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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi 

penerus yang unggul dalam segala bidang, agar bangsa tidak kehilangan 

tradisi, budaya dan nilai-nilai kehidupan. Adanya pendidikan diharapkan dapat 

membentuk ataupun menghasilkan manusia yang berkualitas dan tanggung 

jawab serta mampu mengatasi masa depan. Anak
1
 menurut Islam dipandang 

sebagai amanah, ia dititipkan kepada ayah dan ibu guna diasuh, dididik dan 

dibimbing menjadi penerus yang shalih dan shalihah.
2
  

Islam mengharuskan umatnya untuk menyiapkan generasi penerus 

yang berkualitas melalui upaya pendidikan, sebagaimana firman Allah Swt 

dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 9 

                               

     

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.” ( Q.S an-Nisa (4): 9 ).  3  

Dasar pendidikan menurut Muhaimin ialah cara menyiapkan anak 

didik dalam menyongsong kehidupan yang akan datang dan bertanggung 

                                                           
1
 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1menyebutkan anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 
2
 Saiful Hadi El Sutha, Pintar Mendidik Anak Ala Rasulullah, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 1 
3
 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 

2012), 78  
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jawab terhadap beban yang dipikulnya.
4
  Abdullah Nashih Ulwan mengatakan 

bahwa seorang anak dihadapkan dengan dua faktor pendidikan, yaitu 

pendidikan Islam serta pendidikan lingkungan.
5
 Pendidikan lingkungan paling 

berpengaruh besar dalam perkembangan anak. Faktor pendidikan lingkungan 

meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan masyarakat. 

Pendidikan pertama bagi anak terdapat di keluarga. Orang tua yang 

berperan sebagai guru pertama perlu mengajarkan serta membimbing putra-

putrinya mengenai pendidikan keluarga menurut Islam, salah satunya adalah 

pendidikan seks. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa pendidikan seks 

merupakan suatu yang tabu untuk dibicarakan apalagi dibahas oleh orang  tua 

dihadapan anaknya. Menurut dr. Boyke Dian Nugroho orang tua harus 

menghindarkan persepsi tabu bicara tentang seks, karena ini merupakan suatu 

pengetahuan yang sudah dipelajari oleh para ahli sejak dahulu, para ahli pun 

sampai saat ini masih menemukan hal-hal yang baru mengenai seks ini.
6
 

Orang tua atau guru yang selalu menganggap seks itu masih tabu 

menyebabkan anak-anak yang ingin mencurahkan keinginannya melalui 

internet, teman-temannya bahkan video porno, yang sering tidak sesuai 

dengan nilai-nilai Islam.
7
 Islam memandang seks sebagai suatu yang mulia 

                                                           
4
 Muhaimin, Islam Konsep Pendidikan (Dasar Kurikulum Sebuah Telaah Komponen) 

(Solo: CV. Ramadlani, 1991),  97. 
5
 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 671. 
6
 Boyke Diana Nugroho, Tentang Seks Apa Diketahui yang Ingin Remaja, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2000), 5-6 
7
 Ahmad Azhar Abu Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 199), 3. Dilansir pada kompasnasional.com banyak orangtua yang 

tidak mampu memberikan pendidikan seks di rumah.  Mereka tidak tahu apa yang harus 

disampaikan, dan bagaimana berbicara perihal seks kepada anak-ankanya, dan banyak orangtua 

bahwa berbicara seks itu sesuatu yang buruk, jorok, porno, dan tabu. 

https://nasional.kompas.com/read/2008/03/10/17342624/pendidikan.seks.untuk.anak.segera.berika

n..  Di akses 20 Oktober 2018, pukul 19.30 WIB 
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diberikan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya, bukan sebaliknya 

memandang sebagai suatu hal yang kotor. Seks tidak hanya berhubungan 

mengenai reproduksi, melainkan seks suatu integral mengenai kehidupan 

manusia baik dalam agama, seni, moral, dan hukum.  

Masa anak-anak menurut Yusuf Madani dimulai setelah setelah usia 

dua tahun sampai anak matang secara seksual yaitu sekitar umur 13 tahun 

untuk anak perempuan dan 14 tahun untuk anak laki-laki. Para perumus 

hukum Islam sepakat bahwa mendidik anak sebelum usia baligh penting 

dengan memberikan dasar-dasar pengetahuan seksual beserta hukum-hukum 

fiqihnya. Pada umumnya usia antara 0-12 tahun dikatakan sebagai usia anak-

anak dan usia antara 13-21 tahun disebut sebagai remaja.
8
 

Pada era globalisasi ini, semua informasi dapat diakses melaui media 

elektronik maupun media cetak. Tayangan di televisi dan penggunaan sosial 

media merupakan salah satu media yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku dan pergaulan bebas. Di tambah lagi dengan beredarnya 

VCD porno yang dipinjamkan kepada masyarakat luas tanpa terkecuali anak-

anak sekalipun.
9
 Menurut Farhurrafiq riset menunjukkan bahwa 90% kalangan 

mahasiswi di Yogyakarta tidak perawan lagi.
10

 Data dari Yayasan Kita dan 

Buah Hati membeberkan 67% dari 2.818 siswa SD kelas IV sampai kelas VI 

pernah mengakses situs pornografi dari berbagai media terutama media komik 

dan internet. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak di 12 kota seluruh 
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Indonseia menyebutkan bahwa ada 97% anak remaja pernah mengakses situs 

pornogafi dan 67% pernah melakukan hubungan sexsual.
11

  

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat kasus 

prostitusi anak di tahun 2018 sejak Januari sampai September ada 80 kasus. Ai 

Maryati Solihah selaku komisioner KPAI dibidang trafficking dan eksploitasi 

anak menyatakan anak korban prostitusi ada 80 kasus, korban eksploitasi seks 

komersil 57 kasus, korban eksploitasi pekerja 75 kasus, serta korban traficking 

ada 52 kasus, jumlah seluruhnya 264 kasus.12 

Data di atas menunujukkan bahwa pendidikan seks penting dalam 

bahasan terutama untuk anak-anak dan remaja. Islam mengajarkan kepada 

pendidik baik itu orang tua atau guru untuk berterus terang kepada putra-

putinya tentang pendidikan seksual, hal ini disebabkan karena ada golongan 

tertentu yang ingin mengeksploitasi seks dan keterlibatan mereka dalam usaha 

menghancurkan moral generasi muda.
 13

 Pendidikan seks yaitu penjelasan 

dengan tujuan untuk membina mengasuh dan membimbing setiap laki-laki 

dan perempuan sejak masa anak-anak sampai dewasa lanjut, mengenai 

pergaulan antar jenis kelamin dan kehidupan seksual, supaya mereka 

melakukan dengan semestinya, agar kehidupan seksual membuahkan 

kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan manusia.
14

 

Bermula dari permasalahan di atas menyebabkan adanya pertanyaan 

apakah pendidikan seks untuk remaja itu diperlukan atau tidak? Untuk itu 
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https://news.detik.com/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-

selama-2018 diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB 
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 Ahmad Azhar Abu Miqdad, Pendidikan, 7-8. 
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 Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam (Jakarta: Amzah, 2003), 

51-52 
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dalam penulisan ini kami hadirkan seorang tokoh yang sangat berkompeten di 

bidang pendidikan anak yaitu Abdullah Nashih Ulwan. Beliau merupakan 

salah satu pemikir Islam yang berkontribusi dalam perkembangan pendidikan 

Islam. Beliau juga banyak membahas masalah di bidang dakwah dan di bidang 

hukum. Akan tetapi penulis dalam hal ini akan membahas salah satu 

pemikirannya dalam pendidikan Islam, khususnya pembahasan mengenai 

pendidikan seks dalam buku Pendidikan Seks untuk Anak ala Nabi Saw. 

Penulis merasa buku tersebut masih menjadi salah satu rujukan dalam setiap 

pembahasan yang berkaitan masalah pendidikan seks atau sex education dan 

masih relevan untuk dikaji dan diteliti serta memiliki keistimewaan yang 

terdapat dalam isi buku tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan pada 

pembahasan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana pendidikan seks bagi remaja menurut Abdullah Nashih Ulwan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah “Memaparkan pendidikan seks bagi 

remaja menurut Abdullah Nashih Ulwan”  

D. Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian tersebut telah tercapai, maka penelitian ini akan 

memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini untuk menambah referensi kajian khasanah 

pemikiran pendidikan Islam dalam kaitannya dengan pendidikan seks. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan wawasan dan panduan bagi para praktisi pendidikan 

dan orang tua yang berkontribusi dalam dunia pendidikan. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian literatur. Penelitian literatur yaitu 

serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data 

pustaka.
15

 Apabila dilihat dari tempat penelitian ini dilakukan, maka 

penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library reseacrh), 

yaitu serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
16

 

Penelitian ini berusaha untuk memaparkan pendidikan seks menurut 

Abdullah Nashih Ulwan. Langkah awal penulis melaksanakan penelitian 

ini dengan melacak serta mencari sumber primer lewat jalur riset 

kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

psiokologis pedagogis. Yang dimaksud pendekatan psikologis pedagogis 

suatu pendekatan yang berprinsip bahwa manusia merupakan makhluk 

                                                           
15

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31. 
16

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004), 3. 
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Tuhan Yang Maha Esa yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani yang membutuhkan arahan dan 

bimbingan lewat jalan pendidikan.
17

 Pendekatan ini digunakan dalam 

kaitan pembahasan pendidikan seks. 

3. Sumber Data 

Sumber data yaitu sumber dari mana data tersebut diperoleh. Ada 

dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder:
18

 

a. Sumber data primer 

Sumber informasi yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab kepada pengumpulan data atau yang dikenal dengan data asli. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1). Buku Pendidikan Seks untuk Anak ala Nabi Saw karya Abdullah 

Nashih Ulwan 

2). Buku Pendidikan Anak dalam Islam karya Abdullah Nashih Ulwan 

3). Buku Pendidikan Seks karya Abdullah Nashih Ulwan dan Hasan 

Hathout 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder data penunujang, pembanding yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber sekunder merupakan 

sumber informasi  yang tidak langsung memiliki wewenang dan 

tanggung jawab kepada pengumpulan data. Data sekuder yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 
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 M. Arifin,  Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner. ( Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 136. 
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 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 69-70. 
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1). Buku Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam karya Akhmad 

Azhar Abu Miqdad. 

2). Buku Ketika Anak Bertanya Tentang Seks karya Hasan El-Qudsy. 

3). Buku Pendidikan Seks Untuk Anak karya Nurul Chomaria 

4). Buku Bunda Seks itu Apa? karya Muslik Nawita 

5). Buku Sex Education karya Michael Rais dan Mark Halsted serta 

literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data 

berupa tulisan, catatan, transkip, surat kabar, buku tentang teori, pendapat, 

hukum/dalil, yang berhubungan dengan masalah penelitian.
19

 Metode ini 

dilakukan untuk menghimpun naskah tulisan yang berkaitan mengenai 

pendidikan seks. 

5. Analisis Data 

Metode yang dipakai dalam menganalisa data penelitian yaitu 

metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah dekripsi 

secara langsung dan teratur, serta menganalisa secara seksama, data-data 

yang berhubungan dengan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan mengenai 

pendidikan seks, lalu mendiskripsikan point-point penting, menganalisa 

point tersebut dan meninterpretasikannya.
20
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2012), 141. 
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 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 
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Data-data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode 

hermeneutik, metode deskriptif dan metode holistik. Metode hermeneutik 

digunakan untuk membaca dan memahami pikiran-pikiran sang tokoh 

yang tertulis dalam karyanya, yakni memahami sebuah teks yang ditulis 

pada masa tertentu agar bisa  dipahami dalam konteks sekarang. Dari data 

tersebut secara deduksi dijelaskan dalam bentuk tulisan yang sistematis 

menggunakan metode deskriptif. Dari hasil deskripsi ditarik kesimpulan 

umum sehingga didapatkan pemahaman baru yang utuh dan baik, sehingga 

dapat diaplikasikan dalam pembelajaran agama Islam dengan 

menggunakan metode holistik.
21
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