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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah 

dibanding dengan makhluk lain. Oleh sebab itu manusia adalah makhluk tertinggi, 

puncak ciptaan Allah, karena keutamaan manusia itu, maka manusia memperoleh 

tugas yaitu sebagai khalifah Allah di bumi. 

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi dan merupakan 

satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan merefleksikan segala 

sesuatu yang ada, termasuk merefleksikan diri serta keberadaannya di dunia. Inilah 

yang menentukan dan sebagai tanda dari hakikat sebagai manusia, di mana makhluk 

lain seperti binatang tidak memilikinya. Oleh karena itu, hakikat manusia adalah 

makhluk yang berpikir.1 

 

Manusia dilahirkan ke bumi dengan mengemban sebuah amanah Tuhan yang 

mulia, dimana bumi dan langit tidak sanggup mengemban amanah itu. Inilah tugas 

berat yang diemban manusia, sehingga manusia mendapat gelar sebagai khalifah di 

muka bumi yang tujuannya membentuk kepribadian manusia yang punya tanggung 

jawab terhadap pilihan hidupnya di dunia. 

Dalam perkembangannya, manusia selalu didorong oleh keinginannya, baik 

yang ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, untuk menciptakan 

dan mewujudkan sejarahnya. Karena manusia dalam menghadapi alam butuh sebuah 

upaya untuk mengubahnya sehingga alam bisa dilestarikan dengan hadirnya manusia 

 
1 P. A Van der Weij, Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia, terj. K. Bertens, (Jakarta: Gramedia, 

2005), h. 39. 
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ke muka bumi dan alam pun mempunyai arti dan peran bagi keberlangsungan hidup 

manusia di dunia. 

Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah 

mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja 

wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan 

hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Pergaulan 

bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika-moral antar remaja yang 

berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (sex pre-

marital).  

Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar 

pernikahan, menurut sebuah penelitianyang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser 

(Kaiser Family Foundation dalam Fathurrofiq) adalah faktor mispersepsi terhadap 

pacaran yaitu bentuk penyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran. Faktor 

religiuitas yaitu kehidupan iman yang tidak baik. Faktor kematangan biologis yaitu 

dalam hubungan seksual dianggap sebagai bentuk penyaluran kasih sayang yang 

salah dalam masa pacaran. Pada pandangan ini seringkali remaja berpandangan 

bahwa masa pacaran merupakan masa dimana seseorang boleh mencintai maupun 

dicintai oleh kekasihnya, bentuk ungkapan rasa cinta atau kasih sayang dapat 

dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian hadiah bunga, berpelukan, 

berciuman, dan bahkan melakukan hubungan seksual.2 

 
2 Fathurrofiq, Sexual Quotient Menggagas KecerdasanSeksual Sejak Dini, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 98. 
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Sekarang ini, kasus tentang kenakalan remaja semakin marak dan menarik 

perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Salah satunya 

adalah kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini banyak 

menimbulkan dampak negatif serta meresahkan masyarakat. Banyak pemberitaan 

diberbagai media yang mengangkat tentang permasalahan remaja. Salah satunya 

adalah banyaknya pasangan remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan yang 

sebagian besar karena persoalan hamil pranikah. Hal ini dikarenakan pasangan remaja 

tersebut yang masih di bawah umur atau belum cukup umur. Namun, karena terjadi 

kasus hamil pranikah, maka mereka harus melakukan pernikahan dini sehingga harus 

mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dahulu ke pihak pengadilan karena ditolak 

oleh KUA (Kantor Urusan Agama) akibat kurangnya persyaratan pernikahan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: 

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. ”. Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami 

dan isteri dapat membentuk keluarga  yang  kekal  dan  bahagia,  dan  sesuai  

pula  dengan  hak  asasi manusia, maka perkawinan  harus disetujui oleh 

kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun.   

 

Pasal 7 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yaitu: 

untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-

batas umur untuk perkawinan.3 

 

 
3 Al Aziz, S. Saifulloh. Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan 

Berbagai Permasalahannya. (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 477 
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Penyimpangan seksual dapat terjadi pada pasangan remaja apabila ada faktor 

lingkungan yang mendukungnya, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab 

terjadinya kehamilan di luar nikah.4 Seks bebas atau seks pranikah berawal dari 

kenakalan remaja. Sedangkan, kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya 

pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, ayah yang tidak 

diketahui kemana.5 Remaja yang melakukan penyimpangan, kebanyakan berasal dari 

lingkungan keluarga yang kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang 

tua, bisa jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja, kedua orang tua sering cekcok, pisah 

ranjang dan perceraian (ivorce of parents).6  

menurut para ahli, kenakalan remaja terjadi karena dua hal, yaitu: sebab-sebab 

yang terdapat di dalam diri individu, seperti perkembangan kepribadian yang 

terganggu, mempunyai cacat tubuh, mudah terpengaruh, dan taraf inteligensi rendah. 

Sebab kedua, terdapat di luar diri individu, seperti lingkungan pergaulan yang kurang 

baik, kondisi keluarga yang tidak mendukung terciptanya perkembangan kepribadian 

anak yang baik, pengaruh media massa, kurangnya kasih sayang yang dialami anak-

anak, dan karena kecemburuan sosial atau frustasi terhadap keadaan sekitar.7mm 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkeMembang, serta 

pengaruh pergaulan yang semakin luas akibat kemajuan teknologi yang pesat 

 
4 Aryanto, Pendidikan Karakter, Slogan Semata, (Salatiga: Hati Beriman Majalah Berita 

Warga Kota Salatiga, 2015), h. 6. 
5 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 125. 
6 Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor Selatan: Graha Indonesia, 2004), h. 109. 
7 Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2004), h. 15. 
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tersebut, banyak memengaruhi generasi muda. Salah satu contohnya adalah televise 

dan Gadget. Banyak tayangan televisi yang sekarang ini cenderung mengandung 

pornografi. Hal ini disebabkan karena tayangan yang disuguhkan tidak bersesuaian 

dengan moral, jati diri bangsa, dan bahkan dengan ajaran agama. Pengaruh komputer, 

terutama internet dapat dengan mudah diakses dimana saja, terutama oleh remaja dan 

anak-anak.  

Regulasi pornografi di Indonesia yang tidak terlalu kuat dan ketat, 

menyebabkan remaja dan anak-anak dengan mudah dapat membuka situs pornografi. 

Dari gambar dan video porno, anak-anak mulai tingkat SD, SMP, apalagi SMA dan 

mahasiswa cepat menjadi terdewasakan. Gejala yang memprihatinkan moralitas anak-

anak ini sesuai dengan data yang diungkap oleh Yayasan Kita dan Buah Hati. Data 

dari Yayasan yang peduli anak-anak itu membeberkan 67% dari 2.818 siswa SD kelas 

IV pernah mengakses pornografi melalui berbagai media.  

Media yang banyak diakses adalah komik dan internet. Data yang lain 

diungkapkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, data itu menunjukkan 97% 

anak remaja pernah mengakses pornografi, bahkan 62,7% pernah melakukan 

hubungan seksual. Data ini diambil dari survei yang dilakukan pada 4.500 remaja di 

12 kota seluruh.8 

 

Seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga terlibat 

dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks 

 
8 Kompas. Com, https://mediaindonesia.com/read/detail/71598-komnas-pa-sebut-97-remaja-

indonesia-pernah-akses-pornografi di akses tanggal 10 Februari 2019. 

https://mediaindonesia.com/read/detail/71598-komnas-pa-sebut-97-remaja-indonesia-pernah-akses-pornografi
https://mediaindonesia.com/read/detail/71598-komnas-pa-sebut-97-remaja-indonesia-pernah-akses-pornografi
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pranikah, kumpul kebo (sommon leven), akan berakibat negatif seperti terjangkit 

STD’s (seksually transmitted diseases), kehamilan (pregnancy) drop-out dari 

sekolah. Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidak konsistenan (inconsistency) 

antara pengetahuan, sikap, dan perilakunya.  

Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan sikap bahwa seksual-pranikah 

itu tidak baik, namun karena situasi dan kesempatan itu memungkinkan, serta 

ditunjang niat untuk melakukan hubungan seks pranikah, maka individu ternyata 

tetap saja melakukan hal itu. Akibatnya perilakunya tidak konsisten dengan 

pengetahuan dan sikapnya.9 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan 

fakta empiris bahwa jumlah pernikahan dini akibat hamil pranikah di Kecamatan 

Kabaena Tengah semakin meningkat. Hal ini terbukti dari daftar jumlah pemohon 

dispensasi pernikahan. di pengadilan agama yang semakin meningkat yaitu mencapai 

50%, baik berasal dari wilayah Kecamatan Kabaena Tengah maupun wilayah sekitar 

Kecamatan Kabaena Tengah. Hamil pranikah di Kecamatan Kabaena Tengah rata-

rata terjadi pada remaja usia belasan tahun atau usia pendidikan SMP-SMA. Perilaku 

melakukan hubungan seksual di luar nikah menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Kabaena Tengah.  

 Dispensasi pernikahan  yaitu  di pengadilan agama permohonan izin menikah 

ini disebut dengan pemohonan Dispensasi kawin Dalam hal ini,ketika seseorang 

belum mncapai  batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk 

 
9 Dariyo, Op. Cit., h. 88. 
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perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon 

mempelai pria. di pengadilan agama yang semakin meningkat 

Peneliti mengambil penelitian di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten 

Bombana, dengan fokus penelitian yaitu pada Desa Tangkeno Kecamatan Kabaena 

Tengah Kabupaten Bombana yang terdiri atas dua dusun yaitu Dusun Sabampolulu 

dan Dusun Tangkeno, kedua dusun ini ada remaja yang hamil pranikah dan yang 

tidak hamil pranikah. Pada Dusun Sabampolulu lebih banyak remaja yang hamil 

pranikah dari pada di Dusun Tangkeno. dan yang hamil pranikah di Dusun 

Sabampolulu terdapat 4 orang dan di Dusun Tangkeno 2 orang yang tidak hamil 

pranikah. 

 Peneliti mewawancarai petugas KUA tentang berapa jumlah Dispensasi 

pernikahan. tetapi petugas KUA hanya bercerita tentang jumlah pemohon dispensasi 

pernikahan yaitu mencapai 50 % . 

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama berada di Desa 

Tangkeno, faktor yang menyebabkan remaja hamil pranikah dikarenakan tidak ada 

sekolah menengah atas atau SMA di Desa Tangkeno ataupun desa tetangga sehingga 

remaja yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA mereka harus rela jauh 

dari orang tua dan tinggal di rumah warga atau keluarga yang dekat dengan SMA. 

Sehingga karena kurangnya pengawasan orang tua kepada remaja yang bersekolah di 

luar desa Tangkeno banyak yang berhenti sekolah karena sudah hamil di luar nikah.  

Beberapa remaja yang hamil pranikah kebanyakan dari kalangan SMA 

disebabkan karna pengaruh lingkungan yaitu remaja yang jauh dari orang tuanya 
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sehingga perhatian orang tua menjadi kurang. Kemudian beberapa remaja lebih 

banyak menghabiskan waktu luangx untuk bermain game sampai dihutan hanya 

untuk mencari jaringan sehingga remaja tersebut menjadi lupa waktu karena keasikan 

bermain game. Kemudian ketika remaja disuruh beribadah atau dinasehati oleh orang 

tua ataupun keluarganya, remaja tersebut tidak mendengar dan tidak menghiraukan   

nasehat dari orang tuanya.10 

Selain melakukan hubungan seksual di luar nikah, gagalnya pendidikan dalam 

keluarga, seperti perceraian orang tua, broken home juga menjadi penyebab 

terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Kabaena Tengah. Faktor lingkungan 

pergaulan bebas dan pendidikan keagamaan yang kurang juga menjadi penyebab 

terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Kabaena Tengah. Warga 

setempat sudah mendirikan sebuah balai mirip tempat pertemuan yang kelak dipakai 

sebagai tempat belajar anak atau siapapun. Tempat ini sering dipakai untuk pengajian 

rutin dalam rangka pembinaan akhlak anak. 

Pada faktor kematangan biologis, seorang remaja sudah dapat melakukan 

fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya, sebab fungsi organ 

seksualnya telah bekerja secara normal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 

seorang remaja akan mudah terpengaruh oleh stimulasi yang merangsang gairah 

seksualnya, misalnya dengan melihat film porno, cerita cabul. Kematangan biologis 

yang tidak disertai dengan kemampuan mengendalikan diri, cenderung akan berakibat 

negatif yakni terjadinya hubungan seksual pranikah dimasa pacaran remaja. 

 
10 Pak Harjo, Tokoh Agama, Wawancara Desa Tangkeno  
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Sebaliknya, kematangan biologis disertai dengan kemampuan pengendalian diri akan 

membawa kebahagiaan remaja dimasa depannya, sebab ia tidak akan melakukan 

hubungan seksual pranikah. Atas dasar inilah pemerintah setempat mengadakan pola 

pembinaan pada remaja di Desa Tangkeno untuk mencegah hamil pranikah pada 

remaja dengan bekerjasama dengan tokoh agama yang dipilih langsung oleh kepala 

Desa Tangkeno. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Keagamaan Dalam 

Mencegah Hamil Pranikah Pada Remaja di Kecamatan Kabaena Tengah 

Kabupaten Bombana”. Di sini penulis berusaha meneliti mengenai problematika apa 

saja yang menyebabkan banyak remaja tersandung kasus pernikahan dini akibat 

hamil pranikah, serta peran agama dalam mencegah hamil pranikah. Penulis juga 

tertarik mengambil penelitian ini mengingat remaja di Kec. Kabaena Kab. Bombana 

adalah mayoritas Islam. Pola yang digunanakan oleh tokoh agama dalam mencegah 

hamil pranikah cukup unik. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas tentang pola pembinaan keagamaan dalam 

mencegah hamil pranikah maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Faktor penyebab hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Kabaena Tengah. 

2. Pola pembinaan keagamaan di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten 

Bombana. 
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3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan keagamaan untuk mencegah 

hamil pranikah di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah penyebab anak remaja hamil pranikah di Kecamatan Kabeana 

Tengah? 

2. Bagaimanakah pola pembinaan keagamaan dalam mencegah hamil pranikah 

pada remaja di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana? 

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan keagamaan untuk mencegah 

hamil pranikah di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab hamil pranikah 

pada remaja di Kecamatan Kabeana Tengah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan keagamaan dalam 

mencegah hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Kabaena Tengah 

Kabupaten Bombana. 

3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembinaan 

keagamaan untuk mencegah hamil pranikah di Kecamatan Kabaena 

Tengah Kabupaten Bombana. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pola 

pembinaan keagamaan dalam mencegah hamil pranikah pada remaja dan menambah 

wawasan tentang pola pembinaan keagamaan dalam mencegah hamil pranikah pada 

remaja bagi masyarakat di Kecamatan Kabaena Tengah. Kemudian agar hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, 

perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Serta penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi Pendidkan Agama 

Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari. 

2 .  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penyusun mengenai pola pembinaan keagamaan dalam mencegah hamil 

pranikah pada remaja. 

b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian penelitian 

yang relevan di masa-masa akan datang. 

c. Sebgai bahan informasi bagi masyarakat, Dosen, dan mahasiswa/mahasiswi 

untuk lebih mengetahui dan meningkatkan  pengetahuannya  terkait  pola 

pembinaan keagamaan dalam mencegah hamil pranikah pada remaja dan 

dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari serta 
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dapat digunakan sebagi pijakan dalam rangka  pelaksanaan penelitian 

berikutnya. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menjelaskan pengertian dari judul proposal ini, agar tidak terjadi  

kekeliruan maka di sini penulis akan menguraikan beberapa penegasan istilah pada 

judul proposal ini. Adapun beberapa istilah tersebut adalah: 

1. Pola Pembinaan Keagamaan 

Pola pembinaan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada 

yang lebih baik (sempurna) baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan 

terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki) berdasarkan nilai-nilai keagamaan 

(agama Islam). 

2. Hamil Pranikah 

Hamil pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seks pranikah 

yang berakibat negatif serta menimbulkan kehamilan. 

3. Remaja 

Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Remaja yang berusia 13-

18 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP-SMA di Kecamatan Kabaena 

Tengah Kabupaten Bombana.  
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