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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Pola Pembinaan Keagamaan 

1. Pengertian Pola Pembinaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan 

model.1 Kemudian menurut Suyono yang dikutip oleh Dian Purnomo menyebutkan 

bahwa, pola dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap 

mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau 

mendeskripsikan gejala itu sendiri. dapat disimpulkan pola adalah bentuk atau 

rangkaian unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan sesuatu.2 

Selanjutnya kata punya di dalam Kamus Besar Bahasa Indengan di indonesia 

kata pembinaan berasal dari bahasa arab yaitu”bina” yang artinya bangunan. lalu 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia dengan di beri awalan”pe” dan akhiran “an” 

menjadi pembinaan yang berati pembaruan,penyempurnaan,usaha,tindakan dan 

kegiatan  yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. 

 
1 Hasan Alwi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 109. 
2 Dian Purnomo, “Pola Pembinaan Anak di Panti Asuhan”, Diakses tanggal 12 Mei 2019 dari 

http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/sociologie/article/view/112. 
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Sedangkan menurut pendapat Miftah Toha yang dikutip Jusuf Sarante 

mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau 

pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan, peningkatan, 

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas 

sesuatu. Ada  dua unsur dari pengertian pembinaan, yakni pembinaan dapat disebut 

berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan tindakan, proses atau 

pernyataan dari suatu tujuan, dan yang ke dua pembinaan itu bisa menunjukan kepada 

perbaikan atas sesuatu. 3 

Kemudian Badan Penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (Bp-4) 

memaparkan pembinaaan adalah segala upaya pengelolaan berupa merintis, 

meletakan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, 

menyantuni, mengarahkan, serta mengembangkan kemampuan  seseorang untuk 

mencapai tujuan, mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan 

menggunakan segala daya dan upaya yang dimiliki.4 Adapun pembinaan berarti 

usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.5 Menurut  Arifin pembinaan yaitu usaha 

 
3 Jusuf Sarante, Peran Pemerintah Kota Bekas Dalam Pimbinaan dan Pemberdayaan Anak 

Jalanan Kaitannya dengan ketahanan Daerah”. (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2011), h. 33. 
4 Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian BP-4, Membina Keluarga 

Bahagia dan Sejahtera,(Jakarta: BP-4, 1994), h. 3 
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,  1990), h. 37. 
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manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta 

kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.6 

Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak, 

khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Untuk itu, pembinaan bagi anak-

anak pasti sangat diperlukan sejak dini guna memberikan arah dan penentuan  

pandangan hidupnya, pembentukan Akhlak dipengaruhi oleh Faktor internal, yaitu 

pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan  dan  pembinaan  yang  di  

buat  secara  khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.7 

Pola pembinaan juga merupakan suatu untuk menjalankan peran orang tua, 

cara orang tua menjalankan peranan yang penting bagi perkembangan anak 

selanjutnya, dengan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan 

pengawasan agar anak dapat menghadapi kehidupan yang akan datang dengan sukses, 

sebab di dalam keluarga yang merupakan kelompok sosial dalam kehidupan individu, 

anak akan belajar dan Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang 

mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang 

diharapkan.8 

Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pola pembinaan adalah 

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

 
6 M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 

30. 
7 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 167. 
8Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, 

(Jakarta: Bina Aksara, 2001), h. 43. 
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menuju yang lebih baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa 

yang sudah ada, serta dengan mendapatkan hal yang belum dimiliki yaitu 

pengetahuan dan kecakapan yang baru. Pola pembinaan memberikan arah penting 

dalam masa perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. 

Untuk itu pembinaan bagi anak-anak panti sangat diperlukan sejak dini guna 

memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya mengingat panti asuhan 

merupakan rumah dan keluarga bagi anak-anak asuh, dimana pembinaan berpengaruh 

bagi perkembangan anak baik secara moral, spritual, emosional maupun sosialnya. 

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-

hari dengan anak-anak asuh yang disertai tindakan dari lembaga atau pengasuh untuk 

membentuk anak menjadi lebih baik. Pola pembinaan merupakan cara atau teknik 

yang dipakai oleh lembaga atau pengasuh didalam mendidik dan membimbing 

anakanak asuhnya agar kelak menjadi orang yang berguna. Dan pola pembinaan juga 

merupakan sesuatu untuk menjalankan peran orang tua, yaitu dengan memberikan 

bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan agar anak dapat 

menghadapi kehidupan yang akan datang dengan baik, karena di dalam keluarga yang 

merupakan kelompok sosial dalam kehidupan individu, anak akan belajar dan 

menyatakan dirinya sebagai manusia sosial dalam hubungan dan interaksi antar 

kelompok. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan adalah cara dalam 

mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan 
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kepada anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna, serta memenuhi 

kebutuhan fisik dan psikis yang akan menjadi   faktor   penentu   dalam      

menginterpretasikan, menilai dan mendeskripsikan kemudian memberikan tanggapan 

dan menentukan sikap maupun berperilaku. 

a. Jenis-jenis Pola Pembinaan 

1) Pola Pembinaan yang Otoriter 

Menurut Enung ada  beberapa  pendekatan yang diikuti orang tua dalam 

berhubungan dan mendidik anak-anaknya salah satu di antaranya adalah sikap dan 

pendidikan otoriter. Pola pembinaan otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap orang tua 

yang kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. Orang 

tua bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak agar bertingkah laku 

seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya. Karena orang tua tidak mempunyai 

pegangan mengenai cara bagaimana mereka harus mendidik, maka timbullah 

berbagai sikap orang tua yang mendidik menurut apa yang dinggap terbaik oleh 

mereka sendiri, diantaranya adalah dengan hukuman  dan sikap acuh tak acuh, sikap 

ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak nyamanan, sehingga memungkinkan 

kericuhan di dalam rumah.9 

 

 

 
9 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan : Perkembangan Peserta Didik , (Bandung: ustaka 

Setia, 2008), h. 85. 
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2) Pola Pembinaan yang Permisif 

Dalam pola pembinaan ini anak diberi kebebasan yang penuh dan diijinkan 

membuat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan orang tua serta bebas apa yang  

diinginkan. Pola  asuh  permisif dikatakan pola asuh tanpa disiplin sama sekali. Orang 

tua enggan bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan anak. 

Menurut Kartono dalam pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan 

sepenuhnya dan anak diijinkan membuat keputusan sendiri tentang langkah apa yang 

akan dilakukan, orang tua tidak pernah  memberikan  pengarahan  dan  penjelasan 

kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak. Dalam pola asuh permisif 

hampir tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua serta tanpa ada disiplin 

sama sekali. 

3) Pola Pembinaan yang Demokratis 

Hurlock berpendapat bahwa pola pembinaan demokrasi adalah salah satu 

teknik atau cara mendidik dan membimbing anak, di mana  orang tua  atau pendidik 

bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan anak, kemudian 

mendiskusikan hal tersebut bersama-sama. Pola ini lebih memusatkan perhatian pada  

aspek pendidikan dari pada aspek hukuman, orang tua atau pendidik memberikan 

peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang sebab diberikannya 

hukuman serta imbalan  tersebut. 10 

 
10 Hurlock, Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, (Yogyakarta : 

UGM Press, 2006), h. 99. 
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 Pola asuh demokrasi ditandai dengan sikap menerima, responsif, berorientasi 

pada kebutuhan anak yang disertai dengan tuntutan, kontrol dan pembatasan. 

Sehingga penerapan pola asuh demokrasi dapat memberikan keleluasaan anak untuk 

menyampaikan segala persoalan yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, 

keleluasaan yang diberikan orang tua tidak bersifat mutlak akan tetapi adanya 

control dan pembatasan berdasarkan norma-norma yang ada.  

2. Pengertian Keagmaan 

Keagamaan berasal dari kata agama yang berarti segenap kepercayaan 

terhadap Tuhan. Jadi, keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat di dalam agama.11 

Sedangkan pengertian Keagamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

hal yang berhubungan dengan agama.12 

Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaludin, agama adalah gejala 

yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-

usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan 

keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin 

yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju 

kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan 

dirinya dalam masalah-maslaah kehidupan sehari-hari di dunia.13 

 
11 Syfaat, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah kenakalan Remaja (Juvenile 

Delinquency), (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 154. 
12 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 12. 
13 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 317. 
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Daradjat mengatakan bahwa: 

Agama adalah kebutuhan jiwa (psykhis) manusia yang akan mengatur dan 

mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan dan cara menghadapi tiap-

tiap masalah.14 

 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat/2: 256 yaitu: 

َٓٓلآ ِِٓف ِيِنٓ إِۡكَراهَ ٓٓٱلد َ ٓتََّبَّيَّ ٓٓٱلرُّۡشدٓ َقد يِٓمَن ِ َغد
ِٓٓٱلۡ ٓب ۡر ٓيَۡكف  غ وتَِٓفَمن َّٰ ِٓٓٱلطَّ ٓب َِٓوي ۡؤِمۢن َفَقِدٓٓٱّللَّ

ِٓٓٱۡسَتۡمَسَكٓ ۡرَوةِٓب ۡثَقَّٰٓٓٱلۡع  ٓ لََهاۗٓوَٓٓٱنِفَصامََٓلٓٓٱلۡو   ٢٥٦َٓسِميٌعَٓعلِيٌمٓٓٱّللَّ

ٓ
Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang 

ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 

Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.15 

 

Pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan 

latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Seseorang yang pada waktu 

kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, maka pada masa dewasanya 

nanti, ia tidak akan merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. Lain halnya 

dengan orang yang diwaktu kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama. 

Agama adalah aturan bagi umat manusia yang sudah ditentukan dan dikomunikasikan 

oleh Allah SWT. melalui orang-orang pilihan-Nya yang dikenal sebagai utusan-

utusan, Rasul-rasul, atau Nabi-nabi. Agama mengajarkan manusia untuk beriman 

 
14 Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 47. 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jabal Raudah Al-

Jannah, 2010), h. 98. 
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kepada adanya keesaan, dan supremasi Allah yang Maha tinggi dan berserah diri 

secara spiritual, mental, dan fisikal kepada kehendak Allah, yakni peran Nabi yang 

membimbing kepada kehidupan dengan cara yang dijelaskan Allah.16 Sehingga 

fungsi agama adalah untuk “memberikan bimbingan dalam hidup, menolong dalam 

menghadapi kesukaran, menenteramkan batin dan agama sebagai sarana untuk 

mengatasi ketakutan.17 

Agama mempunyai peranan yang sangat penting, karena agama sebagai 

sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, dan 

masyarakat sehingga menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.18 Untuk itu 

diperlukan pembinaan atau pendidikan agama bagi anak karena anak adalah generasi 

penerus bangsa. Dalam pembinaan atau pendidikan agama haruslah dilakukan secara 

intensif, ilmu dan amal supaya dapat dirasakan oleh si anak dalam kehidupan sebagai 

anak. karena apabila pendidikan agama diabaiakan atau diremehkan oleh orang tua 

maka anak cenderung akan berbuat sekehendaknya tidak akan memikirkan rasa takut 

atas perbuatan yang mereka lakukan. Karena ketika anak dilahirkan mereka masih 

suci dan belum berisi apa-apa. Untuk mengisi kekosongan tersebut orang tua 

hendaknya mengisi dengan hal-hal yang baik sejak mereka masih kecil untuk 

membentuk karakter dan kepribadian anak yang berakhlak mulia. 

 
16 Daradjat, Op. Cit., h. 14-15. 
17 Islamiyah, Psikologi Agama, (Salatiga: STAIN Press, 2013), h. 21. 
18Depatemen Agama RI, Pengawasan dengan Pendekatan Agama, (Jakarta: Proyek 

Penyebarluasan dan Kesadaran Pengawasan Melalui Jalur Agama, Departemen Agama, 2003), h. 1. 
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Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan keagamaan adalah 

cara dalam mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan 

pengawasan kepada anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna, serta 

memenuhi kebutuhan fisik dan psikis yang akan menjadi faktor penentu dalam 

menginterprestasikan, menilai dan mendeskripsikan kemudian memberikan 

tanggapan dan menentukan sikap maupun perilaku berdasarkan nilai-nilai Islam. 

a) Pembinaan Aqidah 

Akidah secara bahasa berarti ikatan, secara terminologi berarti landasan  yang 

mengikat yaitu keimanan. Iman berarti percaya. Pengajaran keimanan merupakan 

proses belajar mengajar tentang berbagai aspek kepercayaan. Menurut rumusan para 

ulama Tauhid, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah 

akan wujud dan ke-Esaan Allah SWT.19 

Akidah Islam memiliki enam aspek yaitu: Keimanan pada Allah, pada para 

Malaikat-Nya, iman kepada para Rasul utusan-Nya, pada hari akhir, dan iman kepada 

ketentuan yang telah dikehendaki-Nya, apakah itu takdir baik atau takdir buruk dan 

seluruh aspek ini merupakan hal yang  gaib. Kita tidak mampu menangkapnya 

dengan panca indra kita.20 

Seperti yang telah dijelaskan di atas maka kita akan menemukan lima pola 

dasar pembinaan akidah anak seperti: Membacakan kalimat tauhid pada anak, 

 
19 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Metodik Khusus Pengajaran 

Agama Islam, (Jakarta, 2000), h. 49-50. 
20 Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Cet.I, Bandung: AlBayan, 1997), h. 109-110. 
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menanamkan kecintaan mereka pada Allah Swt, pada Rasulullah Muhammad Saw, 

mengajarkan Al-qur’an dan menanamkan nilai perjuangan Rasul serta pengorbanan 

beliau pada mereka. 

Imam Al-Ghazali menjelaskan secara khusus bagaimana menanamkan 

keimanan pada anak. Beliau berkata: 

Langkah pertama yang bisa diberikan kepada mereka dalam menanamkan 

keimanan adalah dengan memberikan hafalan. Sebab proses pemahaman 

harus diawali dengan hafalan terlebih dahulu. Ketika anak hafal akan sesuatu 

kemudian memahaminya, akan tumbuh dalam dirinya sebuah keyakinan dan 

akhirnya anak akan membenarkan apa yang telah dia yakini sebelumnya. 

Inilah proses pembenaran dalam sebuah keimanan yang dialami anak pada 

umumnya.21 

 

Dalam proses penanaman akidah ini, kita tidak perlu mengajarkan pada anak 

bagaimana cara mereka berbicara atau menjelaskan tentang pemahaman mereka 

terhadap akidah, tetapi cukuplah bagi mereka untuk menyibukkan diri dengan 

membaca Al-qur’an, mempelajari tafsirnya, juga hadist-hadist Rasulullah Saw. Maka 

secara tidak langsung, akan timbul keyakinan dengan sendirinya dalam diri anak 

ketika mereka tengah membaca Al-qur’an maupun hadist. 

b) Pembinaan Ibadah 

Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai sebuah kata yang menyeluruh, 

meliputi segala yang dicintai dan diridhaiAllah Swt, menyangkut segala ucapan dan 

 
21 Ibid., h. 110. 
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perbuatan yang tidak tampak maupun yang tampak.22 Pembinaan anak dalam 

beribadah dianggap sebagai penyempurna dari pembinaan akidah. Karena nilai 

ibadah yang didapat oleh anak akan dapat menambah keyakinan akan kebenaran 

ajarannya. Atau dalam istilah lain, semakin tinggi nilai ibadah yang ia miliki, akan 

semakin tinggi pula keimanannya. Maka bentuk ibadah yang dilakukan anak bisa 

dikatakan sebagai cerminan atau bukti nyata dari akidahnya.23 

Masa kecil anak bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, 

tetapi merupakan masa persiapan, latihan dan pembiasaan. Sehingga ketika mereka 

sudah memasuki masa dewasa, yaitu pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam 

beribadah, segala jenis ibadah yang Allah wajibkan dapat mereka lakukan dengan 

penuh kesadaran dan keikhlasan, karena sebelumnya mereka sudah terbiasa 

melakukan ibadah-ibadah tersebut. 

Materi pendidikan ibadah secara menyeluruh telah dikemas oleh para ulama 

di dalam ilmu fiqih atau fiqih Islam. Pendidikan ini tidak hanya membicarakan 

tentang hukum dan tata cara sholat belaka, melainkan meliputi pembahasan tentang 

zakat, puasa, haji, tata ekonomi Islam (muamalat), hukum waris (faroidh), tata 

pernikahan (munakahat), tata hukum pidana (jinayat/hudud), tata peperangan (jihad), 

makanan sampai dengan tata negara (khilafah). Hal ini dimaksudkan agar mereka 

tumbuh menjadi insan-insan yang benar-benar takwa, yakni insan-insan yang taat 

melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangan-

 
22 Jalaluddin, Islam Alternatif, (Bandung: Mizan, 2002), h. 46. 
23 Hafizh, Op.Cit., h. 150 
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Nya. Dengan kata lain tujuan pendidikan adalah agar hidup anak sejalan dengan 

tuntunan syariat Islam.24 

c) Pembinaan Akhlak 

Para ulama salaf sangat menyadari pentingnya pendidikan akhlak terhadap 

anak, karena itu mereka benar-benar serius dalam mendidik anak-anak agar mereka 

dapat memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur. Perhatian yang besar terhadap 

pembinaan akhlak ini disebabkan karena dengannya menghasilkan hati yang terbuka, 

dan hati yang terbuka menghasilkan kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik 

menghasilkan perangai yang terpuji, dan perangai yang terpuji menghasilkan amal 

shaleh, dan amal shaleh menghasilkan ridha Allah SWT, dan ridha Allah 

menghasilkan kemuliaan yang abadi.25 

Dengan demikian, yang dibutuhkan oleh anak adalah pembinaan akhlak. 

Untuk mewujudkanya membutuhkan kerja keras serta kesabaran orang tua selaku 

pendidik, dan arti sebuah pembinaan akhlak adalah usaha untuk menjadikan perangai 

dan sikap yang baik sebagai watak seorang anak. 

d) Pembinaan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah salah satu aspek pendidikan yang penting, yang 

tidak dapat lepas dari pendidikan yang lain bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan 

jasmani merupakan salah satu alat utama bagi pendidikan rohani. Pendidikan jasmani 

 
24 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Op.Cit., h. 57. 
25 Hafizh, Op.Cit, h. 180. 
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di sini maksudnya adalah pendidikan yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan 

kesehatan. 

e) Pembinaan Intelektual 

Pembinaan intelektual dapat juga diartikan sebagai pembinaan akal, 

pembinaan ini tidak kalah pentingnya dari pembinaan  lain. Pendidikan agama 

merupakan pembentuk dasar pendidikan jasmani sebagai persiapan pendidikan moral 

untuk membentuk akhlak, sedangkan pendidikan akal untuk penyadaran dan 

pembudayaan.Yang dimaksud dengan pendidikan akal adalah membentuk pemikiran 

anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pasti, ilmu alam, teknologi modern 

dan peradaban sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. 

Rasulullah Saw telah mengajarkan dasar pembinaan pertama yang dapat 

ditempuh seorang anak agar masa depannya dapat membentuk generasi yang 

seluruhnya mampu melaksanakan amanat dari Allah Swt. sebagai khalifah di muka 

bumi ini, yaitu dengan cara menanamkan pada mereka rasa cinta terhadap ilmu 

pengetahuan dan tidak ada perbedaan dalam setiap manusia, baik masih kecil atau 

sudah dewasa, dan laki-laki maupun perempuan.26 

 

 

 
26 Ibid., h. 233. 
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3. Pola Pembinaan Keagamaan 

Ada beberapa pola pembinaan keagamaan yang ditulis oleh daradjat dalam 

bukunya “Ilmu Jiwa Agama” sebagai berikut:27 

a) Pola Keteladan 

Pola keteladan cukup besar pengaruhnya dalam membina adalah cara 

pemberian contoh dan teladan. Orangtua memiliki kewajiban dalam membina 

keagamaan anak-anaknya agar anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi 

yang baik, tetapi sebagai orangtua yang mempunyai harapan besar terhadap anaknya 

dikehidupan mendatang baiknya orangtua mendidik dan membina keagamaan anak 

dengan cara pemberian contoh atau ketauladanan. Hal ini dikarenakananak-anak akan 

belajar melalui apa yang mereka lihat di kehidupan sehari-harinya. Apakah orangtua 

memiliki akhlak mulia, kedisiplinan dalam melakukan ibadah (sholat, puasa, 

membaca Al-Qur’an), cara berbicara dan bertingkah laku. Pola ini juga digambarkan 

pada Q.S. Al-Ahzab : 21 yaitu: 



ٓٓلََّقدۡٓ وِل ۡمِِٓفٓرَس  ََِٓكَنٓلَك  ْٓٓٱّللَّ وا دَِمنََٓكَنٓيَرۡج  ٓل َٓحَسَنةٞ ۡسَوٌة
 
َٓأ ََٓوَذَكَرٓٓٱٓأۡلِخرَٓٓٱۡۡلَۡومَٓوَٓٓٱّللَّ ٓٱّللَّ

٢١َٓٓكثرِٗيآ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.28 

 
27 Ibid., h. 91-110 
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b) Pola Nasehat 

Pola ini berisikan tentang nasihat dan petuah, bimbingan atau pengajaran, 

kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan serta wasiat atau pesan-pesan positif. 

c) Pola Perhatian 

Cara yang paling tepat dalam memperbesar kapasitas orangtua pada rasa cinta 

dan suasana positif yang sudah ada didalam keluarga terutama terhadap anak. Karena 

bagi anak-anak hidup adalah saat ini. Bagi mereka, saat nanti masih sangat jauh, 

sehingga tak terpikirkan oleh mereka. Anak-anak hidup untuk hari ini. 

d) Pola Pembiasaan 

Cara orangtua dalam mendidik anak dengan membiasakanya sejak kecil 

seperti “anak di minta untuk membiasakan diri melakukan hal-hal berikut:  

1) Memelihara, menyimpan, dan menggunakan sarana belajarnya dengan 

tertib. 

2) Mematuhi kapan ia harus belajar, bermain, tidur siang, tidur malam, dan 

bangun pagi. 

e) Pola Hukuman 

Pola hukuman adalah untuk mendidik anak agar mereka bertanggung jawab 

atas apa yang mereka lakukan serta untuk mendidik anak agar mereka disiplin. 

 
28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Jabal Raudah Al-

Jannah, 2010), h. 423. 
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Disiplin adalah mengarahkana anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa, saat mereka bergantung pada disiplin diri. 

B. Deskripsi Hamil Pranikah 

1. Pengertian Hamil Pranikah 

Hamil menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berasal dari kata 

/hamil/yang artinya mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh 

spermatozoa. Tetapi, pada intinya kehamilan dapat terjadi jika sperma dan dan telur 

bertemu dan terjadi pembuahan.29  

Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita 

memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada umumnya di 

dalam rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung 

dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.30 

Sedangkan kehamilan adalah dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur  

leh sel sperma.31 Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu 

perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan baik kehamilan mengandung 

kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil 

yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Masa 

 

29 Masland, Apa yang ingin diketahui Remaja tentang Seks, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 

91. 

30 Sarwono, S.W. Psikologi Remaja. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 135 
31 Kushartanti, W. Suekampi, E.R., dan Sriwahyuni, C.F, Senam Hamil Menyamankan 

Kehamilan Mempermudah Persalinan. (Yogjakarta: Lintang Pustaka, 20004), h. 68. 
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kehamilan dimulai dan konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 

280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terahir.32 

Faktor resiko pada ibu hamil seperti umur terlalu muda atau tua, banyak anak, 

dan beberapa faktor biologis lainnya adalah keadaan yang secara tidak langsung 

menambah resiko kesakitan dan kematian pada ibu hamil. Resiko tinggi adalah 

keadaan yang berbahaya dan mungkin terjadi penyebab langsung kematian ibu, 

misalnya pendarahan melalui jalan lahir, eklamsia, dan infeksi.33 

Sedangkan Pranikah menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berasal 

dari kata pra-ni-kah yang artinya sebelum menikah. Dalam kamus lengkap Bahasa 

Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti 

mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan.34 Sedangkan Nikah berarti 

perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria 

dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami isti secara sah yang 

disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.35 

Hamil pranikah artinya kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan. Seorang 

remaja yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga terlibat dalam kehidupan 

seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks pranikah, kumpul 

kebo (sommonleven), prostitusi, akan berakibat negatif seperti STD’s (seksually 

 
32 Hanifah, Perubahan Selama Kehamilan. Http:// drprima.com / kehamilan / pengertianlama-

dan-periode-kehamilan-manusia.html diakses pada tanggal 27 September 2019. 
33 Sarwono, S.W. Psikologi Remaja. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 211. 
34 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Dive 

Publiser, 2005), h. 432. 
35 Ibid, h. 590. 
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transmitted diseases), kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah. Biasanya 

merekalah yang memiliki sifat ketidakkonsistenan (inconsistency) antara 

pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Misalnya, walaupun seesorang mempunyai 

pengetahuan dan sikap bahwa seksual-pranikah itu tidak baik, namun karena situasi 

dan kesempatan itu memungkinkan, serta ditunjang oleh niat untuk melakukan 

hubungan seks pranikah, maka individu ternyata tetap saja melakukan hal itu. 

Akibatnya perilakunya tidak konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya.  

Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, 

dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi 

keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan 

keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor 

eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Sementara itu, ada banyak 

lingkungan yang diminati remaja yang dianggap mempunyai ‘daya tarik’. Salah satu 

lingkungan tersebut adalah lingkungan yang beresiko bagi masa depan remaja, yaitu 

relasi-relasi seksual tanpa ikatan.  

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan 

merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah 

merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika 

hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. 
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Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk 

segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.  

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang 

didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua 

jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang 

perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat 

perzinaan. 

Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawina wanita 

hamil karena zinah diantaranya:  

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah 

bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita 

tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti 

dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili 

berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik ( jodoh yang lebih baik) 

sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau 

bertanggung jawab karena kesal atas penolakan -penolakan si wanita selama 

ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih 

cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.  

2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah 

menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin 
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sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga 

hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. 

3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga 

laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan. 36 

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama 

berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang 

menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. 

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batasbatas 

pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.  

Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan 

kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah 

kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki 

yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.37 Berikut  

perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zinah. 

Pertama menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita 

hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil 

akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk 

dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23 dan 24 yaitu: 

 
36 Alfian Tika Pratiwi, Coping Remaja Perempuan Yang Hamil Diluar Nikah, Jurnal: 2013, h. 

6. 
37 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munkahat, (Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008), 

h. 124. 
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َٓٓوَلٓ َِن ٓمد م اؤ ك  َٓءابَا ٓنََكَح َٓما ْ وا اءِٓتَنِكح  ٓإِنَّهٓ ٓٱلندَِسا َفي
َٓسلَ ٓقَۡد َٓما َٓوَمۡقٗتآَكَٓٓۥإِلَّ َٓفَِّٰحَشٗة َن

ٓ اَءَٓسبِيًلا ٢٢ٓٓوََسا
Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang 

telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan 

(yang ditempuh). (Q.S An-Nisa 22). 

َِمۡتٓ رد ٓٓح  َٓوَبَنات  ۡم َٓوَخََّٰلَّٰت ك  ۡم ت ك  َّٰ ٓوََعمَّ ۡم َّٰت ك  َخَو
َ
َٓوأ ۡم َٓوبََنات ك  ۡم َهَّٰت ك  مَّ

 
ٓأ ۡم خَِٓعلَۡيك 

َ
ٓٱۡۡل

ٓ ۡختَِٓوبََنات 
 
ٓٓٱۡۡل م  َهَّٰت ك  مَّ

 
َِّٰتٓاَوأ ٓٓٱلَّ َِن مٓمد َّٰت ك  َخَو

َ
َٓوأ ۡم ۡرَضۡعَنك 

َ
َضََّٰعةِأ ۡمٓٓٱلرَّ ائِك  ٓنَِسا َهَّٰت  مَّ

 
َوأ

ٓ م  َٰٓئِب ك  ََّٰٓوَربَ ٓٱلَّ م  ائِك  دَِسا ِنٓن مٓمد ورِك  ج  َِّٰتِٓتِِٓفٓح  ٓٓٱلَّ ون وآَْدَخلۡت مٓبِِهنَّ َّۡمٓتَك  ٓفَإِنٓل َدَخلۡت مٓبِِهنَّ
مٓ  ائِك  ۡبَنا

َ
ٓأ َٰٓئِل  ۡمٓوََحلَ َناَحَٓعلَۡيك  ِينَٓٓفًََلٓج  ٓٓٱَّلَّ وآْبََّۡيَ نََٓتَۡمع 

َ
ۡمَٓوأ ۡصَلَّٰبِك 

َ
ۡخَتَّۡيِِٓمۡنٓأ

 
ٓٓٱۡۡل إِلَّ

َٓٓنََّٓمآقَۡدَٓسلََفۗٓإِٓ وٗرآرَِّحيٗمآٓٱّللَّ ٢٣ََٓٓكَنَٓغف 
Terjemahnya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 

isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 

masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Q.S An-Nisa 23).  

ۡحَصَنَّٰت ٓوَٓ كَِتََّٰبٓٓٱلندَِسااءِِٓمَنٓٓٱلۡم  ۡمۖٓۡ يَۡمَّٰن ك 
َ
َٓمآَملََكۡتٓأ ِٓإِلَّ ۡمٓٓٓٱّللَّ َّٰلِك  اَءَٓذ آَوَرا مٓمَّ ٓلَك  ِحلَّ

 
َٓوأ ۡمي َعلَۡيك 

َفَمآ َسَّٰفِِحََّيٓي ٓم  ِۡصنََِّيَٓغرۡيَ مُّٓمُّ َّٰلِك  ۡمَو
َ
وآْبِأ نٓتَبَۡتغ 

َ
َٓفٓٓۦبِهِٓٓٱۡسَتۡمَتۡعت مأ نَّ ٓٓ َِٓمۡنه  نَّ نَّٓات وه  ورَه  ج 

 
ٓيٓأ َوَلٓٓفَرِيَضٗة

ََّٰضۡيت مٓبِهِٓ ۡمٓفِيَمآتََر َناَحَٓعلَۡيك  ٓٓٱلَۡفرِيَضةِ ِٓمۢنَٓبۡعِدٓٓۦج  َٓإِنَّ آَحِكيٗمآٓٱّللَّ ٢٤ََٓٓٓكَنَٓعلِيما
 

Terjemahnya: “Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) 

perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi 
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budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan 

bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan 

memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. 

Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan 

hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling 

rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha 

mengetahui dan maha bijaksana.” (Q.S. An-Nisa 24). 

 

Kedua, Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil 

akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan 

yang menghamilinya. Alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk 

golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena 

akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal 

untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.38  

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapata bahwa wanita yang berzina, baik 

atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi 

wanita merdeka dan tidak hamil, istibra’nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita 

budak istibra’nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau 

wanita budak istibra’nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah 

berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun 

yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang 

 
38 Ibid, h. 126. 
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menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad 

nikah itu fasid dan wajib difasakh. 39 

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap 

dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan 

menghamilinya,apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang 

menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga 

kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang 

menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan 

zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak 

yang dikandungya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah. 

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zinah 

telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. 

Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatanya lebih terperinci, peraturan 

perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian 

Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil 

 
39 Memed Hamaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2002), h. 37. 
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tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bawha :“ perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. 

Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan 

pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus 

memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.40 

2. Faktor Penyebab Hamil Pranikah 

Faktor penyebab hamil pranikah di kalangan remaja salah satunya di 

akibatkan dari seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum 

pernikahan. Dalam hal ini seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan 

dirinya, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma 

sosial), seperti seks pranikah akan berakibat negatif terhadap dirinya sendiri, seperti 

kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah.41 

Seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan 

sendiri berawal dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri berawal dari 

gagalnya pendidikan dalam keluarga atau kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 

Karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pertama kali untuk mendidik 

anak, Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan 

anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, 

 
40 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
41 Dariyo, Loc. Cit.,  
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sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Karena sejak kecil anak 

dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di 

dalam keluarga, maka sepantasnya kalau kemungkinan  timbulnya delinquency 

(kenakalan) itu sebagian besar juga berasal dari keluarga.42 

Kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya 

ketidakharmonisan antarindividu (suami-istri, atau orang tua-anak) dalam lembaga 

rumah tangga. Hubungan suami istri yang tidak sejalan/seirama yakni ditandai 

dengan pertengkaran, percekcokan maupun konfliks terus-menerus, sehingga 

menyebabkan ketidakbahagiaan perkawinan. Tidak terselesaikan masalah ini, akan 

berdampak buruk, seperti perceraian suami istri. Selama terjadi pertengkaran,anak-

anak akan melihat, mengamati, dan memahami tidak adanya kedamaian, ketentraman, 

kerukunan hubungan antara kedua orang tua mereka. Kondisi ini membuat anak tidak 

merasakan perhatian, kehangatan kasih sayang, ketentraman, maupun kenyamanan 

dalam lingkungan keluarganya. Akibatnya mereka melarikan diri untuk mencari 

kasih-sayang dan perhatian dari pihak lain, dengan cara melakukan kenakalan-

kenakalan di luar rumah.43 

Broken home sendiri pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak 

lengkap lagi, misalnya: salah satu/kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian 

orang tua, salah satu kedua orang tua atau keduanya “tidak hadir” secara kontinyu 

dalam tenggang waktu yang cukup lama, anak yang tidak jelas asal-usul 

 
42 Sujanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Aksara Baru, 2001), h. 226. 
43 Dariyo, Op. Cit., h. 110. 
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keturunannya (anak lahir bukan karena perkawinan yang sah), dan sering 

ditinggalkan kedua orang tuanya karena mencari nafkah (diluar kota/jauh).44  

Selain broken home, penyebab lain kenakalan remaja adalah kurangnya 

perhatian dan kasih-sayang dari orang tua. Kebutuhan hidup seorang anak tidak 

hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. Ia juga memerlukan kebutuhan 

psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Memasuki zaman 

industrialisasi ini, ditandai dengan banyaknya keluarga modern yang suami-isteri 

bekerja di luar rumah. Orang tua bekerja tanpa kenal lelah demi untuk mengejar 

kehidupan materi yang berkecukupan agar ekonomi keluarga tidak berkekurangan. 

Semakin lama ada kecenderungan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam 

memelihara, mendidik, dan membimbing anak. Apalagi kalau hubungan suami-isteri 

tersebut, sebagai orang tua selalu bertengkar dan tidak menemukan kedamaian rumah 

tangga, maka anak-anak cenderung tidak betah tinggal di rumah. Akibatnya, mereka 

pun dapat melarikan diri dengan cara melakukan pergaulan bebas. Anak yang sering 

memperoleh perlakuan kasar dan keras dari orang tua, mungkin anak akan taat dan 

patuh di hadapan orang tua. Akan tetapi, sifat kepatuhan itu semu dan sementara. 

Mereka cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang negative, sebagai 

pelarian maupun protes terhadap orang tuanya. Misalnya, dengan melakukan tindakan 

anarkis, melawan hukum, terlibat kenakalan, antisocial, dan sebagainya.45 Selain 

kenakalan remaja disebabkan oleh gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti 

 
44 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 125. 

45 Dariyo, Op. Cit., h. 112. 
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broken home, perceraian, dan kurangnya perhatian orang tua, seks pranikah atau 

hubungan seksual di luar nikah (sex pre-marital) juga bisa disebabkan karena 

seringnya menonton video porno. 

Perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih, terutama internet, 

bisa untuk mengakses segala hal, termasuk video porno. Dengan kematangan 

biologis, seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana 

layaknya orang dewasa lainnya, sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara 

normal. Masa remaja sendiri merupakan masa dimana timbulnya dorongan-dorongan 

seksual yang semakin hidup dan bergelora, dan minat terhadap jenis kelamin lain 

mulai berkembang.46 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 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 berakibat negatif, yaitu 

terjadinya hubungan seksual pranikah di masa pacaran remaja. Sebaliknya, 

kematangan biologis yang disertai dengan kemampuan pengendalian diri akan 

membawa kebahagiaan remaja di masa depannya, sebab ia tidak akan melakukan 

hubungan seksual pranikah.47 Pengawasan pornografi di Indonesia tidak terlalu ketat 

dan kuat, sehingga banyak anak-anak dengan mudah membuka situs pornografi. Dari 

 
46 Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2004), h. 5. 
47 Dariyo, Loc. Cit. 
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gambar dan video porno, anak-anak mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan 

mahasiswa, terutama remaja akan menjadi cepat terdewasakan. Gejala yang 

memprihatinkan moralitas anak-anak ini sesuai dengan data yang diungkap Yayasan 

Kita dan Buah Hati. Data dari Yayasan Kita dan Buah Hati menjelaskan bahwa 67 % 

dari 2.818 siswa kelas IV (empat) sampai kelas VI (enam) pernah mengakses 

pornografi melalui berbagai media. Media yang banyak diakses adalah komik dan 

internet.48 

Kenakalan remaja yang sudah tidak terkontrol dan tidak mampu untuk 

mengendalikan dirinya, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di 

luar aturan norma sosial), adalah awal dari seks pranikah atau seks sebelum menikah 

yang dilakukan oleh remaja. Masalah seks pada remaja sebenarnya tidaklah perlu 

dirisaukan dan digelisahkan. Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku 

dan mentaati tuntunan agama yang diyakininya akan mampu mengeliminasi 

permasalahan tersebut hingga memasuki usia dewasa.49 Istilah seks lebih tepat untuk 

menunjukkan alat kelamin. Namun, seringkali masyarakat umum (awam) memiliki 

pengertian bahwa istilah seks lebih mengarah pada bagaimana masalah hubungan 

seksual antara dua orang yang berlainan jenis kelamin.50 Hal-hal yang mendorong 

remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan, menurut sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser (Kaiser Family Foundation, dalam 

Fathurrofiq) adalah pertama, faktor mispersepsi terhadap pacaran: bentuk penyaluran 

 
48 Jawa Pos, https://id.linkedin.com/company/yayasan-kita-dan-buah-hati 14 April 2019. 
49 Basri, Op. Cit., h. 21. 
50 Dariyo, Op. Cit., h. 87. 

https://id.linkedin.com/company/yayasan-kita-dan-buah-hati
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kasih sayang yang salah di masa pacaran, faktor religiuitas: kehidupan iman yang 

tidak baik, dan faktor kematangan biologis. Dalam hubungan seks: bentuk penyaluran 

kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Dalam pandangan ini, seringkali remaja 

berpandangan bahwa masa pacaran merupakan masa di mana seseorang boleh 

mencintai maupun dicintai oleh kekasihnya. Dalam hal ini, bentuk ungkapan rasa 

cinta (kasih sayang) dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian 

hadiah bunga, berpelukan, berciuman, dan bahkan melakukan hubungan seksual. 

Dengan anggapan yang salah ini, maka juga akan menyebabkan tindakan yang salah. 

Karena itu, sebelum pacaran, sebaiknya orang tua wajib memberi pengertian yang 

benar kepada anak remajanya agar mereka tidak terjerumus pada tindakan yang salah. 

Kedua, pandangan kehidupan iman yang rapuh yaitu, kehidupan beragama 

yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan ketaatan dalam 

menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi 

apapun. Dalam keadaan apa saja, orang yang taat beragama, selalu dapat 

menempatkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hatinya, selalu ingat terhadap Tuhan, 

sebab mata Tuhan selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ia 

tidak akan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sebelum menikah secara 

resmi. Ia akan menjaga kehormatan pacarnya, agar terhindar dari tindakan nafsu 

seksual sesaat. Bagi individu yang taat beragama, akan melakukan hal itu dengan 

sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, cenderung mudah 
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melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agamanya. Agama hanya dijadikan 

sebagai kedok atau topeng untuk mengelabui orang lain (pacar), sehingga tidak heran, 

kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah. 

Ketiga, adalah faktor kematangan biologis. Dalam hal ini, dapat diketahui 

bahwa masa remaja ditandai dengan adanya kematangan biologis. Dengan 

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 berakibat negatif, yakni 

terjadinya hubungan seksual pranikah di masa pacaran remaja. Sebaliknya, 

kematangan biologis, disertai dengan kemampuan pengendalian diri akan membawa 

kebahagiaan remaja di masa depannya, sebab ia tidak akan melakukan hubungan 

seksual pranikah.51 

C. Deskripsi Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang 

penuh dengan ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab. Masa 

remaja ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum 

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

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 89- 94. 



44 

 

 

 

pernah terbayangkan dan dialami. Dalam bidang fisik-biologis maupun psikis atau 

kejiwaan. Menstruasi pertama bagi wanita dan keluarnya sperma dalam mimpi basah 

pertama bagi laki-laki. Istilah asing yang sering digunakan untuk menunjukkan masa 

remaja adalah puberteit, puberty dan adolescentia. Istilah puberty (bahasa inggris) 

berasal dari istilah latin, pubertas, yang berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang 

dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Pubescence dari kata pubis (pubic 

hair) yang berarti rambut (bulu) pada daerah kemaluan (genital), maka pubescence 

berarti perubahan yang dibarengi dengan tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan. 

Mendefinisikan pubertas sebagai masa pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan 

seksual yang terjadi pada masa awal remaja antara usia 12 sampai 23 tahun.52 

Menurut Rice (dalam Gunarsa, 2004), masa remaja adalah masa peralihan, 

ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki 

kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja 

melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat 

eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifat 

internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif. 

Penggolongan remaja terbagi 3 tahap, yaitu: remaja awal (usia 13-14 tahun), 

remaja tengah (usia 15-17 tahun), remaja akhir (18-21 tahun). Masa remaja awal, 

umumnya individu telah memasuki pendidikan di bangku sekolah menengah tingkat 

pertama (SLTP), sedangkan masa remaja tengah, individu sudah duduk di sekolah 

 
52 Dariyo, Op. Cit., h. 13. 
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menengah atas (SMU). Kemudian, mereka yang tergolong remaja akhir, umumnya 

sudah memasuki dunia perguruan tinggi atau lulus SMU dan mungkin sudah 

bekerja.53 

2. Ciri-Ciri Remaja54 

Ciri-ciri fisik remaja atau perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja di 

antaranya yaitu seperti: karakteristik fisik remaja, perubahan hormonal remaja, tanda 

kematangan seksual, serta reaksi terhadap menarche/spermarche. 

a. Karakteristik Perubahan Fisik 

Kematangan hormon seks (sex hormones) akan mengubah pola pertumbuhan 

seorang anak. Sebelum masa pubertas, seorang anak rata-rata mengalami 

pertumbuhan sepanjang 2-3 inchi setiap tahunnya (1 inchi = 2,5 cm). Ketika 

mencapai pubertas, anak tumbuh secara cepat yakni rata-rata 4-6 inchi pertahun. 

Selain mempercepat pertumbuhan fisik, hormon seks juga mempercepat pertumbuhan 

dan perkembangan tulang-tulang kerangka (skeleton). Akhir pertumbuhan fisik yang 

dialami remaja diperkirakan pada usia 18 tahun dan setelah masa itu diperkirakan 

tidak terjadi pertumbuhan/penambahan tinggi badan lagi serta perubahan fisik remaja 

yaitu terjadinya perubahan secara biologis yang ditandai dengan kematangan organ 

seks primer maupun organ seks sekunder, yang dipengaruhi oleh kematangan hormon 

 
53 Ibid., h. 14. 
54 Kartini Kartono, Psikologi Wanita 1 Mengenal GadisRemaja danWanita Dewasa, 

(Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 9-14. 
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seksual. Hormon seks pada remaja laki-laki dikenal dengan hormon androgen 

(testosteron), sedang pada remaja wanita disebut hormon estrogen. 

b. Perubahan Hormonol Remaja 

Perubahan hormonal merupakan awal dari masa pubertas remaja yang terjadi 

sekitar usia 11-12 tahun. Perubahan ini erat hubungannya dengan perubahan di dalam 

otak yakni hypothalamus, suatu bagian organ otak yang bertugas untuk 

mengkoordinasi atau mengatur fungsi-fungsi seluruh sistem jaringan organ tubuh. 

Salah satu diantaranya, ialah merangsang hormon luteinizing hormone releasing 

hormone (LHRH) dan kelenjar pituitary (pituitary gland) untuk melepaskan hormon 

gonadotropin. Hormon gonadotropin ini merangsang gonades (testes dan ovaries) 

untuk memproduksi hormon seksual. Hormon seks pada remaja wanita disebut 

estrogen atau estradiol, sedangkan hormon remaja laki-laki disebut androgen atau 

testosteron.  

Hal ini yang dianggap sebagai faktor penyebab kematangan seksual seorang 

remaja. Hormon androgen atau testosteron bekerja mempengaruhi pertambahan berat 

badan maupun perubahan suara, sedangkan hormon estrogen/estradiol 

mempengaruhi  pertumbuhan (makin membesarnya) payudara, uterine (produksi sel 

telur), dan perkembangan tulang-tulang (skeletal development). 
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c. Tanda Kematangan Seksual 

Kematangan seksual remaja ditandai dengan keluarnya air mani pertama pada 

malam hari (wet-dream, nocturnal emmission) pada laki-laki. Istilah lain untuk 

menyatakan keluarnya air mani pada ejakulasi pertama, disebut spermarche, 

sedangkan pada remaja wanita mengalami menstruasi pertama yaitu yang disebut 

istilah menarche. Spermarche terjadi pada usia sekitar 13 tahun, sedangkan untuk 

menarche terjadi kira-kira pada usia 11 tahun, yakni setelah tumbuhnya payudara, 

uterus (rahim), dan pertumbuhan rambut kemaluan. Hal ini terjadi karena adanya 

kematangan hormon seksual dalam diri remaja. Konsekuensinya bila terjadi 

pertemuan spermatozoon dengan ovum pada remaja, maka akan menyebabkan 

terjadinya konsepsi yakni sebagai tanda awal kehamilan. 

D. Kajian Relevan 

1. Skripsi Lailia Anis Afifah yang berjudul “Fenomena Hamil Pranikah Di 

Kalangan Remaja Di Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam ( studi kasus pada 

Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)” penelitian 

ini merupakan skripsi pada IAIN Salatiga. Dalam skripsi ini mengungkap bahwa 

Penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu terbagi 

menjadi 3 faktor yaitu faktor perilaku, faktor keluarga, dan dan faktor 

lingkungan. Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah 

pada remaja di Kecamatan Jambu adalah: perilaku berpacaran yang terlalu bebas, 

rasa penasaran terhadap hubungan seksual. Faktor keluarga yang menjadi 
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penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu adalah: 

Perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga 

broken home, kondisi orang tua yang permisivisme, jauh dari pendidikan Islam. 

Faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada 

remaja di Kecamatan Jambu adalah: lingkungan pergaulan bebas, dan peluang 

yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual.55  

2. Skripsi Eni Lestari yang berjudul “Pola Pembinaan Keagamaan Anak Dalam 

Keluarga Single Parent Di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomuly” 

penelitian ini merupakan skripsi IAIN Salatiga yang menyatakan bahwa Pola  

pembinaan keagamaan  pada anak dalam keluarga single parent  di RT 03/RW 03 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kotamadya Salatiga adalah 

orangtua tunggal (single parent) bersikap kooperatif pada anak seperti halnya 

mengajak dialog, memberikan contoh, memberikan perhatian, membiasakan 

anak melakukan ritus keagamaan serta memberikan hukuman apabila anak-

anaknya tidak melakukan ritus keagamaan dengan benar atau baik. Pelaksanaan 

pembinaan pada keluarga single parent merupakan  kewajiban yang yang sudah 

menjadi amanat dari  Allah untuk para orangtua sehingga kewajiban orangtua 

untuk memberikan perhatian kasih saying maupun perhatian pendidikanya. Dasar 

dalam melaksanakan pola pembinaan keagamaan adalah berdasar pada Al-

 
55 Lailia Anis Afifah, “Fenomena Hamil Pranikah Di Kalangan Remaja Di Tinjau Dari 

Perspektif Pendidikan Islam (studi kasus pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang)” ( Skripsi: IAIN Salatiga, 2017). 
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Qur’an dan Al-Hadist agar proses pembinaan keagamaan anak single parent  

sesuai dengan ajaran-ajaran islam.56 

3. Penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Anindya Ayu C, mahasiwa program 

studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta 

2005. Judul penelitian yang dilakukan yaitu “Fenomena Perkawinan Usia 

Remaja di Desa Ngadipuro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri”. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anindya adalah adanya faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan 

perkawinan sehingga menimbulkan adanya suatu fenomena perkawinan usia 

remaja. Hasil penelitian ini adalah dampak perkawinan usia remaja dipengaruhi 

oleh faktor sosial, budaya, kedewasaan remaja, pola pembinaan remaja serta nilai 

dan norma. 57 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas ada aspek-aspek tertentu 

yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. pada penelitian 

pertama membahas tentang Fenomena Hamil Pranikah Di Kalangan Remaja di 

Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam perbedaan pada penelitian yang peneliti 

lakukan berfokus pada pola pembinaan keagamaan pada anak remaja sementara 

persamaannya terletek pada remaja hamil pranikah.  

 
56 Eni Lestari, “Pola Pembinaan Keagamaan Anak Dalam Keluarga Single Parent Di 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomuly”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2015). 
57 Anindya Ayu C, “Fenomena Perkawinan Usia Remaja di Desa Ngadipuro, Kecamatan 

Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta 2005). 
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Kemudian pada penelitian kedua, yang membahas tentang Pola Pembinaan 

Keagamaan Anak dalam Keluarga Single Parent Di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan 

Argomuly”. Persamaan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang pola pembinaan keagamaan, namun perbedaannya terletak pada 

obyek penelitian yaitu pada penilitian kedua memfokuskan pada anak dalam keluarga 

single perent, sementara pada penelitian ini memfokuskan pada remaja hamil 

pranikah.  

 Pada penelitian ketiga, membahas tentang Fenomena Perkawinan Usia 

Remaja di Desa Ngadipuro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri”. 

Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang fenomena pernikahan pada 

remaja baik pada remaja yang menikah muda maupun remaja yang hamil pranikah. 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti 

memfokuskan pada pola pembinaan keagamaan untuk mencegah hamil pranikah 

sementara pada penelitian ketiga memfokuskan pada fenomena-fenomena 

perkawinan pada usia remaja. 
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