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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di antara naluri terkuat yang telah diberikan oleh Allah di dalam tubuh 

manusia adalah naluri seks (dawafi’ al-jinsiyyah). Naluri seks sama normalnya 

dengan nafsu makan dan minum. Seperti hasrat-hasrat lain yang Allah ciptakan 

pada manusia, hasrat seksual sangatlah kuat dan dapat menguasai manusia 

yang lemah. Allah menciptakan naluri seks sedemikian rupa guna mencapai 

suatu tujuan yang luhur dan mencapai kebenaran kebenaran yang bernilai 

tinggi, yaitu untuk memakmurkan alam dan untuk menyembah Sang Pencipta. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa nafsu seksual merupakan 

fondasi bagi perkembangan kepribadian manusia. Akan tetapi nafsu seksual 

juga dapat menjadi sumber problema yang pelik bagi manusia, yaitu apabila 

keinginan dan nafsunya itu cenderung lepas kontrol dan tidak terkendali, maka 

akan menyeret manusia ke jalan kejahatan. 

Masa anak usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual 

atau masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini, secara 

relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada sebelum atau sesudahnya 

(Syamsu, 2002: 24). Pada usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat 

mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang 

menuntut kemampuan kognitif. Sebelum masa ini, yaitu masa prasekolah, daya 

pikir anak masih bersifat imajinatif, berangan-angan (berkhayal), sedangkan 
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usia SD daya pikirnya sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan rasional 

(dapat diterima akal). Piaget menamakannya sebagai masa operasi konkret, 

masa berakhirnya berpikir khayal dan mulai berpikir konkret (Syamsu, 2002: 

24). Dengan begitu anak mulai merebut atau menguasai dunia sekitar secara 

obyektif. Dalam fase ini, anak telah menceburkan diri ke dalam masyarakat 

luas yaitu masyarakat di luar keluarga, taman kanak-kanak, sekolah dan 

kelompok-kelompok sosial lainnya.  

Pada umumnya, anak wanita usia 12 tahun telah mengalami 

pertumbuhan paling cepat, baik tinggi maupun berat. Begitu juga pada usia 

ini, anak laki-laki juga mengalami perkembangan kelamin. 

Pendidikan seks untuk anak usia 6-12 tahun sangat diperlukan sebagai 

pedoman mereka dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam dirinya 

baik secara fisik maupun psikis dan juga dalam menghadapi berbagai 

informasi yang dapat membangkitkan dorongan seksualnya akibat dari 

pertumbuhannya itu.  

Telah cukup sering polisi Jakarta menyita gambar maupun video porno 

dari toko yang menjual atau menyewakannya. Jumlahnya mencapai puluhan 

ribu. Suatu jumlah yang tidak main-main. Belum lagi yang tidak tersita dan 

beredar di tangan masyarakat, khususnya remaja (Pangkahila, 1998: 49). 

Selain itu kadang dijumpai adanya pelecehan seksual yang dilakukan 

sekelompok orang terhadap wanita. Bahkan akhir-akhir ini banyaknya berita 

tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah 

umur, orang tua kandung kepada anaknya atau majikan kepada pembantu. 
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Penelitian yang dilakukan oleh dr. Boyke menyebutkan bahwa 100 % 

remaja SMU dan 75 % remaja SMP di Jakarta pernah menonton VCD porno. 

Hal itu wajar karena harga satu VCD sangat murah, yakni sekitar Rp. 8000. 

Sudah jelas mereka akan tertarik melakukan hubungan seks yang seharusnya 

hanya boleh dilakukan oleh suami isteri. Hubungan itu bisa saja dilampiaskan 

pada teman sebaya maupun anak-anak yang lebih kecil dari mereka dengan 

menggunakan cara-cara fisik maupun kekerasan (Surviani, 2004: 47).  

Usia antara 13-19 tahun disebut pula masa penghubung atau masa 

peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini 

terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-

fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual (Kartono, 1995: 148). 

Usia ini dinilai paling rentan terpengaruh, mereka bisa melakukan hal yang 

sama seperti apa yang ditayangkan. Keberadaan VCD-VCD porno, gambar-

gambar cabul, dan novel-novel porno sangat berpengaruh terhadap perilaku 

penyimpangan anak dan remaja. Terjadinya banyak kasus perkosaan setelah 

melihat VCD porno, sebagai bukti konkrit bahwa media informasi yang tidak 

bertanggung jawab akan berakibat fatal terhadap perilaku penyimpangan. 

Belum lagi kasus perzinahan hamil di luar nikah, penyimpangan seksual dan 

penyalahgunaan organ reproduksi yang semakin merajalela. 

Banyak orang tua merasa tidak sanggup memberikan pendidikan seks 

kepada anak-anaknya. Sebagian karena tidak tahu yang harus dan layak untuk 

disampaikan. Sebagian lain karena tidak tahu harus memulai dan berbicara 

perihal seksualitas kepada anak-anaknya (Pangkahila, 1998: 11).   
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Islam menganjurkan agar anak mumayiz dilatih untuk minta izin 

(isti‘dzan) ketika memasuki kamar orang dewasa pada tiga waktu berdasarkan 

tuntunan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT. 
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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) 

yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, 

meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu sebelum 

sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah 

hari, dan sesudah sembahyang isya', (itulah) tiga aurat bagi kalian. Tidak ada 

dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka 

melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang 

lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha 

mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. an-Nur: [24] 58).  

Isti’dzan tiga kali yang ditetapkan dalam ayat ini merupakan 

pendidikan seksual yang dikhususkan kepada para pembantu yang dimiliki 

seseorang dan anak-anak yang dalam usia tanpa dosa atau belum mencapai 

usia baligh. Mereka diperintahkan untuk minta izin sebelum masuk kamar ibu, 

bapak, ataupun saudara-saudaranya (Baharits, 2001: 99). 

Melihat realitas semacam ini, Nashih Ulwan memandang perlu 

diadakan pendidikan seks pada anak-anak dengan cara-cara yang setaraf 

dengan usia pertumbuhan mereka, baik di rumah maupun sekolah. 

Menurutnya, penekanan bahwa pendidikan seks harus dilaksanakan dalam 

konteks ideologi Islam dan ajaran Islam adalah supaya para anak dan remaja 

memperoleh pengetahuan psikologis dengan baik dan memiliki kesadaran 
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penuh akan kesucian hubungan seks dalam Islam (Ulwan dan Hathout, 1992: 

149).  

Namun demikian, sampai saat ini masih saja ada pihak-pihak yang 

tidak setuju dengan pendidikan seks dengan alasan akan mendorong 

keingintahuan terhadap seks, dan kemudian mencobanya. Padahal sikap 

mentabukan seks pada anak hanya mengurangi kemungkinan-kemungkinan 

untuk membicarakannya secara terbuka tetapi tidak menghambat hubungan 

seks itu sendiri. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menghindari 

pendidikan seks tersebut. 

Para perumus hukum Islam dan para ilmuwan sepakat tentang 

pentingnya mendidik anak mumayiz sebelum usia baligh dengan memberikan 

dasar-dasar pengetahuan seksual beserta hukum-hukum fikihnya. Hal tersebut 

sebagai bentuk persiapan untuk menata aktivitasnya menuju fase dewasa. 

Pendidikan dan persiapan ini sepatutnya dimulai sejak masa kanak-kanak 

periode kedua, khususnya pada bulan-bulan terakhir. Seorang anak sebelum 

sampai pada fase baligh, yakni saat memperoleh taklif (pembebanan hukum 

syariat), membutuhkan persiapan dini yang akan menjadikannya mampu 

menghadapi perubahan-perubahan yang akan mengiringi perkembangan 

dirinya.  

Sistem pendidikan Islam telah menyiapkan himpunan hukum-hukum 

fiqih untuk mengatur perilaku seksual yang juga berupaya untuk mendidik 

anak-anak tentang seks sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi fase 

selanjutnya. Menurut Susilaningsih (1995: 2) diperlukan pendidikan seks yang 
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bersumber dari ajaran agama Islam, karena memiliki kelebihan yaitu memiliki 

kekuatan psikologis pada siswa (anak) dalam penanaman nilai moral. 

Berkenaan dengan hal di atas orang tua seringkali mengatakan bahwa 

pada jaman dahulu tidak dikenal istilah pendidikan seks (Gunarsa, 1995: 95). 

Sehingga mereka (orang tua) menganggap bahwa pendidikan seks tidak 

penting untuk disampaikan atau diajarkan pada anak usia sekolah dasar. 

Demikian pula banyak masyarakat secara luas menganggap bahwa pendidikan 

seks itu hanya pada hal-hal yang negatif saja. Padahal pendidikan seks 

sebenarnya mempunyai dampak-dampak positif untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak menuju remaja. Oleh karena itu perlu 

adanya pendidikan seks dimulai pada saat seorang anak mulai bertanya 

mengenai seks, misalnya mengapa alat kelaminnya berbeda dengan alat 

kelamin yang dimiliki saudaranya.  

Sebagian seksiolog Amerika sepakat dengan pandangan Islam tentang 

pentingnya pemisahan tempat tidur anak. Para ahli pendidikan seks anak di 

Amerika menyatakan bahwa secara mutlak tidak wajib anak-anak tidur 

bersama dalam satu kasur, dan yang baik adalah memisahkan tempat tidur 

mereka. Sebab anak yang tidur bersama dalam satu kasur walaupun diatur 

bentuknya sedemikian rupa, tetap akan berhubungan atau bertaut badan satu 

sama lainnya, yang akan menyeret pada permainan seks”. Hal yang demikian 

diperjelas sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. 



 7 


V!
8 �WX�(�C0 ���= �Y��,*
$ ���= OZ���)�[ ,��* �,+���= ���= :�����\�� �Y��
��= JK� Q���' ]K� �V��\�F 
V!
8 :
 ^O+�H�= JG!���*
$ ���@�� !�"��
��= ���@��*,+�_��� ����,��\ ,̀ ���\ JG!���*
$ ���@�� �%
&;a	!,* ���N�b
D��
$ ����+��

�"�����* ���8X,+
>��,̀ ,C!�2���	� c�> ��) .b��b *$ W��F (  
Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya menuturkan, “Rasulullahj 

Saw. bersabda, “Suruhlah anak-anakmu bersembahyang sewaktu mereka 

berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya, ketika 

berumur sepuluh tahun pisahkanlah mereka (anak laki-laki dan anak 

perempuan) pada tempat tidur” . (H.R. Abu Daud). 

Ali Akbar adalah salah seorang ilmuwan muslim yang dikenal sebagai 

dokter pertama di Indonesia yang banyak membahas problem seksual serta 

membahas mengenai pendidikan seks, termasuk pendidikan seks untuk anak 

yang kesemuanya dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam. Bagi penulis sangat 

tepat untuk dikaji karyanya begitu juga aktivitasnya, karena Ali Akbar aktif 

sebagai anggota BP4 Pusat. Pada tahun 1977- 1978, beliau juga dipercayakan 

untuk mengisi kurikulum “Kuliah Remaja Menuju Keluarga Bahagia” . 

 Dari sinilah minat dan perhatian Ali Akbar terhadap problema 

seksualitas yang dialami anak-anak, remaja dan suami-istri dalam rumah 

tangga. Berkenaan dengan masalah tersebut diatas, penelitian ini mencoba 

mengangkat pemikiran Ali Akbar seorang dokter, pendidik, dan seksolog dari 

Indonesia mengenai pendidikan seks dengan merujuk kepada karya-karyanya. 

Pentingnya diadakan penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Melihat kondisi moral masyarakat Islam yang secara prosentase adalah 

terbanyak di Indonesia, tetapi mengalami banyak dekadensi moral dan 

akhlak, penyelewengan seksual yang cukup kronis sehingga tanpa disadari 



 8 

menyebabkan mereka melupakan nilai-nilai ajaran Islam dan adab 

ketimuran. 

2. Masih adanya masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan bahwa 

membicarakan hal-hal yang menyangkut seksualitas adalah tabu. Hal ini 

disebabkan antara lain karena faktor budaya Indonesia yang melarang 

pembicaraan mengenai seksualitas, dan sempitnya pikiran mereka 

mengenai seks yang seolah-olah hanya diartikan sebagai hubungan 

seksual. Maka dari para orangtua dan pendidik harus menyadari hal ini, 

karena anak akan mudah mendapatkan informasi mengenai seks dari 

sumber yang tidak benar, kalau orangtua atau sekolah tidak 

memperhatikan mengenai pentingnya pendidikan seks. 

3. Semakin maraknya pendidikan seks yang merujuk pada teori Barat, yang 

motif-motifnya dalam masalah seksual dan cara-cara penanggulangannya 

berbeda dengan metode Islam dan kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu 

diperlukan pendidikan seks yang tidak lepas dari kaidah dan norma-norma 

yang berlaku dalam agama Islam, namun juga mempunyai nilai ilmiah 

popular dan mudah dicerna oleh masyarakat awam pada umumnya. 

Atas dasar hal di atas, maka dalam hal ini penulis ingin membahas 

tentang pendidikan seks yang sesuai dan tepat bagi anak usia sekolah dalam 

perkembangannya dengan cara-cara yang terdapat dalam ajaran Islam dengan 

langkah-langkah yang praktis untuk mendidik anak-anak kaitannya dengan 

masalah sekseual. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang bermula dari keinginan untuk memperoleh jawaban secara 

konseptual mengenai pendidikan seks pada anak usia sekolah menurut 

pemikiran Ali Akbar. Untuk mengurai pemikiran Ali Akbar dalam pendidikan 

seks, penulis mengidentifikasi berbagai tinjauan dan pembahasan mengenai 

unsur-unsur dari berbagai aspek dan seginya. Masalah-masalah yang akan 

muncul dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masalah yang terkait dengan komponen-komponen pendidikan, yaitu: 

komunikasi dan motivasi, materi/kurikulum, tujuan pendidikan, dan 

metode pendidikan seks.  

2. Masalah yang menyangkut dasar-dasar filosofis pendidikan, dasar-dasar 

sosial pendidikan, dasar-dasar psikologis pendidikan, lingkungan 

pendidikan, hubungan pendidikan dan pembangunan, dan sebagainya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pendidikan seks pada anak usia sekolah, 

yakni pada usia 6 sampai 12 tahun. Penelitian tentang pendidikan seks pada 

usia sekolah selanjutnya akan dilihat dari tinjauan perspektif Ali Akbar.  

Penelitian ini hanya dibatasi pada pandangan Ali Akbar tentang 

pendidikan seks pada anak usia sekolah dalam beberapa karyanya yaitu: 

Bimbingan Seks bagi Remaja, Seksualitas ditinjau dari Hukum Islam, dan 

Merawat Cinta Kasih,   
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Penelitian ini difokuskan kepada materi dan metode yang merupakan 

unsur terpenting dalam pendidikan seks. Karena pemberian materi dan metode 

yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan dan urgensi dari pendidikan 

seks itu sendiri. Walau demikian penelitian ini juga tidak menafikan urgensi 

unsur-unsur pendidikan lainnya.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan pembatasan 

masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa pendidikan seks menurut Ali Akbar? 

2. Apa materi pendidikan seks bagi anak usia sekolah menurut Ali Akbar? 

3. Bagaimana metode pendidikan seks bagi anak usia sekolah menurut Ali 

Akbar? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui:  

a. Pendidikan seks pada anak usia sekolah menurut Ali Akbar.  

b. Materi dan metode pendidikan seks bagi anak usia sekolah menurut 

Ali Akbar.  

c. Manfaat pendidikan seks bagi anak usia sekolah menurut Ali Akbar.  

2. Kegunaan Penelitian  
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a. Kegunaan teoretis, diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai 

pendidikan seks bagi anak usia anak. 

b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat membantu para pendidik di 

sekolah dan para orang tua dalam membimbing dan mengarahkan 

anak dalam pendidikan seksual, sehingga dapat mencegah dan 

menghindari adanya pelecehan dan penyelewengan seksual. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bab pertama yakni pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Bab kedua yakni tentang kajian pustaka yang terdiri kajian tentang 

pendidikan seks, anak usia sekolah, pendidikan seks dalam Islam dan 

kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Bab ketiga berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan 

jenis dan sifat penelitian, sumber data, metodologi pengumpulan data, dan 

metode analisa data. 

4. Selanjutnya pada bab keempat akan dibahas mengenai biografi singkat Ali 

Akbar, dan pembahasan pandangannya mengenai pendidikan seks bagi 

anak usia sekolah; yang berisi apa yang dimaksud dengan pendidikan 
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seks, materi pendidikan seks bagi anak dan metode pendidikan seks bagi 

anak usia sekolah. 

5. Bab selanjutnya yakni bab keenam merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 


