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ABSTRAK 

Maraknya terjadi pelecehan seksual terhadap anak sudah 

menjadi rahasia umum disekitar kita. Akhir-akhir ini telah banyak 

kasus yang melaporkan terjadinya pelecehan seksual bukan hanya 

kepada remaja putri tetapi anak dibawah umurpun tak luput menjadi 

korban dan lebih parah lagi bahkan anak laki-lakipun ikut menjadi 

korban pelecehan seksual. Hal ini salah satu penyebabnya adalah 

kurang pahamnya orang tua untuk membekali anaknya masalah 

seksual dan masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan seksual 

adalah hal yang tabu dan tidak pantas untuk dibicarakan kepada anak. 

Sehingga anak mencari informasi dari sumber yang tidak bertanggung 

jawab seperti majalah porno, internet, film dan lain sebagainya yang 

dapat merusak jiwa. 

Penelitian ini mencoba mendiskripsikan gagasan pendidikan 

seks menurut Abdullah Nashih Ulwan, penelitian ini berjenis library 

research, yaitu penelitian yang sumbernya berasal dari kepustakaan 

dan literatur yang terkait. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, 

adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

conten analysis, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, 

memilih data yang diperlukan dan menyimpulkan data yang diperoleh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan seks bagi anak 

perspektif Abdullah Nashih Ulwan.  

Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) pendidikan 

seks menurut Abdullah Nashih Ulwan: mengajarkan dan menerangkan 

kepada anak serta menyadarkannya mengenai berbagai masalah yang 

berkaitan dengan seks, naluri terhadap lawan jenis dan perkawinan, 

sehingga ketika anak sudah dewasa, ia sudah mampu membedakan 

yang halal dan haram dan dapat bertanggung jawab terhadap syahwat 

seksualnya. (2) tanggung jawab pendidikan seks terhadap anak 

ditujukan kepada orang tua/pendidik, ulama/guru, dan orang dewasa, 

para pendidik hendaknya memiliki aqidah dan iman yang kuat agar 

penyampaian pendidikan seksual tidak melenceng dari pendidikan 

agama Islam. (3) materi pendidikan seks anak diberikan sesuai umur 

anak, yaitu: usia 7-10 tahun, materi yang diberikan, etika meminta izin 

dan etika memandang. Usia 10-14 tahun, materi yang diberikan kiat-

kiat agar anak terhindar dari rangsangan seksual. Usia 14-16 tahun, 

anak-anak diajarkan tentang etika hubungan seksual apabila ia sudah 

mampu menikah. Usia pemuda, anak diajarkan etika menjaga 

kesucian diri apabila anak belum siap menikah.  

Kata kunci : Pendidikan Seks , Anak 



iii 

 

ABSTRACT 

The rise of sexual abuse of children has become an open 

secret around us. Lately, there have been many cases that report sexual 

harassment not only to young women but olso minors who are victims 

and even worse, boys are also victims of sexual haressment. One of 

the reasons for this is that parents or educators do not understand how 

to equip their children with sexual problems from an early age and 

people still think that sexual education is taboo and inappropriate to 

talk about with children. So that chidren seek inpormation from 

irresponsible sources such as pornographic magazines, internet, fims 

and so on that can damage the soul. 

 This study tries to describe the idea of sex education 

according to Abdullah Nashih Ulwan, this research is a library 

research type, namely education whose sources come from the 

literature and related literature. This research is deccriptive qualitative, 

while the data analysis tecnique in this research is done by means of 

content analysis, namely collecting data from various sources, 

selecting the required data and concluding the data obtained. This 

study aims determine sex education for children from the perspective 

Abdullah Nashih Ulwan. 

 The result of this study are as follows: (1) sex education 

according to Abdullah Nashih Ulwan teaches and explains to children 

and makes them aware of various problrms related to sex, instincts 

towards the opposite sex and marriage, so that when the child is an 

adult, he is easily able to distinguish what is lawful, and haram and be 

respondible for theie sexual desires. (2) the responsibility of sex 

education for children is shown to parents, educators, teachers, and 

adults, educators should have strong aqidah, and faith so that the 

delivery of sexual education does not deviate from islamic religious 

education. (3) childrens ssex education materials are given according 

to the childs age, namely age 7-10 years, the material provided, ethic 

asking for permission and ethics looking at the age of 10-14 years, the 

material given tips so that children avoid sexual stimulation age 14-16 

years old, children are taught about sexual intercourse when they are 

able to get married young age, an I will be taught etiquette to 

maintaining self sanctity if the child is not ready to merry. 

Keywords: Sex Education , Children  
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MOTTO 

 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan” (Qs. At-Tahrim: 6) .
1
 

  

 

 

 

 

                                                             

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Judul proposal ini adalah “PENDIDIKAN SEKS 

BAGI ANAK PERSPEKTIF ABDULLAH  NASHIH 

ULWAN”. Untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan 

terhadap judul skripsi  ini, maka penulis menjelaskan secara 

singkat maksud dari judul tersebut sehingga pemahaman 

pembaca terhadap judul  sesuai dengan yang dimaksud 

penulis. 

1. Pendidikan  seks adalah salah satu cara untuk mengurangi atau 

mencegah penyalahgunaan seks.
2
 Tak  lain semacam  

penerangan  atau  pemberian tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan seks, yang bersifat mendidik yang dilakukan orang 

tua dirumah, pendidik disekolah maupun dimasyarakat. 

2. Anak dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa pengertian 

anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. 
3
 Dalam 

sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia 

normal yang masih muda usia dan sedang menentukan 

identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat 

mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut 

Romli Atmasasmita, anak adalah seorang masih dibawah 

umur dan belom dewasa, serta belom kawin.
4
Adapun anak 

menurut Pasal UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni 

seorang yang belom berusia 18 tahun. Isi pasal itu 

                                                             

 2 Sarlito W Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.234 
3W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, balai 

pustaka, 1976.hlm. 735 
4Marsaid,  Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Maqasid Asysyari’ah)(Palembang : NoerFikri,2015), h.56 
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menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5
 

3. Perspektif  adalah sudut pandang atau pandangan.
6
  Adapun 

dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang seorang 

tokoh pendidikan yaitu Abdullah Nashih Ulwan. 

 

Dari penjelasan judul diatas, maka tergambarlah 

maksud dari judul skripsi ini secara teoritis yaitu ingin 

mengetahui pendidikan seks bagi anak menurut Abdullah 

Nasih Ulwan. Dimana pendidikan seks tersebut berisi 

pengajaran yang memberikan tuntunan, arahan dan rambu – 

rambu terhadap yang halal dan yang haram untuk dilakukan 

serta lebih mengimani , mencintai dan mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul 

skripsi ini diantaranya: 

1. Kekerasan serta penyalahgunaan seks pada anak masih 

banyak terjadi sehingga judul skripsi ini sangat menarik 

untuk dibahas, karena pendidikan seks pada anak dapat 

dijadikan sebagai pembekalan anak dan pendidik sehingga 

menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya 

pelecehan seksual pada anak. 

2. Penulis ingin mengkaji dengan harapan dapat mengetahui 

bagaimana islam membahas dan mengatur tentang 

pendidikan seks pada anak. 

3. Melihat maraknya kasus penyelewengan seks yang terjadi 

pada masa ini, maka pendidikan seks pada anak masih 

sanngat relevan untuk dikaji. Karena memberikan 

                                                             

5 Htpps: //litigasi.co.id/ilmu-hukum/560/batas-usia-anak-di-dalam-hukum. 
6 https://kbbi.web.id/perspektif 
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pendidikan seks kepada anak sejak dini dapat membantu 

anak agar terhindar dari prlrcehan seksual serta terhindar 

dari pelaku pelecehan seksual itu sendiri. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi 

belakangan ini tidak lagi hanya  mengancam  para remaja 

yang rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. 

Eksploitasi seks pada anak dibawah umur nyatanya juga 

sering terjadi oleh orang-orang terdekat yang bahkan 

dilakukan oleh keluarga korban sendiri seperti kaka laki-laki, 

paman bahkan ayah kandung sendiri. Meningkatnya kasus 

kekerasan merupakan bukti nyata kurangnya pengetahuan 

anak mengenai pendidikan seks yang seharusnya sudah 

mereka peroleh dari tahun pertama oleh orang tuanya. Tetapi 

persepsi masyarakat mengenai pendidikan seks yang masih 

menganggap tabu untuk dibicarakan bersama anak menjadi 

sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak 

melawan arus globalisasi yang semakin transparan dalam 

berbagai hal termasuk seksualitas. Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) merilis bahwa di awal tahun 2018, sudah 

terdapat 117 kasus kekerasan seksual pada anak, sedangkan di 

sepanjang tahun 2017 terdapat 393 kasus.
7
 

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar 

mengatakan bahwa saat ini Indonesia masuk dalam status 

darurat kekerasan seksual. Hal ini ia  ungkapkan dalam acara 

webinar yang bertajuk “Begerak Bersama Mewujudkan UU 

Penghapusan kekerasan Seksual” pada Selasa (9/3). Dari 

laporan tersebut, tercatat 58% dari total 3.602 kasus kekerasan 

terhadap perempuan terjadi di ranah publik atau komunitas. 

                                                             

7
 Akbar NA. Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 lebih Korban 

Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. tribunjakarta.com. 2018;  
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Kasus-kasus itu meliputi pencabulan 531 kasus, pemerkosaan 

715 kasus, pelecehan seksual 522 kasus, dan persetubuhan 

176 kasus. Menurut Indra, jumlah kasus kekerasan seksual 

pada 2020 lalu meningkat 6 persen dibanding tahun 2019. 

Indra Iskandar mengungkapkan bahwa “kekerasan seksual 

adalah sebuah fenomenan puncak gunung es. Kasus yang 

dilaporkan hanyalah sebagian kecil yang sebenarnya terjadi di  

masyarakat.”
8
 

Pelecehan maupun kekerasan seksual selama ini 

identik dengan laki-laki menjadi pelaku dan permpuan 

menjadi korban. Secara umum, pernyataan ini tidak bisa  

dinyatakan salah namun tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan 

data selama ini, perempuan lebih rentan menjadi korban 

dibandingkan laki-laki. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang 

Publik Aman (KPRA), 3 dari 5 perempuan (64%) serta 1 dari 

10 (11%) laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang 

publik. Survei ini dilakukan mulai dari 25 November hingga 

10 Desemberdan melibatkan 62.224 responden. Dengan 

demikian kita kita tidak bisa menutup mata bahwa pelecehan 

seksul terhadap anak laki-laki juga dapat terjadi. 
9
 

Pendidikan seks seharusnya menjadi bentuk 

kepeduliaan orang tua terhadap masa depan anak dalam 

menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya, terlebih bagi 

seorang perempuan. Pendidikan seks menjadi penting 

mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai 

                                                             

8 https://www//.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-

indonesiameningkat- 6-persen-paling-banyak-kasus-pemerkosaan. online, 

diakses 31 Oktober 2021. 
9
 https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-

seksual-kami-juga-korban. online, diakses 31 Oktober 2021. 

https://www/.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesiameningkat-
https://www/.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesiameningkat-
https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-kami-juga-korban
https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-kami-juga-korban
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tindak kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Tetapi 

yang terjadi dilapangan justru orang tua bersikaap apatis dan 

tidak berperan aktif untuk memberikan pendidikan seks sejak 

usia dini kepada anaknya. Mereka beranggapan bahwa 

pendidikan seks akan diperoleh anak seiring berjalannya usia 

ketika mereka dewasa nanti. Mereka seolah menyerahkan 

pendidikan seks kepada pihak sekolah sebagai sumber ilmu 

bagi anaknya. Padahal pendidikan seks sendiri belum  mening 

secara khusus dalam kurikulum sekolah. Kurangnya 

pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan anaknya sendiri 

dalam menghadapi tuntunan zaman yang semakin berkiblat ke 

arah barat menjadi faktor utama belum tersampaikannya 

pendidikan seks sejak dini di lingkup keluarga. 

Seiring berkembangnya teknologi pada masa ini, tidak 

dapat dipungkiri bahwa Pandangan sebagian masyarakat 

masih ada yang mengartikan seks yang hanya dianggap 

sebagai aktivitas mesum hingga ke hal-hal yang lebih intim. 

Sedangkan makna seks sebenarnya menurut KBBI adalah 

jenis kelamin, maksudnya disini adalah jenis kelamin yang 

membedakan pria dan wanita secara biologis. Namun karena 

kurangnya pengetahuan para orang tua itulah yang 

menjadikan pendidikan seks belum diajarkan kepada anak 

bahkan sebagian besar remaja pun tidak memperoleh 

pengajaran tentang pendidikan seks dari keluarga terutama 

dari orang tuanya sehingga mereka mendapatkan informasi 
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yang tidak tepat bahkan cendrung menjerumuskannya untuk 

melakukan apa yang mereka temukan dari informasi yang 

tidak bertanggung jawab tersebut. 

Pemahaman yang sempit terhadap seks menyebabkan 

sebagian besar orang memandang atau membicarakan seks 

adalah satu hal yang tabu, namun dalam pandangan Islam seks 

ini tidak sekedar birahi atau kenikmatan semata namun Islam 

memandang seks bertitik tolak pada pengetahuan tentang 

fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar individu 

dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya.
10

Ia 

harus berjalan dengan normal seperti digariskan oleh Islam. 

Boyke Dian Nugraha mengatakan bahwa “pendidikan 

seks kepada anak-anak bukan mengajarkan cara-cara 

berhubungan seks semata, melainkan lebih kepada upaya 

memberikan pemahaman kepada anak, sesuai dengan usianya, 

mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan masalah naluri 

alamiah yang mulai timbul, bimbingan mengenai pentingnya 

menjaga dan  memelihara organ intim mereka, di samping 

juga memberikan pemahaman tentang prilaku pergaulan yang 

                                                             

 
10

 Yatim, M, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, 

(Riau:Amzah ), h.28 
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sehat serta resiko-resiko yang dapat terjadi seputar masalah 

seksual”.
11

 

Untuk menyampaikan masalah-masalah seks ini perlu 

diperhatikan cara mengekspresikan hal-hal detail, disamping 

juga kejujuran dan kejelasan dalam penyampaian. Tanggung 

jawab pendidikan seks seharusnya tidak dilimpahkan kepada 

orang yang khusus. Tetapi untuk lebih kondusifnya, tanggung 

jawab pendidikan seks harus dipikul bersama baik orang tua 

guru maupun orang yang telah dewasa. Tidak ada perbedaan 

baik laki-laki maupun perempuan.  

Pendidikan seks diperlukan agar anak mengetahui 

organ fungsi seks, halal haram berkaitan dengan seks, dan 

panduan menghindari penyimpangan dalam prilaku seksual 

mereka sejak dini. Apabila anak telah terjatuh dalam kegiatan 

seks yang haram, maka akibatnya sudah tidak bisa 

dibayangkan lagi, seperti: 

1. Hilangnya harga diri bagi remaja laki-laki dan hilangnya 

keperawanan bagi perempuan. 

2. Perasaan dosa yang mendalam, terkadang berakibat 

menjadi lemah dan semakin jauh dari Allah Swt. 

3. Perasaan takut. 

4. Saling tidak mempercayai antara dua pihak. 

                                                             

11
 Yusuf Madani, Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam, 

(Jakarta; Pustaka Zahra), 7 
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5. Apabila hubungan tersebut diteruskan maka hubungan 

tersebut akan menjadi gagal. 

6. Penghinaan masyarakat terhadap anak laki-laki maupun  

perempuan beserta keluarganya.
12

 

Seks memang bagian integral dalam kehidupan untuk 

mencapai kebahagiaan duniawi, dalam Islam kecendrungan 

seksual merupakan naluriah yang diciptakan Allah SWT.pada 

diri manusia untuk menjadi media kelangsungan dan 

reproduksi manusia. Tetapi ketika keberadaannya justru 

menjadi candu yang merusak moral anak bangsa, perlu adanya 

pembenahan bersama demi terselamatkannya masa depan 

mereka dari semakin terbukanya arus globalisasi lengkap 

dengan dampak negatif yang dierima anak akibat tidak adanya 

filtrasi dari orang tua dan pendidik  di usia prasekolah. 

Agar kecenderungan seksual dalam diri anak  

mengalir dengan tenang tanpa gangguan eksternal yang dapat 

menyebabkannya melenceng dari perilaku yang lurus, Islam 

menjaga anak-anak dengan memberinya perintah dan 

larangan. Hal itu dilakukan agar kecendrungan seksualnya 

menjadi terarah, sehingga tetap dapat menjadi pribadi yang 

                                                             

12
 Disampaikan Nurhayati Syarifah pada Seminar Perempuan 

dengan Tema: Seksologi: Antara Perlu dan Tabu, di Aula Wisala Nusantara, 

Kamis 22 November 2007 yang diselenggarakan Fatayat Nu Mesir. 
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profosional dan suci tanpa penyelewengan bersih tanpa ada 

sesuatu yang mencemarinya.
13

 

Pendidikan seks merupakan penyampaian informasi 

yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh setiap 

laki-laki dan perempuan, sejak dari anak-anak sampai dewasa 

didalam perihal pergaulan antara kelamin pada umumnya dan 

kehidupan seksual pada khususnya. Meskipun sebagian 

masyarakat menolak membicarakan persoalan seksual, namun 

dalam kenyataannya anak tidak dapat menghindari 

keingintahuannya tentang seksual, karena persoalan seksual 

adalah hal yang dialami. Banyak remaja atau anak yang 

akhirnya memenuhi keingintahuannya tentang seksual dari 

internet, buku-buku porno, dan teman-teman bermain yang 

buruk.  

Pendidikan seks merupakan bagian penting dalam 

bahasan ilmu pendidikan Islam, terutama bagi anak-anak, 

sebab pada dasarnya dalam diri manusia kebutuhan seks 

adalah kebutuhan dasar seperti yang disebutkan dalam Al-

Qur’an bahwa manusia telah memiliki naluri dan fitrah 

seksual. Allah berfirman: 

                                                             

13
Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting; 

Cara Nabi Saw Mendidik Anak, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010) , 548 
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 “dijadikan indah pada pandangan manusia 

kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu: 

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 

di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kenbali yang 

baik(surga)”.(QS. Ali-Imran: 14) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafsu syahwat 

memberikan nikmat yang tertinggi dan nafsu ini dimiliki oleh 

insan manusia, terlepas dari kedudukan sosialnya, nikmat 

yang merata diantara nikmat yang diingini oleh setiap 

manusia. Nafsu seks ini pula merupakam nafsu yang dapat 

menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan, seperti 

pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. 

Jika disalah gunakan oleh seseorang yang belum menikah. 

Dengan keras Allah Swt berfirman tercantum dalam Qs. Al-

Isra ayat 32: 
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“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan 

yang buruk.” (Qs. Al-Isra: 32) 

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan larangan 

mendekati zina. Adanya larangan ini dikarenakan perbuatan 

zina melanggar norma-norma kemanusiaan yang beradab, 

bahkan bisa menimbulkan akibat yang bisa merusak sendi-

sendi masyarakat. Untuk itu setiap manusia baik laki-laki 

maupun perempuan membutuhkan pendidikan seks. orang tua 

membutuhkan pendidikan seks untuk mendidik anak-anaknya 

dan untuk mendidik dirinya sendiri. Guru membutuhkan 

pendidikan seks untuk mendidik murid-muridnya yang akan 

diberikan pendidikan seks. Masyarakat membutuhkan 

pendidikan seks untuk menciptakan lingkungan agar manusia 

dapat hidup terkendali. Pemerintah membutuhkan pendidikan 

seks untuk membuat peraturan serta perundang-undangan 

tentang pelanggaran seks.  

Berdasarkan dari uraian di atas, maka pendidikan seks 

kepada anak perlu untuk diberikan. Untuk itu dalam penelitian 

ini akan dihadirkan seorang tokoh yang sangat berkompoten 

dibidangnya, yaitu Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih 
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Ulwan merupakan tokoh pendidikan Islam yang sangat berani 

dalam membela kebenaran serta mempunyai kemahiran dalam 

pergaulan dan dakwah. Abdullah Nashih Ulwan memperoleh 

ijazah pertama dalam Fakultas Ushuludin di Universitas Al-

Azhar pada tahun 1952. Pada tahun 1982, Abdullah Nashih 

Ulwan memperoleh ijazah Doktor di Universitas al-Sand 

Pakistan, dengan tesis yang bertajuk “Fiqh Dakwah Wa Al 

Da’Iyah”.  

Kurangnya pengetahuan anak tentang pendidikan seks 

dan minimnya kesadaran orang tua, pendidik serta masyarakat 

untuk memberikan pendidikan seks bagi anaknya memicu 

maraknya terjadi penyimpangan seksual anak. Maka dirasa 

perlu penelitian ini ditulis berkaitan dengan pengetahuan 

orang tua dalam mendidik anak-anaknya tentang seks yang 

Islami. Maka peneliti mencoba untuk menulis penelitian yang 

berjudul “Pendidikan Seks Bagi Anak perspektif  Abdullah 

Nashih Ulwan”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

penulis kemukakan pada pembahasan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana Pendidikan Seks Bagi Anak perspektif 

Abdullah Nashih Ulwan? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan 

dan menganalisis pemikiran Abdullah Nashih Ulwan 

mengenai Pendidikan Seks Bagi Anak. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain, yaitu:  

a) Dapat digunakan oleh pendidik atau orangtua sebagai 

panduan atau acuan dalam menerapkan pendidikan 

seks pada anak, untuk memahamkan kepada mereka 

agar terhindar dari pelecehan seksual atau 

melakukan pelecehan seksual itu sendiri ketika 

mereka mulai beranjak dewasa. 

b) Dapat memberikan paradigma positif kepada 

masyarakat bahwa pendidikan seks pada anak-anak 

dalam keluarga sangat penting. 

c) Sebagai  sumber informasi untuk dijadikan tolak ukur 

dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak. 

d) Dengan diberikan pendidikan seks sejak dini 

harapannya mereka paham dan terhindar dari kasus-

kasus pelecehan seksual yang sedang marak terjadi 

saat ini, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah  tata cara peneliti untuk 

mengunpulkan informasi terhadap data yang telah 

ditemukan.
14

untuk dapat memahami serta memudahkan 

pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan untuk 

mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan 

mengolah data yang dikumpulkan.  

                                                             

14
 Pedoman penulissan skripsi universitas islam negeri tahun ajaran 

2017/2018, h.6 
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1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya ini termasuk 

penelitian kepustakaan (library research), adapun 

yang dimaksud library research adalah penelitian 

yang dilakukan diperpustakaan dimana objek 

penelitiaannya biasanya digali melalui beragam 

informasi kepustakaan ( buku, majalah, jurnal ilmiah 

dan dokumen). 

Berdasarkan pendapat Mestika Zed ada empat 

ciri utama studi pustaka: 

1. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks ( 

nash) atau data angka dan bukan dengan 

pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi 

mata berupa kejadian, orang atau benda-benda 

lainya.  

2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti 

tidak pergi kemana-mana kecuali hanya 

berhaapan langsung dengan bahan sumber yang 

sudah tersedia diperpustakaan. 

3. Bahwa data pustaka umumnya adalah sumber 

skunder, artinya bahwa peneliti memproleh 

bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil 

dari tangan pertama dilapangan.  

4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh 

ruang dan waktu. 
15

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah dimana penulis dapat 

memperoleh data dan informasi yang sangat terkait 

dengan penelitian yang sedang penulis teliti yang 

                                                             

15
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2004), h. 4-5 
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dapat menunjang keberhasilan penelitian ini, didalam 

penelitian ini data dan informasi  yang dikumpulkan 

oleh penulis bersumber dari : 

1) Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat 

untuk  pertama kalinya.
16

  Dari pengertian diatas, 

artinya bahwa dalam penelitian ini sumber 

tersebut dijadikan acuan utama karena 

mengandung data-data penting yang 

membicarakan tentang pendidikan seksual bagi 

remaja dalam perspektif Islam. Adapun sumber 

tersebut sebagai berikut: 

1. Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak 

dalam Islam, Jakarta: Khatulistiwa, 2020. 

2. Abdullah Nashih Ulwan, Ada Apa dengan 

Seks, Jakarta : Gema Insani, 2011. 

 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan 

diusahakan sendiri pengumpulannya, jadi data 

berasal dari tangan kedua.
17

 Artinya  disini 

penulis mengumpulkan data dari majalah-

majalah, internet, koran atau Media Masa dan 

Dokumen-dokumen lainnya yang menunjang 

penulisan skripsi ini. 

  

3. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. 

                                                             

 
16

 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta : BPEF VII,Cet.IV,1997), h.55 
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 Ibid, h.26  
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Adapun pengertian dokumentasi adalah sejumlah 

besar data yang tersedia seperti yang terdapat dalam 

surat-surat , Catatan harian (jurnal), kenang-kenangan 

atau memories, laporan-laporan atau sebagainya. 

Kumpulan data verbal ini disebut dokumen dalam arti 

sempit.Dokumen dalam arti yang luas meliputi 

dokumen, artikel, foto, tipe, dan sebagainya.
18

 

Jadi, metode dokumentasi adalah suatu cara 

menghimpun sejumlah data mengenai hal-hal tertentu 

melalui catatan-catatan, kenang-kenangan, pendapat 

seseorang, dan sebagainya, dengan data dokumentasi 

ini penulis mencari dan mengumpulkan data, 

kemudian data itu dijadikan dokumen untuk 

penelitian selanjutnya. Metode untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan untuk menjawab pokok 

permasalahan dan langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Diadakannya penelitian kepustakaan yang 

memuat data primer 

b. Mengumpulkan data penunjang 

c. Dideskripsikan semua data yang terkumpul 

dan teori sesuai dengan penelitian 

d. Melakukan analisis secara keseluruhan 

 

4. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis 

adalah metode content analysis, Analisis ini di 

gunakan untuk menganalisis dan mengungkapkan 

makna yang terkandung dalam buku-buku atau data 

refrensi lainnya. Soedjono memberikan defenisi 

                                                             

 
18

 Koenjara Ningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia 

Utama 1976), h.36 
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content analisis yaitu usaha untuk mengungkapkan isi 

sebuah pemikiran / buku yang menggantikan situasi 

penulis dan masyarakat pada waktu itu.
19

 

yang mana content analysis dilakukan secara 

kualitatif  tetapi prinsifnya tetap sama; teks dan 

laporan-laporan dianalisis di dalam istilah komposisi 

isi. Yakni mencoba menafsirkan isi atau gagasan 

Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan seks bagi 

anak yang kemudian dianalisis dalam konteks 

membangun pendidikan seks bagi anak. Dengan 

metode content analysis, maka prosedur kerja yang 

dilakukan adalah menentukan karakteristik pesan, 

maksudnya adalah pesan dari ide atau konsep 

pendidikan seks pada anak tersebut. 

langkah yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ialah dengan cara menguraikan 

beberapa data yang bersifat umum yang memudian 

ditarik ke ranah khusus atau kesimpulan yang pasti. 

Sedangkan content analysis penulis pergunakan 

dalam pengolahan data dengan beberapa langkah, 

diantaranya:  

a. Memilah pembahasan dari beberapa gagasan atau 

yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan 

dikritik. 

                                                             

19
 Soedjono, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,  

(Jakarta: Rineka Cipta,1999), hal. 14. 
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b. Selanjutnya dikelompokkan dengan data yang 

sejenis dan dianalisis isinya secara kritis guna 

mendapatkan formulasi yang kongkrit dan 

memadai. 

c. Kemudian langkah yang terakhir mengambil 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang ada. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini terdiri dari lima sub bab, secara garis 

besar sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang penegasan judul, 

alasan  memilih judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang 

pendidikan seks bagi anak yang meliputi: pengertian seks, 

tujuan seks, materi dan metode seks serta pendidikan seks 

bagi anak. Dalam bab ini juga membahas tentang seks dalam 

Islam dan penelitian yang relevan. 

BAB III Riwayat Hidup Abdullah Nashih Ulwan, dalam 

bab ini penulis membahas tentang biografi dan karya-karya 

Abdullah Nashih Ulwan. 
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BAB IV pada bab ini, penulis membahas tentang 

pendidikan seks bagi anak menurut Abdullah Naashih Ulwan 

yang meliputi: pengertian pendidikan seks menurut Abdullah 

Nashih Ulwan, tujuan dan materi pendidikan seks menurut  

Abdullah Nashih Ulwan.  

BAB V Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai 

kesimpulan pada hasil penelitian dan saran-saran. 

 

 

 

 



 

 

20 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK 

1. Pengertian Pendidikan Seks 

Pada dasarnya pendidikan muncul karena kebutuhan 

manusia dalam memenuhi hajat hidup berupa menjauhkan 

diri dari sikap dan sifat bodoh, menambah wawasan hidup, 

memenuhi kemajuan gaya dan pola hidup dan meraih 

prestasi untuk mengeksiskan diri dalam kehidupan. Untuk 

mewujudkannya dapat direalisasikan diantaranya dengan 

menampilkan konsepsi pendidikan seks. Pendidikan seks 

adalah bagian dari komponen pokok kehidupan yang 

dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji 

pendidikan seks pada hakikatnya mengkaji kebutuhan 

hidup.  

Defenisi pendidikan yang bersumber dari Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional (SIKDIKNAS) pada pasal (1) 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pngadilan 

diri, kepribadian, kecerdasaan,  akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
20

  

                                                             

20 Undang-Undang Sistem Kpendidikan Nasuinal, (jakarta 
:Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003), H.6 
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Secara bahasa, seks berarti juga jenis kelamin, namun 

dalam istilah keseharian seks lebih diartikan sebagai 

hubungan intim atau senggama. Selanjutnya kita pun sering 

menganggap bahwa seks adalah birahi atau birahi sama 

dengan seks. Pemahaman inilah yang menyebabkan 

kebanyakan orang memiliki pandangan yang begitu sempit 

tentang seks, hingga akhirnya ketika ada seseorang yang 

membicarakan tentang seks yang ada difikirannya hanyalah 

nafsu seksual dan kenikmatan yang ditimbulkan oleh 

pemenuhan nafsu tersebut. Padahal birahi (libido) hanyalah 

salah satu dari sekian banyak faktor dalam lingkup istilah 

seks yang demikian luas.
21

  Pengertian seks dalam arti luas 

adalah makna seks sebagai akibat adanya perbedaan jenis 

kelamin, diantaranya perbedaan tingkah laku, perbedaan 

peran dan pekerjaan serta hubungan antar pria dan wanita. 

Seks adalah kebutuhan asasi manusia yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. “kebutuhan seksual 

pada diri manusia merupakan kebutuhan dasar”. Pendidikan 

seks dibahas dalam bagian munakahat, oleh karena itu 

kehidupan seks perlu bimbingan dan arahan, sehingga 

berjalan secara wajar, sopan dan tidak menyimpang dari 

syariat Islam. Fahmi mendifinisikan seks menjadi beberapa 

definisi sebagai berikut: 

1) Seks adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang 

alat kelamin dan fungsinya. 

2) Seks adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang alat 

kelamin dan organ tubuh yang tersembunyi, rahasia, 

pribadi, dan sangat penting sekali karena berhubungan 

dengan kehormatan dan harga diri seseorang. 

                                                             

 21 Hanny Ronoulistiyo, Seks Tak Sekedar Biraahi, (Bandung : khozanah Intelektual, 

2007), h.2 
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3) Seks  segala sesuatu yang berkaitan tentang alat kelamin 

(reproduksi). Seperti, pernikahan, hubungan alat 

kelamin suami dan istri, mengandung, melahirkan, 

sunat, haid, nifas dan menyusui bayi. 

4) Seks adalah segala sesuatu yang konkrit dan abstrak 

yang dapat menimbulkan gairah birahi dan 

mengarahkan terhadap perzinahan. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

pengertian seks tidak hanya sebatas pada alat kelamin saja 

tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk, proses 

kerja, tujuan, manfaat dan dampak alat kelamin serta harga 

diri laki-laki dan perempuan.
22

 

Adapun yang berkenaan dengan pendidikan seks akan 

dikemukakan oleh pendapat beberapa tokoh : 

a. Menurut Moh. Rosyid, pendidikan seks adalah bagian 

dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan 

manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan 

seks pada hakekatnya adalah mengkaji kebutuhan 

hidup.
23

 

b. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks 

adalah mengajari anak, mengarahkan anak dan 

menyatakan terus terang kepadanya tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan seks serta yang berhubungan 

dengan tabiat dan pernikahan. Dengan demikian, ketika 

anak sudah menginjak usia remaja dan tumbuh dewasa 

serta sudah mulai memahami liku-liku hidup, dia sudah 

dapat memahami hal-hal yang halal dan haram, etika 

islami yang sudah menjadi budak hawa nafsu serta 

                                                             

22
 Fahmi, “Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Pendidikan 

Islam”, JURNAL QATHRUNA Vol.3 No.1 (Januari-Juni 2016), 21-22 
 23 Moh. Rosyid, Pendidikan Seks, (Kudus:Rasail,2007), h.84 
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tidak terjerumus untuk berbuat dengan menghalalkan 

segala cara.
24

 

c. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono pendidikan seks 

adalah salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah 

penyalahgunaan seks. Khususnya untuk mencegah 

dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan seperti 

kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit manular 

seksual, depresi dan perasaan berdosa.
25

  

Penjelasan dari pendapat diatas dapat diambil 

pengertian, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seks 

memiliki tujuan dan misi yang sama, yaitu: membimbing 

serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi 

dan tujuan seks, sehinnga ia dapat menyalurkan ke jalan 

yang legal. Dengan mengajarkan, memberi pengertian dan 

menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, 

berarti memberikan pengetahuan mengenai seluk-beluk 

organ seksual, anatomi dan psikologi seksual, agar 

seseorang memahami arti, fungi dan tujuan seks, sehingga 

pada waktunya nanti bisa menjalankan atau mempraktikkan 

kebutuhan seksual secara benar. 

Menurut pakar seksologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Dipenogoro, Dr.  dr. Amin Husni, SpS (K),M.Sc 

bahwa pendidikan seks memuat 3 cakupan yakni 

penerangan/penyuluhan (sex information), pengajaran 

(instruction), dan pendidikan ( education in sexuality). 

Penyuluhan maksudnya memberikan penerangan duduk 

perkara dengan sebenarnya aktivitas seks yang disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan dan golongan umur. Sex- 

                                                             

 24 Abdullah Nashih Ulwan,  Ada Apa dengan Seks, (Jakarta : Gema Insani,2001), 

h.15 
 25 Sarlito W Sarwono, Psikologi Remaja, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 

2013), h.234 
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instruction adalah penerangan mengenai anatomi dan biologi 

dari reproduksi, termasuk pembinaan keluarga. Sedangkan 

education in sexsuality meliputi bidang-bidang etika, moral, 

psiologi, ekonomi, dan pengetahuan-pengetahuan yang 

dibutuhkan seseorang untuk dapat memahami dirinya sendiri 

sebagai makhluk seksual.
26

 

 

2. Tujuan Pendidikan Seks 

Dalam konsep Indonesia tujuan pendidikan seks yang 

diungkapkan oleh berbagai pakar tentunya berbeda dengan 

tujuan yang dibuat oleh Negara-Negara Barat. Artinya 

pendidikan seks di Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai 

moral, etika dan akhlak yang mulia sebagai budaya luhur 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah selaras dengan 

dimensi ajaran Islam. 

Adapun tujuan pendidikan seks menurut Moh.Rosyid 

adalah memberikan pemahaman dengan benar tentang meteri 

pendidikan seks diantaranya memahami organ reproduksi, 

identifikasi baligh atau dewasa, dan kesehatan seksual. 

Selain itu juga untuk menepis pandangan khalayak umum 

mengenai pendidikan seks yang masih dianggap tabu, dan 

tidak islami Kemudian adanya  pendidikan seks juga 

                                                             

26Ibid. Moh.Rosyid, Pendidikan Seks…. h.85 
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bertujuan untuk menngantisipasi dampak buruk akibat 

penyimpangan seksual dan menjadi generasi yang sehat.
27

 

Moh Rosyid juga mengutip Utsman (1997), 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan seks adalah 

memberikan informasi yang benar dan memadai kepada 

generasi muda sesuai kebutuhan untuk memasuki masa 

baligh (dewasa), menjauhkan generasi muda di lembah 

kemesuman, mengatasi problem seksual dan agar pemuda-

pemudi memahami batas hubungan yang baik jelek atau 

yang perlu dijauhi atau lainnya dengan lawan jenis.
28

 

Akhmad Azhar mengemukakan beberapa tujuan 

pendidikan seks, diantaranya: 

1. Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar anak 

ke arah kematangan psikologis agar nantinya 

membentuk keluarga yang bahagia. 

2. Memberikan pengertian mengenai proses 

pematangan diri, baik fisik maupun mental 

emosional yang berhubungan denngan seks. 

                                                             

27 Moh. Rosyid, Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menjadi Seks 
yanag Lebih Bermoral 

28 Moh. Rosyid, Ibid, h.58 
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3. Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai 

tanggung jawab masing-masing dalam 

berhubungan dengan lawan jenis.
29

 

Beberapa pengertian tujuan pendidikan seks diatas 

dapat disimpulkan bahwa, pendidikan seks tidak hanya 

diberikan untuk memberi pemahaman mengenai seks secara 

biologis, tetapi juga ditekankan pada akhlak anak dan agar 

dapat melakukan pencegahan seksual yang menyimpang dan 

anak dapat bertanggung jawab terhadap fungsi seksualnya. 

3. Materi dan Metode Pendidikan Seks 

a. Materi Pendidikan Seks 

Pendidikan seks anak berkewajiban 

memberikan bekal pengetahuan yang dibutuhkan anak. 

Pemberian bekal diharapkan tidak hanya sebatas ruang 

lingkup seks dalam artian hubungan biologis semata, 

akan tetapi pengetahuan seks yang mencakup semua 

aspek, baik aspek fisik, psikis, maupun sosiokultural 

dalam masyarakat. 

Menurut Moh. Rosyid, materi pendidikan seks 

mencakup : 

1) Organ reproduksi 

2) Identifikasi baligh, 

3) Kesehatan seksual dalam Islam, 

4) Penyimpangan seks, 

5) Dampak penyimpangan seksual 

6) Kehamilan 

                                                             

29 Akhmad Azhar Abu Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja, Menurut 

Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 15 
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7) Persalinan 

8) Nifas 

9) Bersuci 

10) Ketimpangan dalam reproduksi 

11) Pernikahan.
30

 

Ninuk Widiyantoro mengemukakan bahwa 

materi pendidikan seks hal-hal pokok sebagai berikut: 

1) Proses pertumbuhan anak-anak menuju dewasa, 

termasuk pertumbuhan organ-organ seksualnya. 

Diterangkan disini perubahan-perubahan tubuh 

yang terjadi (primer dan skunder). 

2) Proses reproduksi manusia, mulai bagaimana terjadi 

konsepsi diteruskan dengan pertumbuhan janin 

dalam kandungan dan diakhiri dengan proses 

kelahiran. 

3) Segi etika dari perilaku seksual, peran sosial dan 

wanita serta tanggung jawab masing-masing baik 

sebelum maupun sesudah perkawinan. Di sini 

ditekankan nilai manusia yang lebih dari hewan 

dan akibat-akibat yang timbul kalau segi etika ini 

dilanggar.
31

 

Adapun menurut Nurul Chomaria, materi 

pendidikan seks adalah sebagai berikut: 

1.  Memberi nama anak sesuai dengan jenis kelamin 

anak 

                                                             

 30 Moh. Rosyid, Op.Cit, h. 86 
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 Akhmad Azhar Abu Migdad, Pendidikan Seks, Op.Cit, h.12. 
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2. Memperlakukan anak sesuai jenis kelaminnya 

3. Mengenalkan bagian tubuh anak dan fungsinya 

4. Mengajarkan anak cara membersihkan alat kelamin 

anak 

5. Mengkhitan anak laki-laki 

6. Memberitahu tentang menstruasi dan mimpi basah  

7. Tanamkan rasa malu sedini mungkin 

8. Memberi tahu bagian tubuh yang boleh disentuh dan 

yang tidak boleh disentuh 

Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh siapapun 

adalah mulai dari bahu sampai dengan lutut. 

Apalagi alat kelamin, tidak seorang pun 

diperbolehkan melihat atau menyentuhtubuh anak 

dengan sentuhan yang tidak pantas, ajarkan mereka 

untuk lari dan berteriak dari orang tersebut.  

9. Memberi tahu anak  tentang sentuhan yang pantas 

dan sentuha yang tidak pantas 

10. Tidak membiasakan anak untuk disentuh lain jenis 

11. Membiasakan anak untuk menutup aurat 

12. Memisahkan tempat tidur anak 

13. Ajari anak agar meminta izin pada waktu- waktu 

tertentu 

14. Seleksi media yang dikonsumsi anak 

15. Beri contoh pergaulan antar lain jenis yang sehat.
32

 

Usia setengah baligh yang dinamakan dengan 

usia pemuda-pemudi : anak diajarkan tentang cara-cara 

yang menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia 

belum mampu untuk menikah. Pokok-pokok 

                                                             

32 Nurul Chomaria,   Pendidikan Seks untuk Anak (Aqwam : Solo 2012 )h.19-
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pendidikan yang perlu disampaikan kepada remaja atau 

anak terutama oleh orang tua serta perlu disampaikan 

oleh guru di sekolah di luar mata pelajaran agama yaitu: 

1) Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan 

jiwa feminim pada anak perempuan. 

2) Mengenalkan mahramnya. 

3) Mendidik agar selalu menjaga pandangan mata.  

4) Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat, yaitu 

bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita 

yang bukan mahramnya. 

5) Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau 

bersentuhan. 

6) Mendidik anak agar tidak melakukan khalwat, yaitu 

apabila seorang laki-laki dengan seorang wanita 

bukan muhrimnya berada di suatu tempat hanya 

berdua saja.  

 

b. Metode Pendidikan Seks 

kehidupan seks manusia menyangkut masalah 

kepribadian, sehingga apabila dijumpai suatu kelainan 

dalam pendidikan seks, disebabkan karena masalah-

masalah yang bersifat psikis. Oleh karena itu, 

penyajian pendidikan seks memerlukan serta tidak 

mengarah kepada hal-hal yang negatif. Untuk itu 

perlulah dikemukakan beberapa metode pendidikan 

seks yang tepat.  

Ninuk Widiyantoro mengemukakan beberapa 

metode pendidikan seks yang disesuaikan dengan 

kondisi serta situasi pendidikan, terutama mengingat 

hal-hal sebgai berikut: 

1) Usia peserta. 
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2) Waktu yang tersedia, yang bervariasi antara 2 jam 

sampai 2 hari. 

3) Lokasi pendidikan, di sekolah, wisma, 

digelanggang remaja atau melalui radio.
33

 

Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad metode 

pendidikan seks pada remaja adalah : 

1) Metode ceramah 

2) Metode Tanya jawab 

3) Metode dengan memberikan keteladanan 

4) Metode dengan mau’idhah 

5) Metode melatih diri untuk mengamalkan
34

 

 Dr. Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat 

bahwa metode pendidikan seks antara lain: metode 

ceramah dan Tanya jawab mengenai seks dan 

masalahnya. Dari beberapa pengertian metode yang 

telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa semuanya dapat diterima dan diterapkan dalam 

pendidikan seks, sebab semua metode tersebut pada 

dasarnya dapat digunakan dalam pendidikan seks, 

hanya bagaimana metode tersebut digunakan sesuai 

dengan kondisi dan situasi, sehingga dalam 

pencapaian tujuan pendidikan dapat lebih efektif dan 

efisien. 

                                                             

 33 Ibid, h.62-63 

 34 Akhmad Azhar Abu Miqdad, Op.Cit, h.114 
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Seorang pendidik yang bijaksana sudah barang 

tentu akan terus mencari metode yang lebih efektif 

dengan menerapkan dasar-dasar pendidikan yang 

berpengaruh dalam mempersiapkan remaja secara 

mental dan moral, spiritual dan etos sosial. Sehingga 

dapat mencapai kematangan yang sempurna, memiliki 

wawasan yang luas dan berkepribadian integral. 

4. Pendidikan Seks Bagi Anak 

Rasulullah SAW, bersabda bahwa seorang anak 

dilahirkan bagaikan lembaran kertas yang putih , orang 

tuanya lah yang banyak memberikan warna kepada 

anaknya, misalnya,  menanamkan aqidah dan perilaku, 

termasuk dalam pendidikan seks. Maka dari itu, sangat 

dianjurkan kepada orang tua untuk memperkenalkan 

pendidikan seks sedini mungkin kepada anak.  

Hasan el-Qudsi dalam bukunya mengatakan bahwa 

pendidikan seks merupakan sebuah proses  yang 

berkesinambungan, berawal dari masa kanak-kanan hingga 

dewasa.
35

 Dari pendapat Hasan el-Qudsi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan seks tidak hanya diberikan 

ketika seseorang telah menikah, namun sejak usia dini 

pendidikan seks sudah mulai dikenalkan. Tentunya dengan 

materi yang disesuaikan dengan usia anak, kemudian 

berlanjut hingga dewasa. 

Adapun tujuannya bukanlah untuk menggali 

informasi sebanyak-banyaknya namun untuk menggunakan 

informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab 
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sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan tidak 

boleh oleh agama.
36

 

Hasan el-Qudsi telah memberikan klasifikasi topik 

pendidikan seks yang diberikan kepada anak berdasarkan 

usianya, diantaranya: 

1. Pada usia 5 atau 7 tahun  

Anak diajarkan cara membersihkan alat 

kelaminnya setelah hadas kecil dan besar. 

Dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu sebelum 

sholat atau membaca Al-Quran. 

2. Pada usia 9 atau 10 tahun 

Pada usia ini belom perlu menerangkan 

secara lengkap perilaku atau tindakan dalam 

hubungan kelamin. Hal ini dikarenakan 

perkembangandari seluruh aspek kepribadiannya  

belom mencapai tahap kematangan untuk dapat 

menyerap uraian yang mendalam masalah  tersebut. 

3. Pada usia 10 hingga 14 tahun 

Topik mandi janabah dapat diangkat dan 

dijelaskan, mulai dari waktu mandi besar dilakukan 

hingga apa saja yang menyebabkan orang harus mandi 

besa, misalnya setelah mimpu basah, setelah haid, 

melahirkan atau berhubungan intim. 
37

 

  

Topik-topik diatas menjadi gambaran bahwa 

pendidikan apapun sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan, kejiwaan dan daya berpikir seseorang yang 

menerimanya. Dengan demikian, diharapkan anak-anak akan 

menggunakan informasi yang didapatnya dengan lebih 

                                                             

36 Hasan  el-Qudsi, Ketika  Anak  Bertanya  Tentang  Seks, h.25 
37 Hasan el-Qudsi, Ketika  Anak Bertanya Tentang Seks, h. 26 
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bertanggung jawab, sehingga penyimpangan seksual dapat 

terhindari. 

Pendidikan seks bagi anak merupakan tindakan 

preventif. Pendidikan itu diarahkan dengan cara yang 

berbeda dari bentuk bimbingan seksual bagi usia baligh. 

Pada fase baligh, aktivitas seksual menjadi sebuah realitas, 

bukan semata-mata perilaku yang bebas dari kenikmatan. 

Oleh karena itu, Islam menetapkan adab-adab yang integral 

untuk mengarahkan kekuatan seksual kita. Adapun pada 

anak-anak, karena kondisi tertentu, perilaku seksual lebih 

merupakan peniruan atau wujud keingintahuan, tetapi tidak 

disertai dengan rangsangan yang hakiki, seperti halnya pada 

usia baligh yang telah mencapai kematangan. Berdasarkan 

hal itu, langkah-langkah Islam dalam fase ini hanyalah 

berupa tuntunan yang bersifat pencegahan untuk 

menyongsong perubahan-perubahan biologis yang terjadi 

pada masa pertumbuhan yang lain.
38

 

Maksud dari pendidikan seksual bagi anak seperti 

dikatakan Profesor Gawshi, adalah untuk “memberi 

pengetahuan yang benar kepada anak yang menyiapkannya 

untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di 

masa depan kehidupannya; dan pemberian pengetahuan ini 

menyebabkan anak memperoleh kecendrungan logis yang 

benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. 

Sementara itu, Syekh Abdullah Nasih Ulwan mendefinisikan 

pendidikan seksual sebagai “pengajaran, penyadaran, dan 

                                                             

38Yusuf Madani, Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam,(Jakarta : Pustaka 

Zahra, 2014),h. 121 
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penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-

masalah seksual, hasrat dan pernikahan sehingga ketika anak 

itu menjadi pemuda, tumbuh dewasa, dan memahami 

urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan 

keharaman.
39

 

Beberapa hal yang perlu dibiasakan dan diajarkan 

kepada anak sejak mereka terlahir, sebagai upaya pendidikan 

seks, antara lain:  

1. Berilah nama anak sesuai dengan jenis kelaminnya 

2. Beri perlakuan sesuai dengan jenis kelamin anak 

3. Kenalkan bagian tubuh dan fungsinya 

4. Ajari cara membersihkan alat kelamin 

5. Khitan bagi anak laki-laki 

6. Pahamkan tentang menstruasi dan mimpi basah  

7. Tanamkan rasa malu sedini mungkin 

8. Beri tahu bagian tubuh yang boleh atau tidak boleh 

disentuh orang lain 

9. Beri tahu jenis sentuhan yang pantas dan tidak pantas 

10. Jangan dibiasakan disentuh lain jenis  

11. Biasakan untuk menutup aurat 

12. Pisahkan tempat tidur anak 

13. Ajari minta izin pada waktu-waktu tertentu 

14. Seleksi media yang ditonton anak.
40

 

Dari dulu hingga sekarang pelecehan seksual terhadap 

anak dapat terjadi dimana-mana, di sekolah, di pasar, di 

                                                             

39Ibid, Yusuf Madani, h. 122-123 
40Nurul Chomaria,  Pendidikan Seks Untuk Anak, ( Solo : Aqwam, 2012) h. 
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tempat kerja, di jalan hingga di rumah. Korban biasanya 

tidak berkutik karena yang menjadi pelaku adalah orang 

yang lebih tinggi kedudukannya seperti guru dan ayah 

tirinya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

pengetahuan anak tentang seks, sehingga anak tidak tahu 

siapa saja yang boleh menyentuhnya, bagaimana cara 

menjaga auratnya, bahkan anak tidak tau cara melawan 

ketika terjadi pelecehan seksual. 

 

B. SEKS DALAM ISLAM 

1. Pengertian Seks Dalam Islam 

Seks dalam islam juga dapat diartikan sebagai Nafsu 

Syahwat. Ialah suatu kekuatan pendorong hidup, yang 

memakai nama di antaranya insting, naluri yang dimiliki 

manusia. Naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang 

mempertemukan mereka, guna meneruskan kelanjutan 

keturunan manusia.
41

 

Islam mengatur seksualiatas mulai dari aurat, pakaian, 

penglihatan dan seks, nafsu syahwat itu sendiri, yang dibagi 

kedalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang diberi Allah 

rahmat dan kelompok yang tidak Allah beri rahmat. Nafsu 

syahwat yang diberi Allah rahmat merupakan dasar 

pembentukan rumah tangga sakinah, yang memberikan 

                                                             

41 Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam, ( Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1986 ), h. 9 
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ketenangan jiwa, tempat pembentukan keturunan muslim 

yang baik. 

Dalam Islam, Pendidikan seks dimulai sejak bayi lahir 

dengan mengazankan, mengaqiqahkan, khitan buat anak laki-

laki dan cara pendidikan yang terbaik ialah memerintahkan 

sholat sewaktu anak-anak berumur 7 tahun tempat tumbuhnya 

iman. 

Seksualitas Islam adalah seksualitas yang dibimbing 

oleh ajaran Allah dan Rasul-Nya, bukan seksualitas bebas, 

free sex. Seksualitas Islam sesuai dengan ajaran Islam akan 

membawa manusia kepada kebahagiaan diri, rumah tangga, 

masyarakat dan negara, kebahagiaan dunia dan akhirat.
42

 

 

2. Dasar dan Tujuan Seks Dalam Islam 

a. Al-Qur’an 

Firman Allah Subhanahu wa ta’ala : 

 
 

Artinya : dan orang-orang yang menjaga 

kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka 
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atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa 

mencari yang di balik itu[995] maka mereka itulah 

orang-orang yang melampaui batas. (Qs.Al-

Mu’minun: 5-7) 

 

 

artinya : Dan sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) 

dari tanahKemudian Kami jadikan saripati itu air 

mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 

(rahim). (Qs. Al-Mu’minun : 12-13) 

surat Al-Mu’minun ayat 5-7 di atas 

merupakan dasar pendidikan seks yang berkenaan 

dengan orang yang mampu memelihara kemaluannya 

dan orang yang tidak kuasa memeliharanya. 

Sedangkan pada ayat 12-13 merupakan dasar 

pendidikan seks berkenaan dengan penciptaan 

manusia yang pembentukannya di dalam rahim 

perempuan. Dengan demikian, Islam merupakan 
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agama yang mengajarkan perihal tuntunan biologis 

umat manusia.
43

 

dari ayat-ayat  Al-Qur’An di atas dapat 

dipahami, bahwa Al-Qur’an membicarakan perihal 

dan mengandung ajaran tentang seksualitas dengan 

seluruh dimensinya. Ajaran ini perlu dipahami 

manusia, khususnya para anak remaja baik laki-laki 

maupun wanita, agar mereka mengetahui mana yang 

diharamkan dan mana yang dihalalkan oleh syari’at 

Islam. 

b. Al-Hadis 

Nabi SAW. bersabda yang artinya: 

“Dari Aisyah radhiallahu anhu mengatakan: dan 

tangan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam 

belum pernah menyentuh (berjabat tangan) dengan 

wanita sekalipun (kecuali istri dan muhrimnya)”.  

“dan  dari Abi Sa’id, sesungguhnya Nabi SAw. 

bersabda: laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-

laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat 

perempuan lain dan seorang laki-laki tidak boleh 

tidur bersama laki-laki lain dalam satu pakaian dn 

perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain 

dalam satu pakaian.  (HR. Ahmad, Muslim, Abu 

Daud dan Tirmidzi).   

  

                                                             

43 Akhmad Azhar Abu Miqdad,  Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut 

Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2001)h. 49 
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Kedua hadis di atas mengandung dasar 

pendidikan akhlak, yakni etika pergaulan antara laki-

laki dan perempuan. Kedua hadis tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar pendidikan seks, sebab salah 

satu tujuan pendidikan seks pada anak adalah 

pembentukan manusia yang berakhlak mulia, 

mamiliki keimanan yang kuat, serta dapat mencegah 

kerusakan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh 

penyimpangan dalam masalah seks.
44

 

Dari dalil-dalil diatas jelaslah, bahwa seks benar-

benar mendapat perhatian khusus dalam Islam. Khusus pada 

bulan Ramadhan Allah perintahkan untuk menahan diri 

untuk puasa pada siamg hari, namun masih diberi 

kesempatan untuk melakukan hubungan seksual sebebas-

bebasnya pada malam hari. 

3. Tujuan Seks Dalam Islam 

Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok 

dari lembaga perkawinan. Pertama, mendapatkan 

ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan, dan 

kebimbangan yang tidak berujung pangkal. Kedua, 

melahirkan keturunan anak yang saleh dan shalihah. Allah 

berfirman: 

                                                             

44 Akhmad Azhar Abu Miqdad,  Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut 

Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2001)h. 50-51 
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”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Ruum: 21) 

 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-

mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, 

dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; 

dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. (Qs. An- Nisa:1)  

  

4. Materi Seks Dalam Islam 
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Berikut ini beberapa contoh materi yang diatur dalam 

pendidikan seks yang diajarkan Islam diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Usia antara 7-10 tahun, dinamakan juga dengan kanak-

kanak usia akhir (tamyiz) : anak-anak diajarkan etika 

meminta izin untuk masuk (kekamar orang tua dan 

orang lain) dan etika melihat lawan jenis. 

2. Usia antara 10-14 tahun, dinamakan juga usia remaja  : 

anak-anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah 

kepada seks. 

3. Usia 14-16 tahun, dinamakan juga usia baligh : anak 

diajarkan tantang etika berhubungan badan, ketika ia 

sudah siap untuk menikah.
45

 

 Usia setengah baligh yang dinamakan dengan usia 

pemuda-pemudi : anak diajarkan tentang cara-cara yang 

menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum 

mampu untuk menikah. Pokok-pokok pendidikan yang perlu 

disampaikan kepada remaja atau anak terutama oleh orang 

tua serta perlu disampaikan oleh guru di sekolah di luar mata 

pelajaran agama yaitu: 

7) Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa 

feminim pada anak perempuan.  

8) Mengenalkan mahramnya. 

9) Mendidik agar selalu menjaga pandangan mata.  

10) Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat, yaitu bercampur 

baurnya antara laki-laki dan wanita yang bukan 

mahramnya. 

                                                             

 45 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta : Khatulistiwa 

Press, 2017), h.295 
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11) Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau 

bersentuhan. 

12) Mendidik anak agar tidak melakukan khalwat, yaitu 

apabila seorang laki-laki dengan seorang wanita 

bukan muhrimnya berada di suatu tempat hanya 

berdua saja.  

C. PENDIDIKAN SEKS DALAM ISLAM 

Pendidikan seks dalam Islam tidak berdiri sendiri, ia 

berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti 

pendidikan akidah, pendidikan akhlak dan pendidikan ibadah. 

Sehingga pendidikan seks menjadi sebuah keharusan.  

Menurut Ayif Syarifuddin pendidikan seks dalam 

Islam merupakan bagian dari integral dari pendidikan akidah, 

akhlak dan ibadah. Pendidikan seksual tidak lepas dari tiga 

unsur diatas, keterlepasan pendidikan seksual dpat 

menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendiidkan seksual 

tersebut, bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan 

penyimpangan dari tujuan asal.
46

 Sehingga dalam 

menyampaikan pendidikan seks tidak boleh lepas dari tiga 

unsur di atas serta  memeperhatikan rambu-rambu agar tujuan 

yang mulia tidak terbalik melahirkan bencana. Beberapa hal 

yang perlu kita pegang dalam pendidikan seksual menurut 

pandangan Islam sebagai berikut: 

a. Jangan dipisahkan dari pendidikan agama. 

b. Tidak boleh keluar dari koridor Syara’. 

c. Dilandasi dengan kekuatan keimanan dan ketinggian 

akhlak. 

d. Menjelaskan batas-batas hubungan lawan jenis. 

e. Hindari kesalahan informasi. 

f. Tidak mengumbar syahwat dan aurat. 

g. Pendidik menguasai ilmu yang akan diajarkan. 
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h. Memperhatikan tingkat kedewasaan dan suasana yang 

kondusif. 

i. Menjauhkan dari pornografi dan pornoksi 

j. Harus profesional.
47

 

1. Kaidah-kaidah Previntif dalam Pendidikan Seksual 

bagi Anak dalam Islam 

1) Pendidikan seks dan Fiqih pada Anak 

Sejak anak sudah mampu membedakan antara 

yang baik dan buruk, maka anak perlu diberi 

pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sesuai 

dengan usianya dan diajari hukum-hukum fiqih sedikit 

demi sedikit, terutama etika-etika pendidikan seks 

yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara 

istinja, istibra jika ia anak laki –laki, pentingnya 

memalingkan wajah dari kiblat ketika buang hajat, 

bagaimana cara menyucikan pakaian dari najis, dan 

mencuci noda darah pada badan atau pakaiannya 

ketika hendak salat atau melakukan kegiatan 

lainnya.
48

 

Seluruh pendidikan, termasuk pendidikan 

seks, dimulai dari pengertian aurat, yaitu bagian 

tubuh yang diwajibkan menutupinya, tidak boleh 

diperlihatkan dan tidak boleh pula melihat aurat orang 

lain. Pada laki-laki aurat ialah bagian yang terletak 

                                                             

47 Hasan El-Qudsy, Ketika Anak Bertanya tentang Seks, (Solo: Tinta 

Mediana, 2012),. 16. 
48 Yusuf Madani, Pendidikan Seks Anak Muslim, (Jakarta: Zahra, 

2014),.176 
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antara pusat dan perut, pada perempuan seluruh tubuh 

terkecuali telapak tangan dan muka.
49

 

Tingkah laku penutupan aurat dilakukan sejak 

bayi mulai buang air kecil maupun buang air besar, 

yaitu setiap terjadinya, maka si ibu mensucikan dan 

menutup tubuh bayi tersebut dengan sehingga bayi 

tersebut tidak terbiasa telanjang, ketika bayi beranjak 

usia 2 tahun maka ia diajarkan untuk melakukan 

aktifittas buang air besar atau kecil ke dalam kamar 

mandi yang tertutup. Sehingga dengan cara ini maka 

manusia muslim sejak ia bayi telah telah dilatih dan 

dibiasakan untuk berpakaian terutama untuk menutup 

auratnya, dengan bentuk yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan. 

2) Meminta Izin 

Syariat Islam menekankan etika meminta izin  

sejak usia kanak-kanak, mengingat hal tersebut 

merupakan pendahuluan bagi kaidah kesopanan.  

Allah SWT berfirman dalam Qs.An-Nuur ayat 

58-59 : 

                                                             

49 Ali Akbar, Seksualitas DitinjauDARI Hukum Islam,  (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, t.t),.17 
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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 

budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, 

dan orang-orang yang belom baligh diantaramu, 

meminta izin kepadamu tiga kali (dalam satu hari) 

yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu 

menanggalkan pakaian luarmu ditengah hari dan 

sessudah sembahyang isya. Itulah tiga aurat bagi 

kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas 

mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani 

kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian 

yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat 

kepada kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha 

bijaksana. Dan apabila anak-anak kalian telah 

mencapai usia Baligh maka hendaklah mereka 

meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum 

mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan 

ayat-ayat kepada kamu. Dan Allah maha mengetahui 

lagi maha bijaksana.”(Q.S.An-Nuur: 58-59) 

  

Dalam dua ayat tersebut Islam menunjukkan dua 

fase dalam  mengaplikasikan etika meminta izin 

dalam pendidikan seksual bagi anak. Fase pertama, 

Islam menoleransi anak yang belum balig terutama 
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yang mumayiz’ memasuki kamar orang lain termasuk 

kamar orang tuanya kecuali dalam tiga waktu yaitu, 

waktu menjelang waktu subuh, ketika melapas lelah 

pada siang hari dan setelah waktu isya. Tiga waktu ini 

merupakan aurat sehingga siapapun tidak dibenarkan 

untuk memasuki ruangan orang tua termasuk anak-

anak yang mumayiz’ kecuali harus meminta izin 

terlebih dahulu. Adapun yang dikhususkan fase kedua 

adalah setelah anak balig dan permulaan fase taklif. 

Dalam hal ini, istidzan mencakup seluruh waktu.
50

 

 

3) Menahan Pandangan dan Menutup Aurat 

Anak yang sudah mencapai usia balig dan 

mukallaf (telah terkena beban syariat) wajib menutup 

aurat dari pandangan anak yang mumayiz, 

sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandang 

aurat anak yang mumayiz atau menyentuhnya dengan 

dorongan syahwat. Hal itu karena anak yang mumayiz  

dapat mengingat dengan baik apa yang dilihatnya. 

Namun, bagi anak yang sudah balig tidak mrngapa 

untuk melihat dan menyentuh setiap bagian yang dari 

tubuh orang yang belum balig walaupun ia seorang 

yang mumayiz, asalkan tanpa dorongan syahwat, baik 

dari anak yang berjenis kelamin sama ataupun 

berbeda. Tetapi, apabila pandangan itu akan 

menimbulkan fitnah baginya, maka ketika itu 

pandangan tersebut diharamkan sebagai tindakan 

kehati-hatian. 

Perempuan harus memyembunyikan 

perhiasannya sedapat mungkin  di hadapan anak-
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anaknya yang mumayiz kecuali yang diperbolehkan 

syariat, seperti menampakkan rambut, lutut, lengan 

serta memperlihatkan kalung, gelang dan sebagainya 

tanpa berlebihan.  

Pakaian merupakan salah satu faktor yang 

dapat menimbulkan dorongan syahwat ataupun 

mengendalikannya. Oleh karena itu, Islam 

mengarahkan pandangan kita pada pentingnya 

menjadikan pakaian sebagai penutup aurat sehingga 

tidak menimbulkan fitnah orang yang memandangnya 

dan membangkitkan hasrat seksualnya. Pakaian 

haruslah yang tidak memperlihatkan bentuk aurat dan 

tidak menampakkan keindahan tubuh melainkan ia 

harus longgar dan tidak transparan.  

Pakaian yang longgar dan tidak transparan 

tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa saja, 

melainkan hal yang sama menuntut agar anak dilatih 

untuk mengenakan pakaian yang longgar agar dimasa 

datang ia sudah terbiasa dengannya dan dapat 

melindunginya dari rangsangan-rangsangan seksual 

khusunya pada usia balig. Dikarenakan pakaian yang 

sempit yang menekan tubuhnya secara terus menerus 

akan menyebabkan rangsangan syahwat selama masa 

kematangan seksualnya.
51

 

 

4) Menjauhkan anak dari aktivitas seksual 

Aktivitas seksual orang tua hendaklah 

dilakukan di dalam tempat yang rahasia dan 

tersembunyi, hal ini dikarenakan, anak yang 

memasuki usia mumayiz ketika melihat aktivitas 

seksual orangtuanya anak tersebut akan sulit untuk 

melupakan dan dapat mengganggu kejujurannya di 
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masa depan. Hal ini dapat memunculkan berbagai 

penyimpangan seksual seperti menyukai sesama jenis, 

melakukan perzinaan atau fenomena lainya 

dalampenyimpangan aktivitas seksual lainnya.  

Pandangan syariat Islam didasarkan pada dua 

hukum. Pertama, dimakruhkannya anak yang belum 

mumayiz melihat kedua orangtuanya dalam hubungan 

seksual di antara mereka. Kedua, diharamkannya anak 

yang mumayiz melihat aktivitas ini. Karena, yang 

pertama belum memahami dengan baik apa yang 

dilihatnya, sedangkan yang kedua sudah mampu 

memahami apa yang dilihatnya.  

Nabi saw. bersabda, “Demi tuhan yang diriku 

dalam kekuasaan-Nya, kalau seorang suami 

menggauli istrinya, sementara di rumah itu ada anak 

kecil yang terbangun sehingga melihat mereka, serta 

mendengar ucapan dan hembusan napas mereka, 

maka ia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, 

jika anak itu baik laki-laki ataupun perempuan, akan 

menjadi pezina”. 

Isti’dzan yang ditekankan Islam pada anak 

hanyalah upaya preventif untuk mencegah anak dari 

pemandangan apa pun yang dapat membangkitkan 

hasrat seksualnya, serta wahana untuk menutup aurat 

dan melindungi aurat dan kemuliaan anggota 

keluarga. 
52

 

 

5) Pemisahan Tempat Tidur Anak 

Pemisahan tempat tidur bagi anak-anak 

merupakan kaidah pendidikan lain bagi keberhasilan 

pendidikan seksual kita kepada anak-anak. Pemisahan 

tempat tidur bagi anak-anak dilakukan agar anak 
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terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran 

anak ketika melihat atau mendengar sesuatu yang 

tidak seharusnya mereka dengar. Selain itu, 

pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan 

perempuan, setiap anak hendaknya memiliki tempat 

tidurmasing-masing sehingga dapat menghindarkan 

anak-anak dari sentuhan badan yang dapat 

menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.  

Islam tidak membatasi pada satu batasan usia 

tertentu untuk memulai pemisahan tempat tidur bagi 

anak-anak. Ada yang mengatakan bahwa pemisahan 

tempat tidur bagi anak-anak dimulai sejak usia  6 

tahun, ada juga yang mengatakan bahwa pemisahan 

tempat tidur bagi anak-anak dilakukan sejak mereka 

berusia 10 tahun dan seterusnya. Pemisahan tempat 

tidur bagi anak-anak dilihat dari perbedaan 

kematangan seksual diantara anak-anak yang 

mumayiz. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi 

geografis, iklim, dan pendidikan di tengah 

masyarakat. 

Nabi saw.bersabda, “Anak laki-laki dan anak 

lkai-laki, anak laki-laki dan anak perempauan, anak 

perempuan dan anak perempuan dipisahkan tempat 

tidur mereka ketika mereka berusia sepulih tahun.” 

Nabi saw. juga bersabda, “pisahkanlah tempat tidur 

anak-anak kalian ketika sudah berusia tujuh tahun.” 

Dalam riwayayat lain juga dikatakan, “diriwayatkan 

bahwa beliau memisahkan tempat tidur anak-anak 

pada usia enam tahun. 

Perbedaan dalam menetapkan batasan usia 

untuk memulai pemisahan tempat tidur adalah karena 
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Islam memperhatikan fenomena variasi kedewasaan 

pada anak.
53

 
 

6) Tempat Tinggal yang Layak 

 

7) Larangan terhadap Tindakan Erotis  

Tindakan erotis dapat menjadi faktor kuat 

bagi munculnya penyimpangan seksual pada remaja 

dan pemuda. Oleh karena itu syariat Islam dalam 

ajaran-ajarannya berwasiat agar diberikan perhatian 

yang besar pada bahaya tindakan-tindakan erotis ini 

terhadap kepribadian anak sebelum balig, baik dalam 

lingkungan keluarga maupun di tempat umum.  

Tindakan erotis yang dapat menimbulkan 

rangsangan-rangsangan dan harus dijaukan dari anak 

yaitu: 

a. Ciuman 

a. Ciuman antara suami dan istri dihadapan anak 

yang belum balig, Islam melarang keras 

perilaku ini untuk menghindarkan anak kecil 

dari masalah di masa depan kelak. 

b. Ciuman orang lain, Islam membolehkan 

muhrimnya mencium anak mumayiz di bagian 

kening. 

c. Ciuman orang dewasa kepada anak kecil sesama 

jenis. Islam melarang ciuamn perempuan 

dewasa kepada anak laki-laki yang telah berusia 

7 tahun, dan laki-laki dewasa  tidak boleh 

mencium anak perempuan yang telah berusia 6 

tahun tanpa hubungan kekeluargaan diantara 

keduanya. Rasulullah saw.bersabda, “jika anak 

permpuan telah berusia enam tahun maka anak 
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laki-laki tidak boleh menciumnya. Perempuan 

dewasa tidak boleh mencium anak laki-laki 

yang telah berusia tujuh tahun.” 

b. Mendudukkan anak gadis di pangkuan laki-laki 

yang bukan muhrim 

c. Tidur di bawah satu selimut 

d. Anak laki-laki dihias dengan perhiasan perempuan 
 

8) Mengawasi kematanga seksual anak 
 

9) Mengarahkan anak untuk memproduktifkan waktunya 
 

10) Mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam 

program-program media informasi 

11) Hukuman  

Pemberian hukuman kepada anak adalah 

menjadi alternaatif terakhir apabila nasehat dan 

bimbingan tidak menunjukkan hasil, maka hukuman 

akan menjadi satu-satunya jalan. Adapun hukuman 

yang dimaksud harus dilakukan secara bertahap, 

seperti melarang anak dari beberapa keistimewaan 

keluarga, hak-hak finansial, atau pengasingan dalam 

masa yang singkat agar dia merasakan ketidak ridaan 

keluarga terhadap apa yang telah dilakukannya. 

Sehingga hukuman badan merupakan cara terakhir 

dan sesuai dengan kriteria-kriteria Islam yang 

biasanya berkisar antara 3 sampai 10 cambukan yang 

ditentukan oleh hakim syariat. 

12) Pernikahan usia muda 

Menikah dalam usia muda atau pernikahan 

dini merupakan cara terbaik untuk menjaga moralitas 

muslim, bahkan cara ini merupakan cara satu-satunya 

cara untuk memproteksi penyaluran syahwat secara 

sembarangan. Pernikahan dini adalah alternatif bagi 
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anak yang tidak mampu menahan dorongan 

syahwatnya, sehingga apabila anak tidak menikah 

maka ia bisa terjerumus ke dalam lubang perzinahan 

dan penyimpangan seksual lainnya.
54

 

Pendidikana seks dalam Islam merupakan 

bagian dari pendidikan akhlak, pendidikan aqidah, dan 

pendidikan syariah yang bersumber dari Al-Qur’an 

dan Hadist.
55

 Sehingga memberikan pendidikan seks 

kepada anak harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan 

Hadis sehingga setiap materi yang disampaikan tidak 

melenceng dari jalurnya. 

2. Tujuan Pendidikan Seks dalam Islam 

Tujuan merupakan dunia cita-cita, yakni sesuatu yang 

ingin diwujudkan atau dihasilkan. Dalam dunia 

pendidikan, tujuan merupaka salah satu faktor dari 

komponen pendidikan yang selalu menjadi dasar dalam 

melaksanakan apa yang telah direncanakan. Karena itu, 

dalam merencakab pendidikan seks dalam syariat Islam, 

terlebih dahulu harus dirumuskan apa tujuannya. 

Mengenai tujuan pendidikan seks dalam Islam, H. Ali 

Akbar mengemukakan bahwa: 

Tujuan dari sex education di dalam Islam ialah untuk 

mencapai hidup bahagia di alam membentuk rumah 

tangga, yang akan memberikan “sakinah”, 

ketengangan, mawaddah, cinta berahi, rahmah, kasih 

sayang, serta keturunan muslim yang taat kepada 

Allah dan selalu mendoakan orang orang tuanya. 
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Mahfudli Sahli juga mengemukakan, bahwa tujuan 

pendidikan seks dalam Islam yaitu: 

Melangsungkan keturunan akan tercapai karena 

kehidupan sex yang dijalin dengan tuntutan agama 

akan menumbuhkan suasana yang harmonis, lahirnya 

generasi demi generasi yang bertanggung jawab dan 

berbudi luhur, serta akan mendorong semangat hidup 

dalam suasana cinta yang abadi. 
 

 Sedangkan Fathi Yakan mengemukakan bahwa tujuan 

pendidikan seks dalam Islam ialah:  

 Untuk menjamin kestabilan masyarakat dari 

kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh 

penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks. 
 

Dari pendapat para ahli dia atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan seks menurut syariat Islam: 

a. Pembentukan pribadi Muslim yang berdasar atas 

Al-Qur’an dan As-Sunnah 

b. Pembentukan manusia yang berakhlak mulia, 

memiliki akidah dan keimanan yang kuat dan taat 

beribadah kepada Allah swt. 

c. Untuk mencapai kebahagiaan dalam membentuk 

rumah tangga yang sakinnah mawaddah 

warahmah 

d. Untuk melahirkan generasi yang bertanggung 

jawab 

e. Mencegah kerusakan dalam masyaralat yang 

ditimbulkan oleh penyimpangan dalam masalah 

seks.
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D. PENELITIAN YANG RELEVAN  

                                                             

56
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 Berikut ini peneliti akan mengemukakan berbagai 

penelitian yang relevan. 

1. Skripsi yang berjudul Pendidikan Seks dalam Islam 

(Telaah Pemikiran Yusuf Madani) ditulis oleh Muhammad 

Khoiruz Zaim jurusan Kependidikan Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keterkaitan 

dengan penelitian ini adalah tentang pembahasan tentang 

pendidikan seks. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan ditulis peneliti adalah dengan 

memfokuskan kajian pada pendidikan seks anak dalam 

Islam sedangkan pada skripsi Muhammad Khoiruz Zaim 

fokus pada Pendidikan Seks menurut pendapat Yusuf  

Madani. 
57

 

2. Skripsi yang berjudul Konsep Islam Tentang Pendidikan 

Seks Anak Dalam Keluarga (dalam buku at Tarbiyah al 

Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n Karya Yusuf 

Madani) ditulis oleh Agita Sunni Hidayah jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Walisongo Semarang tahun 2017. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang seks. Perbedaan penelitian ini adalah 

peneliti memfokuskan penelitian pada konsep Islam dalam 

pendidikan seks sedangkan skripsi Agita Sunni Hidayah 

fokus pada pendidikan seks anak dalam keluarga.
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3. Jurnal yang berjudul Pendidikan Seks Remaja Menurut 

Abdullah Nashih Ulwan. Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol.7, 2016. Jurnal ini ditulis oleh 
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M.Indra Saputra. Keterkaitan jurnal ini dengan penelitian 

yang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas 

pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan. 

Perbedaan penelitian dengan jurnal ini yaitu, adapun jurnal 

ini titik fokusnya terfokus pada pendidikan seks remaja 

sedangkan peneliti membahas secara menyeluruh yaitu dari 

usia tamyiz hingga usia dewasa.
59

 

4. Jurnal yang berjudul “Pendidikan Seks Anak Usia Dini 

dalam Pendidikan Islam”, JURNAL QATHRUNA Vol.3 

No.1 (Januari-Juni 2016), jurnal ini ditulis oleh Fahmi. 

Keterkaitan jurnal ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu sama sama membahas pendidikan 

Seks dalam pandangan Islam, namun peneliti terfokus pada 

satu tokoh yaitu Abdullah Nashih Ulwan.
60

 

5. Skripsi yang berjudul,Konsepsi Pendidikan Seks pada Anak 

Usia Dini Menurut Pespektif Islami, (Bengkulu: Fakultas 

Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, 2019/2020). Skripsi 

ini ditulis oleh Rohayati. Adapun keterkaitan dengan 

penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut, rohayati 

membahas pendidikan seks di usia dini yaitu bermula 

ketika anak masih dalam kandungan sedangkan peneliti 

akan membahas pemikiran Abdullah Nashih Ulwan yang 

mengatakan bahwa pendidikan seks kepada anak dimulai 

pada usia tamyiz atau usia dimana anak sudah mampu 

membedakan mana yang baik dan yang buruk.
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