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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang 

merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia di mana setiap warga 

negara bisa hidup layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan bebas dalam 

segala hal untuk mengangkat kesejahteraan orang perorang, keluarga, 

golongan dan masyarakat. Dalam usaha-usaha untuk membentuk masyarakat 

yang adil dan makmur, diperlukan suatu usaha-usaha yang dilakukan antara 

pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan nasional dalam 

meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.  

Dalam membangun rumah tangganya suatu bangsa harus mampu 

membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha 

yang dilakukan harus dilakukan secara terus-menerus, dari generasi ke 

generasi yang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha-usaha 

pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan 

terhadap anak. 

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis dimana terjadi 

kasus pelecehan seksual baik pada wanita-wanita dewasa maupun anak-anak 



2 

yang di bawah umur.
1
 Dan hal-hal ini tidak hanya dilakukan oleh mereka-

mereka yang awam atau tidak berpendidikan, tapi hal ini pula banyak 

dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, hal ini mencerminkan betapa 

parahnya kebrobrokan moral di negeri ini. Perlu adanya penanganan dan 

penelitian secara khusus tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya 

kasus kriminal berupa pelecehan seksual yang terjadi di negeri ini. Selama ini 

kita telah sering mendengar adanya kasus pelecehan seksual, adapun faktor 

yang melatar belakangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di 

bawah umur yang pelakunya anak di bawah umur, adanya pengaruh dari 

lingkungan yang negatif,  buku bacaan yang mengandung unsur porno, 

gambar-gambar porno dan film serta video porno yang menyebar secara luas 

di masyarakat.  

Bahkan yang lebih mengerikannya dalam beberapa tahun ini kejahatan 

terhadap anak semakin meningkat, menurut hasil pemantauan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011-2014 terjadi 

peningkatan yang signifikan, pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 

2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, hingga pada 

bulan April 2015 tercatat 6006 kasus.
2
 

Seperti yang terjadi di Pinang, Seorang bocah Kelas VI SD berinisial A 

(12) nekat mencabuli tiga orang anak, di kompleks rumahnya lantaran 

terpengaruh film porno. A diketahui sering menonton film porno di warnet 

                                                           
1
 Davit Setyawan, “KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat” , Minggu , 

14 Juni 2015, dalam http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-

tahun-meningkat/, di akses pada Sabtu 21 November 2015, pukul 17.12 
2
Ibid., 
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dekat rumahnya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah satu orangtua 

korban melihat kejanggalan yang terjadi pada anak gadisnya. Setelah ditelisik, 

ternyata anak mengaku telah dicabuli pelaku saat mereka bermain bersama-

sama.
3
 

Sementara itu, dalam kasus lain seperti peristiwa yang menimpa 

seorang remaja putri berusia 14 tahun dipaksa berhubungan badan oleh 

pacarnya AR 18 tahun, perbuatan tersebut terjadi ketika tersangka nongkrong 

dengan temannya dan tersangka diejek teman-temannya dan dianggap tidak 

jantan karena tidak berani menyetubuhi pacarnya, karena tertantang oleh 

teman- temannya, tersangka menjemput pacarnya dan memaksa pacarnya 

untuk bersetubuh di warung kosong.
4
 Dengan melihat kedua kasus tersebut 

memperlihatkan bahwa hukum yang diterapkan untuk pelaku pelecehan 

seksual pada saat ini belum mampu untuk mengurangi atau membuat efek 

jerah pada pelaku. 

Perhatian terhadap anak sudah ada dengan sejalannya peradaban 

manusia, yang dari waktu ke waktu semakin berkembang. Anak bukan hanya 

masa depan suatu keluarga, namun anak juga merupakan generasi penerus 

suatu bangsa, maka dari itu anak perlu mendapatkan bimbingan khusus agar 

dapat berkembang fisik, mental dan sepiritualnya secara baik dan positif. 

                                                           
3
sindonews.com,Rabu 20 Januari 2016 00:28 WIB http://daerah.sindonews.com/read/ 

1078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-3-anak-1453214973, diakses pada 

Jumat 5 Februari 2016, pukul 16.14 WIB 
4
 Liputan6.com, Rabu  27 Januari 2016  13.03 WIB regional.liputan6.com/read/2421948/panas-

diejek-tak-jantan-pria-surabaya-cabuli-remaja-smp, diakses pada Jumat 5 Februari 2016, pukul 

16.45 WIB 

http://daerah.sindonews.com/read/%201078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-3-anak-1453214973
http://daerah.sindonews.com/read/%201078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-3-anak-1453214973
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Perilaku pelecehan seksual terhadap anak pada akhir-akhir ini telah 

mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat terutama para orang tua.  

Masalah kenakalan anak merupakan persoalan yang mengkawatirkan, 

hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia, banyak faktor 

yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang lebih 

diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan 

anak (juvenile delinquency), maka tidak adil rasanya bila anak yang 

melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, 

tetapi tidak pantas juga bila anaktersebut mendapatkan hukuman yang sama 

dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. 

Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No 35 tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hukum 

Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang 

manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang 

menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka 

telah mencapai usia 15 tahun.
5
 

Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang 

anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kebanyakan Fuqaha, 

mereka  membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban 

pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 

tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, 

                                                           
5
A. Hanafi,1994,Asas-asas Hukum Pidana,Jakarta: PT. Rineka Cipta,hlm.369 
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membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut suatu riwayat 19 

tahun.
6
 

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, 

karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan 

seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak 

diinginkanya.
7
 Dalam hukum Islam tentang perilaku pemerkosan ini belum 

diatur secara tegas, karena pembahasan dalam Al-Qur’an maupun Hadist, 

dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih 

menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk ta’zir. Bentuk 

hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. 

Hukuman ta’zir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksualharus sesuai 

dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku 

demi kemaslahatan.  

Di dalam Al Qur’an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang 

pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 32: 

 َو الَ تَْقَربُوا الّزنى اِنَّه َكاَن فَاِحَشةً، َو َسآَء َسبِْيالً. االسراء

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa’ : 32) 

 

Dalam surat An-Nur ayat 2 juga disebutkan: 

اني انِيَةُ َو الزَّ ديِن هللاِ إِْن ُكْنتُْم   فَاْجلُِدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوال تَأُْخْذُكْم بِِهما َرْأفَةٌ في  الزَّ

 ُمْؤِمنينَ تُْؤِمنُوَن بِاهللِ َو اْليَْوِم اْْلِخِر َو ْليَْشَهْد َعذابَُهما طائِفَةٌ ِمَن الْ 

Artinya:  

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman 

                                                           
6
Ibid., hlm 370 

7
 Rohan Colier, 1998, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas, 

Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, hlm 4 
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kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman  

mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.  

(QS. An-Nur : 2) 

 

Bukan hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan 

kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak 

mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, sesuai dengan 

firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31: 

لَِك أَْزَكىَٰ لَُهْم ۗ
َٰ
وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجُهْم َۚذ َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعونقُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ إِنَّ هللاَّ  

Artinya: 

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30) 

 

 ِمْنَها َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما ظََهرَ 

إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ 

ََ ْْ أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نِسَ  ائِِهنَّ أَْو َما َملَ

َجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل أَْيَمانُُهنَّ أَِو التَّابِعِ  ْربَِة ِمَن الرِّ يَن َغْيِر أُولِي اْْلِ

ِ َجِميًعا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُونَ  َُمْ  يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ تُْفلُِحونَ  لََعلَّ  

Artinya:  

Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah 

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-

putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera 

saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau 

wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan –

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau 

anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka 

memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 
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Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang 

beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur ayat 31). 

 

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan olehdi bawahumur 

memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena hal ini berkaitan dengan 

moralitas para generasi penerus bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang 

merupakan lembaga yang menangani masalahan hukum perlu memberi 

perhatian khusus pada kasus yang berkaitan dengan anak terutama pada 

tindakan pelecehan seksual. 

Meski pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan perkara pidana 

dengan Hukum Islam, di dalam menyelesaikan perkara anak mempunyai 

tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak, meski tindak pidana di 

bawah umur tidak dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah 

yang diperbuatnya.  

Hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi untuk menghukum 

pelaku pelecehan seksual, apakah ta’zir yang diterapkan. Ta’zir ialah sanksi 

yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik 

berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam 

kategori hudud atau kafarat.
8
 Karena ta’zir tidak ditentukan secara langsung 

oleh Al Qur’an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat, 

serta dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir harus tetap 

memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

persoalan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan membatasi 

                                                           
8
 M,Nurul Irfan, Masyrofah,2013,FIQH JINAYAH, Jakarta: Amzah, hlm 139-140 
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masalah mengenai pelecehan seksual yang dimaksud dalam hal ini berupa 

persetubuhan terhadap pelaku pelecehan seksual anak dibawah umur dengan 

pelakunya adalah anak di bawah umur, maka penulis mengambil judul 

“HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI 

BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, adapun yang 

dapat ditarik menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai perbuatan pelecehan 

seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai penerapan sanksi bagi pelaku 

pelecehan seksual yang dilakukan anak di bawah umur? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan 

tujuan sebagai berikut: 

 Untuk menjelaskan penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku 

pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan pandangan Hukum 

Islam. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat mengenai Penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku 

pemerkosaan berdasarkan Hukum Islam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan almamater dalam 

mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada. 

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya penerapan 

hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan berdasarkan Hukum Islam. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk 

membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol 

sedangkan hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini 

didasarkan bahwa hukan itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, 

sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu dalam 

Islam kepentingan kemaslahatan umat yang lebih diutamakan diatas 

kepentingan perorangan.  

Hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi untuk menghukum 

pelaku pemerkosaan, sedangkan Al Qur’an dan Hadist tidak menjelaskan 

secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Sekalipun 

sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan 'tindak pemaksaan' 

dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban 

kekerasan seksual. 
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Al-Qur’an surat An-Nuur ayat 33: 

ا َوْليَْستَْعفِِف الَِّذيَن اَل  َِتَاَب ِممَّ ُ ِمْن فَْضلِِه َوالَِّذيَن يَْبتَُغوَن اْل اًحا َحتَّى يُْغنِيَُهُم هللاَّ ََ يَِجُدوَن نِ

ِ الَِّذي آَتَاُكْم َواَل  اتِبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا َوآَتُوُهْم ِمْن َماِل هللاَّ ََ ْم فَ َُ ََ ْْ أَْيَمانُ ِرُهوا َملَ َْ تُ

ْم َعلَ  َُ َ فَتَيَاتِ ِرهُّنَّ فَإِنَّ هللاَّ َْ ْنيَا َوَمْن يُ نًا لِتَْبتَُغوا َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ ى اْلبَِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

 ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغفُوٌر َرِحيم

Artinya: 

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 

pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu 

hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 

mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu". 

(QS. An-Nuur: 33) 

 

Selanjutnya, Al-Qur’an surat Al-Furqaan ayat 68  

َم هللاُ ااِلَّ بِاْلَحّق وَ   الَ َو الَِّذْيَن الَ يَْدُعْوَن َمَع هللاِ اِلـًها اَخَر َو الَ يَْقتُلُْوَن النَّْفَس الَّتِْي َحرَّ

ااِلَّ  .ْالَعَذاُب يَْوَم ْالقِيَمِة َو يَْخلُْد فِْيِه ُمَهانًايُضَعْف لَهُ  .يَْزنُْوَن، َو َمْن يَّْفَعْل ذلَِك يَْلَق اَثَاًما

َمْن تَاَب َو اَمَن َو َعِمَل َعَمالً َصالًِحا فَاُولئَِك يُبَّدُل هللاُ َسيّاتِِهْم َحَسنَاٍت، َو َكاَن هللاُ َغفُْوًرا 

ِحْيًما  الفرقان  .رَّ

Artinya: 

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan 

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan 

demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan 

dilipat gandakan ‘adzab untuknya pada hari qiyamat dan dia akan kekal 

dalam ‘adzab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka mereka itu kejahatan 

mereka digandi Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Furqaan: 68) 
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Dalam hadist juga disebutkan: 

َعْن َعْبِد هللاِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللاِ ص: الَ يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم يَْشَهُد اَْن الَ اِلهَ ااِلَّ هللاُ َو 

اِن َو النَّْفُس بِالنَّْفِس َو التَّاِرُك لِِدْينِِه ْالُمفَاِرُق  .َرُسْوُل هللاِ ااِلَّ بِاِْحَدى ثاَلَثٍ اَنّى  الثَّيُّب الزَّ

 لِْلَجَماَعِة. مسلم

Artinya:  

Dari Abdullah (bin Mas’ud) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 

halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 

bersaksi bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab : 

1. Orang yang sudah menikah melakukan zina, 2. Karena membunuh orang, 

dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari 

jamaah kaum muslimin”. (HR. Muslim). 

قَال َْْ: قَاَل َرُسْوُل هللاِ ص: الَ يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم يَْشَهُد اَْن الَ اِلهَ ااِلَّ  رضَعْن َعائَِشةَ 

ًدا َرُسْوُل هللاِ ااِلَّ بِاِْحَدى ثاَلٍَث: َرُجٌل َزنَى بَْعَد اِْحَصاٍن فَاِنَّهُ يُْرَجُم، َو َرُجلٌ   هللاُ َو اَنَّ ُمَحمَّ

ْولِِه فَاِنَّهُ يُْقتَُل اَْو يُْصلَُب اَْو يُْنفَى ِمَن ْاالَْرِض، اَْو يَْقتُُل نَْفًسا فَيُْقتَُل َخَرَج ُمَحاِربًا هلِلِ َو َرسُ 

 بَِها. ابو داود

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tiga golongan 

yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Tidak 

membersihkan mereka, tidak mau melihat kepada mereka, dan bagi mereka 

siksa yang pedih : 1. Orang tua yang berzina, 2. Raja (pemimpin) yang suka 

berdusta dan 3. Orang fakir yang sombong”. (HR. Muslim) 

 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian tentang 

hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam 

perspektif hukum Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif yaitu menekankan pada metode deduktif sebagai 

pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.
9
  

Mengingat bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu 

mengenai tinjauan hukum islam tentang hukuman pelaku pelecehan 

seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak di bawah 

umur. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 

cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau 

tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang penerapan sanksi bagi 

pelaku pelecehan seksual yang dilakukan anak di bawah umur terhadap 

anak di bawah umur. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif 

ini adalah data sekunder, yakni data yang konkret yang mencakup 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier.
10

 

                                                           
9
Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm. 166 
10

 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm 11-12 
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1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu Al Qur’an 

dan Hadist. 

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: 

Bahan-bahan yang termasuk bahan hukum sekunder yang 

berisi tentang informasi tentang Bahan-bahan yang termasuk 

baham hukum sekunder yang berisi tentang informasi tentang 

bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat diperloh dari 

buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah. 

3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah: 

Bahan pendukung yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain 

bahan-bahan dari internet. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menempuh metode pengumpulan data secara 

studi kepustakaan, yakni kajian terhadap bahan sekunder yang berkaitan 

dengan obyek penelitian.
11

 Dengan kata lain, peneliti mengkaji bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang 

berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang hukuman mati pelaku 

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 

 

 

                                                           
11

Ibid., hlm 52 
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5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan 

hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam 

teknik analisis bahan hukum adalah content analysis. Dalam analisis 

bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan 

istilah “teks”.Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang 

integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk 

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.
12

 

Peneliti menerapkan metode analisis tersebut untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk memahami makna, 

signifikansi dan relevansinya dalam penerapannya terhadap permasalahan 

yang ada. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

                                                           
12

Burhan Bungin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam 

Varian Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 203. 
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Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, terdiri dari Pengertian Hukum Islam, 

Asas-Asas Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Jenis-Jenis Hukuman, 

Hukuman Ta’zir, Maqashid asy Syari’ah, Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, 

Batas Usia Pemidanaan Bagi Anak, Pengertian Pelecehan Seksual, Faktor-

Faktor Penyebab Timbulnya Pelecehan Seksual, dan Jenis-Jenis Pelecehan 

Seksual Terhadap Anak. 

Bab III yaitu Pembahasan, membahas mengenai Pandangan Hukum 

Islam Terhadap Tindakan  Pelecehan Seksual dan Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual. 

Bab IV yaitu Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 


