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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu sifat kemurahan Allah terhadap manusia adalah, Allah tidak 

hanya memberikan sifat yang bersih yang mampu membimbing serta memberi 

petunjuk kepada mereka untuk mampu menjadi yang lebih baik, namun Allah 

juga mengutus seorang Rasul kepada umat manusia dengan membawa al-Kitab 

dari Allah dan menyuruhnya untuk hanya beribadah kepada Allah swt.
1
  

Al-Qur’an adalah kitab petunjuk bagi manusia yang di dalamnya memuat 

penjelasan manusia sebagai mahluk yang berfikir dan menggunakan pikirannya 

untuk menjelajahi objek ciptaan Allah dengan cara penelitian dan sebagainya. Al-

Qur’an dengan tegas memerintahkan manusia untuk berfikir dan meneliti alam 

semesta ciptaan Allah untuk menemukan kebenaran dan menarik kesimpulan agar 

mencapai kesempurnaan pikiran. Dalam al-Qur’an telah disebutkan bahwa 

manusia berpotensi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan Allahlah yang 

mengajarkan manusia semua hal yang sebelumnya tidak diketahuinya.
2
 Salah satu 

permasalahan yang dibahas dalam al-Qur’an adalah masalah seks.  

Namun kebanyakan pembicaraan tentang seks dan seksualitas lebih 

banyak cenderung pada penyaluran hasrat seksual, cerita-cerita tentang 

pengalaman berhubungan seksual dan pornografi. Pendidikan seks sebenarnya 

mempunyai pengertian yang jauh lebih luas yaitu upaya memberikan pengetahuan 

                                                             
1
 Manna Khalill al-Qathan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’a>n, terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka 

Lintera Antarnusa, 2003), h.10. 
2
 Nasharudin Baidan, Ahlak Ciri Manusia Paripurna,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 163. 
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tentang perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. 

Masalah seks adalah masalah yang sangat pribadi sifatnya, maka dari itu 

beberapa orang beranggapan paling baik bila dibicarakan dengan orang yang 

sudah intim hubungannya. Dan orang yang paling intim hubungannya dengan 

anak tentu saja orang tua.
3
 Meskipun demikian banyak juga dari kalangan ilmuan 

yang mendukung agar pendidikan seks disebarluaskan, justru apabila tidak ada 

pendidikan seks, khususnya para remaja yang ingin tahu gerangan apakah yang 

terkandung didalam seks sehingga banyak orang yang merahasiakannya, dan pada 

saat remaja kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang seks dan seksualitas, 

sehingga mereka cenderung mencoba sendiri mencari sumber informasi seperti 

internet.
4
  Dorongan ingin tahu inilah yang kemudian jika tidak diarahkan dengan 

benar seperti dengan cara diberi bimbingan, maka dikhawatirkan akan timbul dari 

mereka anggapan yang negatif atau salah.  

Boyke Dian Nugraha selaku dokter spesialis kandungan ini menjelaskan, 

pendidikan tentang seks sebenarnya perlu diberikan orang tua pada anak sejak 

usia dini agar anak bisa lebih memahami keunikan dirinya.
5
 Dengan demikian, 

anak akan lebih percaya diri, mampu menerima keunikan dirinya sekaligus tahu 

bagaimana menjaga dirinya sendiri. Ajarkan pada anak untuk bisa mengatakan 

“tidak” pada orang dewasa yang belum dikenal atau asing. Ini menjadi salah satu 

                                                             
3
 Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia, Jilid 2 (Jakarta: Bhratara Karya 

Aksara, 1982) h. 57. 
4 http://www.kompas.com/kesehatan /news/0402/27/034651.html (14 januari 2019). 
5
http://yayasangurungajiindonesia-ygni.blogspot.com/2014/03/perlukah-pendidikan-seks-

untuk-anak.html, ( 23 januari 2019) 
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pencegahan yang efektif agar tidak terjadi pelecehan seks dan hal-hal lain yang 

tidak diinginkan. 

Dalam Islam, pendidikan seks juga diberikan kepada umat manusia, agar 

mereka tidak terperosok ke dalam jurang kenistaan, yakni perzinahan 

sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. Al-Isra>/17: 32 

                   

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
6
 

 

Berdasarkan al-Qur‟an di atas, maka pendidikan seks tidaklah tabu 

sebagaimana anggapan sebagian masyarakat. Pendidikan sangatlah perlu 

diberikan karena hubungannya dengan ahlak dan syariat Islam. Pendidikan seks 

menjadi sangat penting, terutama untuk wanita guna memberi pengarahan dan 

bimbingan tentang bagaimana menjaga diri ketika seorang perempuan sudah 

mengalami masa menstruasi, bagaimana menjaga organ-organ kesehatan tubuh, 

serta ibadah apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika seorang muslim 

mengalami masa menstruasi (haid) sehingga ia suci dan dapat melakukan ibadah 

lagi sebagaimana mestinya. 

Hal mendasar dalam konsep al-Qur‟an tentang seks/ seksualitas adalah al-

Qur‟an tidak membuat klaim merendahkan perempuan dengan seks bahkan 

                                                             
6
 Kementrian Agama RI, al-Qur’a>n Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah 

perkata, (Bekasi ; Cipta Bagus Sagara, 2013), h. 297 
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menentang tradisi misoginis
7
 seperti yang Allah swt., sampaikan dalam Q.S. Ar-

Ru>m/30 : 21 

                              

               

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sungguh, yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
8
 

 

Agama Islam merupakan agama untuk seluruh umat manusia sampai akhir 

zaman maka Islam mengatur dan memberi arahan kepada umat manusia di dalam 

hukum Islam. oleh karena itu, agama Islam juga ikut berkontribusi dalam masalah 

ini, guna menanggulangi problem yang dihadapi remaja saat menginjak masa 

baligh serta memberikan perlindungan bagi remaja dari gejala-gejala negatif yang 

mungkin timbul. Dan Q.S. Al-Nu>r ayat 31 inilah yang dapat mewakili dari pada 

pendidikan seks yang dimaksudkan peneliti. Karena surah al-Nu>r ini merupakan 

surah yang menjelaskan tentang adab dan etika sosialisasi seperti dalam Q.S. Al-

Nu>r ayat/24 : 31  

                                     

                               

                               

                                                             
7
 Misoginis adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. 

Misoginis dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah 

perempuan, dan objektifitasi seksual perempuan. 
8
 Kementrian Agama RI, op. cit.,  h. 406 
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Terjemahnya : 

 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-

putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 

mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
9
 

 

Oleh sebab itu, karena beberapa sebab itulah, untuk menghindari 

penyimpangan-penyimpangan yang merupakan akibat dari ketidaktahuan atau 

karena merasa tabu untuk mempelajari seks yang sesuai dengan syariat Islam. 

Dengan demikian, maka diharapkan remaja nantinya dapat mempelajari 

mengetahuai pendidikan seks secara benar sesuai ajaran Islam agar remaja 

nantinya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri 

mereka sendiri baik dari segi agama maupun hukum. 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan seks khususnya bagi remaja, 

berangkat dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut mengenai pendidikan seks dengan mengambil judul “Pendidikan Seks 

dalam Perspektif al-Qur‟an (Kajian Tafsi>r Tahli>li Surat al-Nu>r Ayat 31)”. 

                                                             
9
 Kementrian Agama RI, op. cit., h. 353 
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1.2 Ruang Lingkup 

Banyaknya penelitian mengenai pendidikan seks maka peneliti membatasi 

hanya meneliti pada batasan pendidikan seks dalam perspektif al-Qur‟an dan 

untuk lebih merinci lagi peneliti hanya membatasi pada metode tahli>li pada Q.S. 

al-Nu>r pada ayat 31 dengan alasan : 

1. Dalam surah al-Nu>r ayat 31 ini peneliti melihat bahwa ayat ini sangat 

mewakili pendidikan seks karena ayat ini lengkap di dalamnya 

menggambarkan tentang pendidikan seks dalam al-Qur‟an. 

2. Keutamaan surah al-Nu>r, surah ini diturunkan di Madinah yang banyak 

menjelaskan etika dan tata cara interaksi soaial, merupakan surah ke 24 yang 

terdiri dari 64 ayat. Disebut al-Nu>r karena di dalamnya disebutkan kata al-

Nu>r, yakni ر   ا َرْي    ًّس هللا  ن ىْي َ  َو ا  َو اْي , selain itu karena di dalamnya dijelaskan 

etika pergaulan antara seorang perempuan dan laki-laki. 

Sedangkan jika ditinjau dari aspek redaksional ayat tersebut berbentuk 

kalimat perintah dan larangan. Kalimat perintah terdiri dari ; (a.) perintah 

memejamkan mata, (b) perintah menjaga kemaluannya (kehormatannya), (c) 

perintah mengenakan khimar, dan (d) perintah bertaubat kepada Allah swt., 

sedangkan larangannya yakni, (a) larangan menampakkan perhiasan dan (b) 

larangan bagi perempuan menghentakkan kakinya ke tanah untuk mencari 

perhatian agar dilihat orang lain. 

Dengan penelitian terhadap surat al-Nu>r ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu bentuk turut andil dalam pendidikan seks. Pendidikan seks kemudian 
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akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, berangkat dari latar belakang di 

atas maka penulis merumuskan beberapa masalah  

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendidikan seksual dalam Q.S. Al-Nu>r ayat 31? 

2. Bagaimana implementasi metode pendidikan seksual dalam Q.S. Al-Nu>r 

ayat 31? 

1.4 Pengertian Judul 

1. Pendidikan Seks 

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

“pendidikan” berasal dari kata “didik” yang berarti proses pengubah tingkah laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya 

pengajaran atau pelatihan.
10

 

Sedangkan kata “seks” dalam bahasa arab disebut al-jins atau al-ittis}a>l al-

jinsi>. Dalam kamus bahasa inggris berarti perkelaminan atau jenis kelamin.
11

 

Makna serupa dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jenis kelamin 

atau yeng berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama
12

 

Mereka yang tergolong sensitif dan berfikiran sempit terhadap makna kata 

“seks” akan lansung menyimpulkan bahwa seks adalah hubungan intim antara 

seorang laki-laki dan perempuan. Pengertian seks yang sempit tersebut muncul 

karena pada mulanya hubungan intim adalah alat untuk mendapatkan “kepuasan” 

dari hubungan jenis kelamin. 

                                                             
10

 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tim Media, (penerbit : Media Centre ) h. 184 
11

 John M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia 

Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 517.  
12

 Kamus Lengkap Bahasa Indonesi, op cit., h. 481 
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Pandangan Islam sangat obyektif dan bijaksana. Islam tidak menutup mata 

pada kenyataan bahwa seks merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat 

manusia. Islam tidak mengharuskan manusia menghindari seks untuk dapat 

mendekatkan diri kepada Allah swt., Islam sangat menghargai seks dan tidak anti 

seks. Pendidikan seks tidaklah hanya menyangkut uraian-uraian atau penjelasan-

penjelasan yang bersifat anatomis saja, pendidikan seks bagaimanapun tetap 

menyangkut sifat (behavior), emosi, kepribadian, pandangan hidup, lingkungan 

sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyaraka. 

Peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan seks adalah penerangan yang 

bertujuan untuk membimbing serta mengasuh tiap laki-laki dan perempuan sejak 

dari anak-anak sampai dewasa, perihal kelamin umumnya dan kehidupan seks 

khususnya agar dapat membedakan antara yang dihalalkan dan diharamkan oleh 

Allah Swt., perihal seksualitas, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan 

seksual dan sebagainya yang tidak di harapkan. 

2. Perspektif  

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cara 

melukiskan suatu benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang atau 

pandangan.
13

 Dalam hal ini, penulis mengambil makna yang kedua yaitu 

perspektif dalam arti sudut pandang atau pandangan, karena dalam menyusun 

judul skripsi ini “pendidikan seks dalam perspektif al-Qur‟an (kajian tafsir tahli>li 

                                                             
13

 Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai  Pustaka, 2000 M), h. 864 
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Surah al-Nu>r ayat 31)” penulis ingin menjelaskan bagaimana pendidikan seks 

dalam perspektif atau pandangan al-Qur‟an. 

3. Al-Qur’an. 

Al-Qur’an (Ejaan KBBI: al-Qur’an, Arab: القرءان ) adalah kitab suci agama 

Islam. Umat Islam percaya bahwa al-Qur‟an merupakan puncak dan penutup 

wahyu Allah yang di peruntukan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman, yang 

di sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., yang di tulis di dalam mushaf, di 

riwayatkan terus menerus secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah, di 

mulai dengan surah al-Fa>tih}ah, dan di akhiri dengan surah al-Na>s.
14

 Jadi 

pengertian al-Qur‟an menurut penulis yaitu firman Allah yang di turunkan kepada 

Nabi Muhammad saw., sebagai pedoman hidup manusia. 

4. Tafsir Tahli>li 

Metode tahli>li adalah metode tafsi>r yang bermaksud menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dari seluruh aspeknya, dimulai dengan 

menguraikan arti kosa kata yang diikuti dengan penjelasan mengenai arti ayat 

secara global, kemudian mengemukakan muna>sabah (kolerasi) ayat-ayat serta 

menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain dilanjutkan 

dengan membahas asba>b al-Nuzu>l (latar belakang turunnya ayat).
15

 

Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari 

berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan 

                                                             
14

 Muhammad Zaini, ‘Ulu>mul Qur’a>n, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), 

h. 14. 
15

 Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bid}a>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i (Terj.) Suryan A. Jamrah 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 12. 
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mufasirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan peraturan ayat ayat 

dalam mushaf.
16

 

Tafsir tahli>li merupakan metode tafsir ayat-ayat al-Qur’an dengan 

memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu 

serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan 

keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.
17

  

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

pendidikan seks dalam perspektif al-Qur’an  

2. Manfaat Penelitian  

a) Memberikan gambaran tentang bagaimana proses pendidikan seks dalam 

perspektif al-Qur’an  

b) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

dalam bidang tafsir hususnya tentang pendidikan seks dalam al-Qur’an. 

c) Dapat menjadi acuan bagi para remaja, agar dapat menatap masa 

depannya dengan baik, dan tidak terjebak pada hal-hal yang tidak sesuai 

dengan norma-norma agama. 

1.6 Telaah Pustaka  

Kajian pustaka ini diperlukan dalam setiap penelitian karena untuk 

mencari teori-teori, konsep, generalisasi yang dapat dijadikan dasar pemikiran 

                                                             
16

 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Cet. II ; Tanggerang: Lentera Hati, 2013), h. 378. 
17

 Nasharuddin Baidan, Metodologi Penafsran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 

1998), h.31 
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dalam penyusunan laporan penelitian serta menjadi dasar pijakan bagi penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

1. Skripsi Muhammad Syafe‟ie Mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul Seks dan Seksualitas Dalam Islam Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi  

Dalam skripsi ini Muhammad Syafe‟ie menguraikan lima bab yakni : 

A). Pendahuluan, B) dirkusus seks dan seksualitas dalam Islam, C). Pandangan 

Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas D). Hasil penelitian, E) Penutup. 

Muhammad Syafi‟ie dalam dalam pembahasan skripsinya ia membedakan 

antara seks dan seksualitas, merupakan dua hal yang serupa tapi tidak sama. Seks 

lebih mengarah pada kegiatan transeksual (Coitus) antara laki-laki dan perempuan 

sedangkan seksualitas lebih kepada sifat seprti cantik, seksi dan bahenol.  

Seperti pisau bermata dua, seks dan seksualitas satu sisi menjadi sisi yang 

inhern dan mutlak ada pada diri manusia sedangkan  di sisi lain seks dan 

seksualitas itu dianggap bahaya laten yang sangat menakutkan yang dapat 

menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Fatima Mernissi dengan 

segala kelebihan dan kekuragan yang dimilikinya hadir memberikan telaah 

tambahan seputar seks dan seksualitas dimana dia lebih cenderung 

memperjuangkan kaumnya dari keterkurungan kaum Adam. Mernissi dengan 

tegas dan kritis mengatakan: “mungkinkah orang yang sangat dimuliakan oleh 

Allah (Nabi Muhammad saw) melakukan sikap-sikap antipatik dan diskriminatif 

terhadap perempuan?”. Begitulah Marnissi seringkali memperjuangkan kaumnya 

dari intimidasi yang sistematis yang cenderung merugikan kaum perempuan. 
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Marnissi menyatakan kekagumannya terhadap ayat al-Qur’an yang 

menyatakan bahwasanya yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah 

ketakwaannya. Berangkat dari ayat ini, Mernissi semakin yakin dan berani 

menyatakan perlawanannya terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang 

dianggap merugikan kaumnya. 

Seks dan seksualitas sudah selayaknya tidak lagi ditabukan dan dicurigai 

akan tetapi ditempatkan secara proporsional dalam mewujudkan perbaikan-

perbaikan moral umat manusia. Dengan melakukan apresiasi yang mendalam 

terhadap seks dan seksualitas dalam bingkai mensyukuri nikmat tuhan seperti 

halnya mensyukuri nikmat bisa melihat, mendengar, mencium maka seks dan 

seksualitas sejatinya menjadi “produk” tuhan yang juga “ramah lingkungan” 

sehingga kaum agamawan tidak selalu menciptakan suasana agains (siaga satu).
18

 

Dengan demikian skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan karena pembahasan ini terbatas hanya pada pendapat dari pada pemikiran 

Fatima Mernisi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni mengarah 

pada pendidikan seks terkhusus ayat al-Nu>r ayat 31.  

2. Jurnal ilmiah agama sosial dan budayanya Neng Hannah Fakultas Ushuluddin 

UIN Sunan Gunung Djati dengan judul Seksualitas Dalam al-Qur’an, hadis dan 

fiqih. 

memaparkan ketika kita membincangkan tentang seksalitas, sering di 

salahpahami sebagai bahasan yang hanya berbicara tentang seks. Padahal cakupan 

bahasa seksualitas lebih luas daripada sekedar seks yang lebih mengacu pada 

                                                             
18 Muhammad Syafe‟ie, “Seks dan Seksualitas Dalam Islam Studi atas Pemikiran Fatima 

Mernissi”, (Skripsi Sarjana, jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta). 
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aspek biologis. Seksualitas ialah bagaimana seseorang mengalami, menghayati 

dan mengekspresikan diri sebagai mahluk seksual. Dengan kata lain tentang 

bagaimana seseorang menggunakan pikiran, menggunakan perasaan dan 

bertingkahlaku berdasarkan posisinya sebagai mahluk seksual. Konsep seksualitas 

akan berbeda sesuai tempat dan waktu, karena merupakan konsep dan konstruksi 

sosial terhadap nilai dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Isu seksualitas 

diperbincangkan secara ambigu di dunia muslim. Ia sering dibicarakan dengan 

penuh apresiasi, tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dalam dan 

konservatif. Tulisan ini bermaksud untuk memaparka tentang seksualitas dalam 

Islam di bentuk oleh nilai budaya dan agama. Nilai-nilai agama dalam al-Qur’an, 

hadis dan fiqih mewarnai pembentukan pandangan tentang apa yang boleh 

dilakukan atau tidak, berbagai keharusan, dan sikap yang dikembangkan 

sehubungan dengan peran jenis kelamin. Pandangan tentang seksualitas dalam 

Islam yang dijelaskan dalam ayat al-Qur’an, hadis dan fiqih sebenarnya begitu 

humanis dan sangat sejuk karena penuh empati kemanusiaan. Namun hal tersebut 

tidak banyak disosialisasikan di kalangan masyarakat Islam. Sebaliknya, 

pandangan yang banyak dijumpai atau pandangan dominan sangat bias nilai-nilai 

patriarki.
19

 

Perbedaan dari jurnal ilmiah dari Hannah dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah jurnal ini membahas tentang bagaimana seks dalam pandangan 

lebih luas yakni bagaimana Islam memandang seks sedangkan penulis lebih 

kearah pendidikan seks dan lebih mengarah pada al-Qur’an. 

                                                             
19 Neng Hannah, “Seksualitas Dalam al-Qur‟an, hadis dan fiqih”, (jurnal ilmiah Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati). 
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3. Anji Fathunaja dalam juralnya yang berjudul Reorentasi Pendidikan Seks 

Terhadap Anak Usia Remaja Di Sekolah.  

Pengasuh PA/PP Daarus Selamat Turi, Sleman, D.I Yogyakarta ini ia 

menyimpulkan seks adalah kebutuhan yang secara alami melekat pada setiap 

manusia, tidak terkecuali para remaja. Sudah seharusnya sekolah memberikan 

jawaban bagi kebutuhan seksual remaja agar tidak menyimpang. Akan tetapi, 

sekolah saat ini hanya sebatas memberikan pengetahuan tanpa kesadaran akan 

nilai dan norma dalam seks. Sehingga yang terjadi adalah pelanggaran-

pelanggaran seks dan penyalah gunaan alat keamanan seks sebgai cara aman 

melakukan seks. Penelitian ini berusaha untuk menemukan titik permasalahan 

dalam pendidikan seks yang belum mampu memberikan dampak yang signifikan 

pada peserta didik. Pendidikan seks yang diberikan secara terpisah-pisah 

memberikan sekat dalam pemahaman peserta didik. Pendidikan seks mestinya di 

berikan secara terpadu antara agama dan sains sehingga tidak menimbulkan 

dikotomi pemahaman. Diharapkan setiap peserta didik tidak hanya mampu 

mengetaui seks (sains) namun juga menyadari nilai dan norma seks (agama)
20

 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal 

ini lebih kepada pendekatan sains bagaimana pendidikan seks dalam pandangan 

sains dan hanya terfokus pada remaja masa sekolah dan bagaimana sebuah 

sekolah menjadi sebuah lembaga mendewasakan remaja, sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan lebih mengarah pada tafsirnya. 

                                                             
20

 Anji Fathunaja, “Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Remaja Di Sekolah”, 

(Pengasuh PA/PP Daarus Selamat Turi, Sleman, D.I Yogyakarta). 
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4. Skripsi Trinita Anggraini Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

lampung ini yang berjudul pendidikan seks untuk anak usia 4-5 tahun di PAUD IT 

Qurrota A’yun Kota Bandar Lampung. 

Skripsi ini Trinita Anggraini memaparkan dalam lima bab: 

A). Pendahuluan, B). Tinjauan Pustaka C). Metode Penelitian D). Hasil Penelitian 

dan Pembahasan E). Kesimpulan dan Saran. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan seks 

pada anak usia dini di PAUD IT Qurrata a‟yun Bandar Lampung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Perencanaan pendidikan seks dilakukan 

dengan merumuskan tujuan pembelajran, menentukan materi pembelajaran, dan 

memilih kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 2). Pelaksanaan pendidikan 

seks dilakukan dengan melakukan pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

pada anak dan guru, strategi pembelajaran tematik terpadu, serta menggunakan 

metode bercerita, diskusi atau tanya jawab, menggambar, bermain permainan, 

bernyayi, syair, dan nonton bareng dengan berbagai media pembelajaran. 3). 

Faktor pendukung dalam pendidikan seks di PAUD IT Qurrota A‟yun adalah 

kesiapan guru dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, serta adanya pemisahan 

toilet berdasarkan jenis kelamin, sedangkan faktor penghambatnya adalah 
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kemampuan guru yang berbeda-beda, anak yang tertutup, dan kesadaran dari 

orang tua atau wali.
21

 

Perbedaan dari skripsi Trinita Anggraini dengan penelitian yang penulis 

lakukan berbeda lebih mengarah pada penafsiran al-Qur‟an sedangkan skripsi 

milik Trinita Anggraini lebih mengarah pada pengaplikasian dari pada pendidikan 

seks pada anak usia dini. 

5. Skripsi Stephanie Creagh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul 

Pendidikan Seks di SMA D.I. Yogyakarta skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 

A). Pendahuluan, B). Pendidikan Seks Di Ruang Sekolah, C). Pendidikan seks di 

ruang sekolah D. Pendidikan seks di luar ruang sekolah, E). Penutup. 

 Ia menyimpulakan saat ini pendidikan seks merupakan kebutuhan yang 

tidak bisa disampingkan atau ditutupi lagi, demi kepentingan masa depan para 

pemuda indonesia. 

Ada beberapa sikap yang dipegang oleh masyarakat terhadap soal seks 

yang mempengaruhi pemberian pendidikan seks, dari sokongan sampai 

ketidaktahuan. Norma-norma agama tetap penting di indonesia, dan bisa 

bermanfaat atau merugikan pemberian pendidikan seks. Pendidikan seks 

sebaiknya diberikan sesuai dengan norma-norma agama. 

Pendidikan seks yang diberikan secara seimbang antara pendekatan 

pengetahuan biologis dan pendekatan sosiologis bermanfaat para muda, dan dapat 

membantu mengambil keputusan baik dalam kehidupannya.
22

 

                                                             
21 Trinita Anggraini, “pendidikan seks untuk anak usia 4-5 tahun di PAUD IT Qurrota 

A‟yun Kota Bandar Lampung”, (Skripsi Sarjana, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas lampung ). 
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Perbedaan dalam skripsi milik Stephanie Greach dengan penelitian yang 

penulis lakukan lebih kepada penafsiran ulama tentang ayat pendidikan seks 

berbeda dengan penelitian saudari Stephani yang merupakan kajian lapangan di 

SMA Yogyakarta lebih mengarah pada bagaimana pengamplikasian pendidikan 

seks dan data-data tentang pendidikan seks di SMA Yogyakarta. 

                                                                                                                                                                       
22

 Stephanie Creagh, “Pendidikan Seks di SMA D.I. Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yogyakarta). 


