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BAB  II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Menurut Morten dan Schmuller, bahwa konseling adalah suatu proses

hubungan seseorang yang dibantu oleh orang lainnya untuk meningkatkan pengertian

dan kemampuannya dalam menghadapi masalah”.

Sedangkan menurut Slameto yang dikutip oleh M. Ummar dan Sartono

mengunkapkan bahwa :

Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa
penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama
dugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial,
spiritual dan moral etis.1

Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Iman Magid,2 yakni:

a. Konseling Islam adalah konseling yang diorentasikan untuk memecahkan

masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mentaldan kesadaran beragama.

b. Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan

maupun kelompok) agar memperoleg pencerahan diri dalam memahami dan

mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhak mulia) melalui

uswah hasana (contoh teladan yang baik), pembiasaan atau pelatihan, dialog,

1Umar dan Sartono, Bimbingan Penyuluhan (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 15
2 Imam Magid (Konseling Islam (Surabaya 1988), h 33
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dan pemberian informasi yang berlansung sejak usia dini sampai pada usia tua,

dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan

kesadaran dan komitmen beragamanya ( primodial kemahlukannya yang fitrah

adalah tauhidullah) sebagai hamba dan khalifa Allah yang bertanggung jawab

untuk mewujudkan kesejatraan kebahaagiaan hidup bersama baik secara fisik

(jasmani) maupun psikis (ruhaniah), baik didunia ini maupun di akhirat kelak.

d. Proses pemaknaan diri dalam kebermaknaan sosial,3 atau proses

pengembangan pribadi yang bercirikan kesahlihan individu (ritual) dan

kesalihan sosial. Menurut James F. Adams yang diikuti I Jumhur dan Moh.

Surya, Menyatakan bahwa

Penyuluhan (counseling) adalah suatu pertalian timbale balik antara dua orang

individu, dimana yang seorang konselor membantu yang lain (console) supaya dia

dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang

dihadapinya waktu itu dan waktu yang akan datang. Sedangkan H. Koestoer

Partowisastro menyebutkan defensisi counseling dalam dua pengertian, yaitu;

a. Dalam Arti luar. Counseling segalah iktiar pengaruh psikologis terhadap

sesame manusia

b. Dalam arti sempit, Counseling merupakan suatu hubungan yang sengaja

diadakan dengan manusia dengan maksud agar cara psikologis kita dapat

3www. Isna. Net/ library/ paper, 2003
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mempengaruhi beberapa fase kepribadiaannya dan dapat memperoleh efek

tertentu.4

2. Tujuan Penyuluh Islam

Adapun tujuan penyuluh Islam dapat dibgi menjadi dua bagian,yaitu:

1) Penyuluh Agama secara umum bertujuan agar individu menyadari jati dirinya

sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, serta mampu mewujudkanya dalam

beramal saleh (ibadah mahdloh/ hablum minallah ghairu mahdlah/hablum

minannas) dalam rangka mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

2) Tujuan penyuluhan secara khusus, yaitu:

a. Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk atau hamba

Allah.

b. Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya didunia sebagai khalifah.

c. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan

kekurangnya) secara sehat.

d. Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan, tidur, dan menggunakan

waktu luang.

e. Bagi yang telah berkeluarga seyogyanya menciptakan iklim kehidupan yang

fungsional.

f. Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama (

beribadah) dengan sebaik-baiknya, Habluminnallah maupun Habluminannas.

4Koestoer Partowisastro, Bimbingan dan Penyluhan di Sekolah-sekolah, (Jakarta : Erlangga,
1987), h. 25
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g. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja positif.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama

mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau

kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika.5

Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat

(jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah ( penyuluh). Penyuluh

Agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat

baik dan memjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga

berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam

membina wilayahnya untuk keperluan sarana dan  maupun peribadatan .

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fingsional adalah

sebagai berikut:

a. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan
akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan  kepada Tuhan Yang Maha
Esa bagi masyarakat, agar tercapai kulaitas manusia dan masyarakat yang maju
dan mandiri.

b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan
tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan
pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah
dimengerti oleh masyarakat.

5Ma’luf Fadli. (Metode Penyuluh Agama Islam  Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana Di LP
Wanita Klas II A Semarang). (Skripsi; Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Negeri Walisongo,
Semarang, 2015), h. 27-31
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c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggung
jawab yang dapt membawah perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang
telah dilalui dalam sejarah.6

Akram Diya’al Uman, menegaskan bahwa, Islam telah melahirkan perubahan

radikal dalam kehidupan individu dan sosial masyarakat maddinah karena dalam

kehidupan dan keluasan ajarannya serta kemampuannya untuk mempengaruhi

kualitas semau aspek kehudupan.7

Makna penyerahan terlihat dan terbukti pada alam semesta. Secara langsung

maupun tidak langsung alam semesta adalah Islam, dalam arti kata alam semesta

menyerahkan diri kepada Sunnatullah atau ‘islam alam’, sepertimatahari terbit dari

timur dan terbenam dibarat yang berlaku sepanjang zaman karena dia menyerah

(islam) kepada sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ditegaskan dalam al-

Qur’an Surat Al’Imran (3): 83.

                 
    

Terjemahnya:

“Maka apakah mereka agama yang lain dari agama Allah, padahal
kepada-Nyalah (mereka) menyerah diri, segalah apa yang (ada) di langit
dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada
Allahlah mereka kembali (mati).8 (Qur’an Surah Ali-Imran ayat 83)

6Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bnadung
: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 72-76

7Akram Diya’al Uman, Media Dakwah, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 61
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya Duta Ilmu Surabaya 2016). 42
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Dengan demikian Islam merupakan serangkaian peraturan yang didasarkan

pada waktu yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada para nabi/rasul untuk ditaati

dalam rangka memelihara keselamatan, kesehatraan, dan perdamaian bagi ummat

manusia yang termaksud dalam kita suci.

4. Proses Penyuluh Agama Islam

Dalam pelaksanaan proses penyuluh, ada beberapa tahapan perencanaan yang

harus dilakukan penyuluh supaya pelaksaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan

terwujudnya keberhasilan. Menurut Karta Sapoetra, ada empat tahapan proses

penyuluh antara lain:

a) Survey Penentuan Program Penyuluh

Penyuluh tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa adanya pengenalan

wilayah atau objek penyuluh. Karena tanpa adanya pengenalan terlebih dahulu, akan

terjadi salah langkah dan tidak sampainya program kerja penyuluh terhadap sasaran.

b) Penyusunan Program Kerja

Penyususnan program penyuluh adalah hasil pemikiran tentang suatu yang

akan dilakukan dalam kegiatan dengan harapan tujuan penyuluh akan tercapai.

Program kerja penyuluh yang baik dengan memperhitungkan serta

mempertimbangakan gambaran-gambaran yang tersusun dari kondisi dan situasi,

problematika yang ada, serta hambatan yang akan dihadapi pada pelakasanaannya

nanti.
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5. Pendekatan-pendekatan Dalam Penyuluh Agama Islam

Tugas penyuluh agama Islam adalah member pencerahan bagi ummat islam

tentang agama yang telah diyakininya, baik secara konseptual maupun bimbingan

aplikasinya dengan berbagai pendekatan. Nuryanis dalam buku panduan Agama

Islam masyarakat, mengemukakan;

Agama Islam merupakan system, prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang
Maha Pencipta dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Pendidik agama adalah pendidikan yang didasari pada ajaran agama wahyu
yang diturunkan oleh Allah  dengan tujuan mensejatrahkan dan membrikan
kebahagiaan hidup dan kehidupan ummat manusia di dunia dan akhirat. Agama
tersebut akan berfungsi sebagai kendali di dalam diri manusia dan mewarnai
corak hidupnya jika dikembangkan melalui proses kendidikan  yang sistematis
secara bertahap berkesinambungan.9

Islam yang menjadi sistem kehidupan manusia, memberikan jaminan

kebahagiaanbaik ter baik tercipta keselaran dalam masyarakat yang dikembangkan

melalui proses belajar dan interaksi manusia yang berfungsi sebagai pengendali nafsu

kesetanan manusia.

6. Kegiatan Layanan Penyuluh Islam

Landasan religious dalam dan konseling mengimplikasikan bahwa penyuluh/

konselor sebagai “helper” pemberibantuan dituntut untu memiliki pemahaman akan

nilai-nilai agama, dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut

dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh Islam seyogyanya menyadari bahwa

9 Nuryanis, Panduan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat, ( Jakarta : Direktorat
Penamans Depag RI, 2003) H.6
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memberikan layanan konseling kapada klien merupakan salah satu kegiatan yang

bernilai ibadah, karena di dalam proses bantuan terkandung “amar ma’ruf nahyi

munkar” (mengembangkan kebaikan dan mencegah keburukan) agar layanan bantuan

yang diberiakan bernilai ibadah.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

                         
        

Terjemahnya :

“Dan hendaklah ada segolongan ummat yang menyeruh kepada kebajikan,
meneyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada kemungkaran merekalah
orang-orang yang beruntuk.”10 (Q.S Ali-Imran (3) : 104)

B. Konsep Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Hamil di Luar  Nikah

Kehamilan yang tak diinginkan dapat dialami oleh pasangan yang belum

menikah maupun pasangan yang sudah menikah, remaja, pasangan muda, ibu - ibu

setengah baya, bahkan akseptor KB pun, golongan atas, menengah maupun golongan

bawah. Orang yang mengalami KTD secara langsung adalah wanita. Sebagian besar

dari mereka mengambil keputusan dengan pengguguran kandungannya (aborsi).

Karena sampai saat ini aborsi di Indonesia masih merupakan sesuatu yang tidak legal,

10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya Duta Ilmu Surabaya
2016) h, 56



18

banyak dari pasangan-pasangan yang mengalami KTD mengambil jalan aborsi

dengan cara yang tidak aman. 11

Beradasarkan pengertian di atas maka kata bahwa juga dapat didefinisikan

sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendorong manusia melakukan

kebaikaan dengan keimanan, kebaikan akhlak, ibada dan mentaati petunjuk Allah,12

menyuruh mereka melakukan kebajikan dan mencegah mereka dari perbuatan yang

mungkar, agar meraih kebahagian dunia dan akhirat. Seorang yang beriman yang

senantiasa menjalani kehidupannya secara berimbang antara pemenuhan kebutuhan

kehidupan dunia dan kebutuhan akhirat selalu akan merasakan kesenangan dalam

bentuk penyerahan keputusan hidup pada Allah swt.

Sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam  bentuk lisan,tingkah laku dan

sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi

agar timbul dalam dirinya suatu pengertian,kesadaran, sikap, penghayatan dan

pengamalan terhadapa ajaran agama.13

Penyebab hamil di luar nikah karena  adanya pergaulan seks bebas, seks bebas

adalah hubungan seksual yang dilakukan pranikah (tanpa menikah) dan seiring

berganti pasangan. Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut extra-marital

intercourse atau kinky-seks merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang

11Ahmad Warson Munawir, Kamus Munawir (Jakarta: Pesantren Al-Munawir,1994),h.439
12Toto Tasmaran, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997),h.13
13Arifin, Psikologi Dakwah ( Jakarta: Bina Aksar,1994), h. 6
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tidak wajar.14 tidak tekecuali bukan saja oleh agama dan Negara, tetapi oleh filsafat.

Ironingnya perilaku itu nyatanya cenderung disukai oleh anak muda, terutama

kalangan remaja yang secara bio-psikologis sedang tumbuh menuju proses

pematangan. Munculnya trend kehidupan yang religious dan tersedianya prasarana

untuk melakukan tindakan asusila membuat remaja semakin sulit mengambil

keputusan mengenai prilaku seksual yang bertanggung jawab dan sehat.15

Secara umum seks merupakan perbedaan badaniah atau biologis perempuan

dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin. Prilaku seksual ialah prilaku yang

melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan wanita yang di

dorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya sehingga terjadinya hamil di luar

nikah, bentuk-bentuk perilaku ini mula-mulanya dalam bentuk yang ringan sampai

pada akhirnya ke tahap hubungan seks sual.

Akibatnya adalah kematian wanita akan menjadi salah satu risiko yang

didapat dari tindakan aborsi tidak aman tersebut. Oleh karena itu, maraknya seks

bebas hampir semua masyarakat berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan

penyelenggaraan hubungan seks sebab, dorongan seks itu begitu besar dorngannya

terhadap manusia seperti nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaan bagi

manusia, akan tetapi dapat menghancurkan perdaban manusiawai. Demikan pula

14 http:// info g-excess. Com/ id/ online, infodiakses 12-2-2016
15http:// ceria, bkkbn, go. Id/ ceria/ Penelitian/ detail/ 182 diakses 12-2-2016
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dengan seks, bisa membangun kepribadian seseorang, akan tetapi juga bisa

menghancurkan sifat-sifat kemanusian.16

Variasi dari pengaturan penyelenggaraan seks bisa kita lihat pada tradisi-

tradisi seksual pada bangsa-bangsa primitive di bagian-bagian dunia. Dengan

semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi.

Terjadilah banyak perubahan social yang serba cepat pada hampir semua kebudayaan

manusia. Perubahan social tersebut mempengaruhi kebiasaan hidup manusia,

sekaligus juga mempengaruhi pola-pola seks yang konvensional. Maka pelaksanaan

seks itu banyak di pengaruhi oleh penyebab dari perbuatan sosial, antara lain oleh:

urbanisasi, mekanisasi, alat kontrasepsi, lamanya pendidikan, demokratisasi fungsi

wanita dalam masyarakat, dan modernisasi.17

2. Hukum Hamil Diluar Nikah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahaan, yaitu akad yang sangat

kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan

bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah,18 dan warahma.

Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena  Allah memang telah

memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk.

16http://.www, dhamm acitta. Org/ pustaka/ Ebook/Dharma-Prabha/Dharma-Prabha-48. Pdf.
Diakses 12-2-2016

17Kartini Kartono, Patologi Sosial,( Jakarta: Rajawali, 1981), h.22
18Hasan Bisri, Kompilsai Islam dan Peradilan Agama Dalam Sisitem Hukum Nasional

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 4-4
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Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita

salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam Firmannya:

             
Terjemahnya:

” Dan janganlah kamu mendekati zina, sunguh zina adalah perbuatan yang
keji dan suatu jalan yang buruk”19. (QS. Al-Isra ayat 32)

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang

norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-

rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus kedalam perzinaan.

Dalam adat timur, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang

wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki

dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak

diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang

melakukan ataupun bagi yang keluargannya. Seperti halnya tentang sejauh mana

bentuk tanggung jawaban pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinnya.

Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan

tersebut, atau malah melarikan diri dan menghindar dari permasalahan. Tidak jarang

yang kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya

dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya Duta Ilmu Surabaya
2016(h.56)
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Imam asy-Syafi’I berpendapat bahwa  hukum perkawinan akibat hamil di luar

nikah adalah sah, hal ini berarti perkawinan boleh dilangsungkan ketikah wanita

dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang

menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam asy-

Syafi’I juga berpendapat bahwa tujuan utama ‘iddah adalah menjaga kesucian nas ab,

padahal bayi lahir akibat adanya hubungan diluar nikah nas abnya adalah kembali

kepada ibu dan bukan kepada ayahnya. Dengan demikian, tidak ada ‘iddah yang

harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Jadi wanita yang hamil di luar

nikah boleh melakukan hubungan intim dengan suaminya setelah menikah tanpa

harus mengganggu kelahiran bayinya.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur Ayat 3 :

                    
    

Terjemahnya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak
dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik,
dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu’min”.20

Selanjutnya apabila si wanita yang hamil karena zina itu kawin dengan laki-

laki yang baik-baik, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam

asy-Syafi’i dan imam Abu Hanifah perkawinannya sah, hanya saja si suami tidak

20http//: Tammimsyafi’i. blogspot. co. id/2013/10/  Hukum Perkawinan Wanita Hamil Zinah.
html 4
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boleh menggauli istrinya sampai ia melahirkan. Sedangkan Imam Malik, Imam

Ahmad juga Abu Yusuf murid imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan pernikahan

tersebut.

3. Faktor penyebab Hamil di Luar Nikah

Ada dua macam penyebab hamil di luar nikah,yaitu:

1) Akibat pemerkosaan

2) Akibat pergaulan bebas baik dengan berganti-ganti pasangan atau dengan

pasangannya sendiri.

Menurut pandangan agama Islam dan dalam Alquran serta hadis sudah menjadi

pertanyaan yang sangat lazim ditanyakan kalangan anak mudah dan remaja. Pasalnya,

pergaulan bebas saat ini sudah sangat marak dan meresahkan. Oleh karenanya

kehamilan sebagai tanda akan hadirnya anggota baru dan penerus keturunan, pada

umumnya akan disambut dengan gembira. Kegembiraan itu sendiri yang sering

menutupi resiko yang dihadapi oleh perempuan hamil. Mereka pada umumnya tidak

sadar bahwa kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan bahkan dapat mengancam

jiwa si calon ibu. Dan ternyata tidak semua kehamilan disambut dengan kegembiraan

oleh orang tuanya. Beberapa kehamilan justru tidak diinginkan.Biasanya untuk

mengatasi masalah kehamilan yang tidak diinginkan tersebut mereka menempuh jalan

aborsi. Meskipun arah ini penuh resiko dan mahal. Untuk itu dalam makalah ini akan

dibahas lebih lanjut mengenai alasan yang membuat kehamilanitu tidak diinginkan

dan aborsi. Unwanted Pregnancy yaitu kehamilan yang terjadi akibat perkosaan.
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Perkosaan merupakan peristiwa yang traumatis dan meninggalkan aib pada

perempuan yang diperkosa.

4. Dampak Hamil di Luar Nikah
1) Malu,bila tidak terkendalikan dapat menyebabkan terjadinya pengusiran dari

keluarga dan dapat menyebabkan depresi, aborsi bahkan bunu diri bagi wanita

yang sedang hamil tersebut.

2) Menyulitkan orang tua dan diri sendiri.

3) Mendapat cemooh dari tetangga dan lingkungan

4) Dikucilkan oleh masyarakat dan merasa sedih.

5) Mengalami Depresi merasa berdosa terhadap Tuhan dan menggap kalau

dirinya sudah terhina.

6) Memicu terjadinya pernikahan sedara

7) Munculnya penyakit yang berbahaya.21

Remaja tidak mau berbicara dengan orang-orang, tidak berani berjumpa

dengan orang orang, berpikir yang negatif tentang diri sendiri dan tentang orang lain,.

Remaja menjadi pesimis kehilangan rasa percaya diri, semangat hidup Dampak

psikologis dalam perkosaan ini cukup dalam dan akan menetap seumur hidup, jika

perkosaan juga mengakibatkan kehamilan, aib itu tidak hanya akandialami si korban

saja tetapi juga seluruh keluarganya. Seandainya kehamilan itu diteruskan, maka anak

yang dilahirkan kelak yang akan mengalami tekanan sosial baik dari keluarga, orang

21 http:// smartpsikologi, blogspot. com /2007/ 08/ Kehamilan tadiingkan, html/ diunduh 26
juni 2014
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tuanya sendiri maupun dari masyarakat sekitarnya. Bahkan ibunya sendiri mungkin

akan melihat anak itu sebagai penjelmaan laki-laki yang memperkosanya atau

mungkin juga menjadi sasaran balas dendam yang sebenarnya ia tujukan kepada laki-

laki yang memperkosanya. Kehamilan datang pada saat yang belum diharapkan.22

Dampak hamil di luar nikah yaitu terjadinya seks bebas sangat berdampak

buruk bagi para remaja, dampak dari seks bebas adalah hamil di luar nikah, aborsi,

dapat mencorengkan nama baik orang tua, diri sendiri, guru serta nama baik sekolah.

Padahal seks bebas bukanlah segalanya. Dimana mereka hanya mendapat

kenikmatan semata, sedangakan mereka tidak memikirkan akibat yang mereka

tanggung seumur hidup. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi remaja yang ada di

Indonesia  terjerumus dalam seks bebas. Bayangkan saja jika seluruh remaja yang

ada tidak memiliki kemampuan berfikir dan fisik yang baik, tentunya pembangunan

tidak akan berjalan  dengan sebagaimana mestinya

Berikut beberapa bahaya utama akibat seks pernikahan dan seks bebas:

a) Menciptkan kenangan buruk. Apabila seseorang  terbukti telah melakukan

seks pranikah atau seks bebas maka secara moral prilaku dihantui rasa bersalah

yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu

sehingga menjadi beban mental yang berat.

b) Mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan

kehamilan bila dilakukan pada masa subur, kehamilan yang terjadi akibat seks

22 www, Sosbub. Kompasiana. Com /2013/12/ Bahaya Hamil di Luar Nikah/ diunduh juni
2014
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bebas menjadi bahan mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap

“kecelakan” ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan

keturunannya.

c) Menggurkan kandungan (aborsi) dan pembunuhan bayi. Aborsi merupakan

tindakan medis  yang illegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan

kemandulan bahkan kangker Rahim. Menggugurkan kandungan dengan cara

aborsi tidak aman, karena dapat mengakibatkan kematian.

d) Kehamilan terjadi jika terjadi pertemuan sel telu pihak wanita dan spermatozoa

pihak pria. Dan hal itu biasanya didahului oleh hubungan seks.

1) Hancurnya masa depan remaja tersebut

2) Remaja wanita yang terlanjur hamil mengalami kesulitan selama kehamilan

karena  jiwa dan fisiknya belum siap.

3) Pasangan pengantin remaja, sebagian besar diakhir oleh perceraian (umunya

karena terpaksa kawin karena nafsu, bukan karena cinta).

4) Pasangan pengantin remaja sering menjadi cemohan lingkungan sekitarnya.

5) Remaja wanita yang berusaha menggugurkan kandungan pada tenaga non

medis (dukun, tenaga tradisional) sering mengalami kematian strategis.

6) Pengguguran kandungan oleh tenaga medis (misalnya si ibu sakit jantung

berat, sehingga kalau ia meneruskan kehamilan dapat timbul kamatian).

Baik yang meminta, pelaku maupun yang mengantar dapat dihukum.
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7) Bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja, sering mengalami gangguan

kejiwaan saat ia dewasa.23

Dari keluarga yang digambarkan di atas tadi akan lahir anak-anak yang

mengalami krisis kepribadian sehingga prilakunya sering salah sesuai. Meraka

mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotic. Khusus broken home ini sering

kita temui dengan penyesuaian diri yang kurang baik. Hal tersebut dapat membuat

anak menjadi orang yang temperamental. Kebanyakan dari orang tua tidak

memikirkan hal ini, mereka berasumsi jika mereka menjalani hidup sebagaimana

yang sedang mereka jalani, peran pengasuhan akan terus dengan sendirinya.

Dalam eramodernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat

dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi sesuatu yang

tidak dapat dihindari bahwa teknologi perkembangan dengan pesat sehingga

penggunakaanya banyak digunakan tidak semestinya, teknologi informasi ( TI) yang

paling sering digunakan para anak mudah sekarang adalah mengakses internet yang

mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang anti

pornoaksi dan ponografi tapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang

berbau negatif. Yang jelas dapat merusak moral sang anak. Teknologi canggih yang

semestinya diciptakan untuk menambah wawasan malah berakibat pada moral yang

jelek.

23Yuli Rintyastini, Bimbingan Konseling SMP, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006, h.
112
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C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang dijadikan

pembanding adalah peneltian yang dilakukan oleh:

1. Arifin, Nim: 23030102001, dengan judul penelitian (“Peran Penyuluh Agama

Dalam Membentuk Perilaku Remaja Muslim di Desa Rambu-rambu Jaya

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan” pada tahun 2013). Hasil

penelitian ini diperoleh kondisi objektif peranan penyuluh agama desa rambu-

rambu jaya sebanyak dua orang, dengan kegiatan penyuluhan sebanyak dua kali

dalam seminggu yang dilakukan adalah mengadakan ceramah, diskusi, dan

mengadakan kungjungan rumah. Adapun kondisi objektif remaja muslim di Desa

Rambu-rambu Jaya sebagian besar menunjukan pada prilaku  yang tidak sesuai

dengan ajaran Islam, dengan peran yang dilakukan penyuluh agama dalam hal ini

adalah meningkakan pemahaman agama Islam, membentuk pribadiyang Islami,

dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah antara remaja masjid di Desa Rambu-

rambu Jaya.

2. Ali Siswoyo, 06030102002, dengan judul penelitian “ Konsistensi Peran Penyuluh

Agama Islam dalam Mendukung Program Kendari Bertakwa (Studi dikecamatan

Mandonga)”. Dengan hasil penelitian mengemukakan Bahwa, Konsistensi

penyuluh agama Islam dalam program kendari bertakwa masih kurang dari

kesempurnaan baik dari segi inti sebagai motto kendari bertakwa maupun

aplikasinya tidak efektif, maka penyuluh agama wajib melakukan kordinasi
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bantuan pada masyarakat untuk membangun kerja sama yang baik dalam

mencapai kesuksesan Kendari bertakwa.

Adapaun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama ingin meneliti tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukasn

aktifitas perbaikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan letak

perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda, subjek yang

berbeda, penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam tentang keadaan objektif

masyarakat di Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe,

yang masih melakukan hal-hal  yang jauh dari akhlak Islam dan penelitian ini ingin

melihat bagaiamana peran penyuluh agama di masyarakat Tabanggele untuk

memperbaiki akhalak masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan

tujuan yang menemukan  pengetahuan baru yang sebelumnya pernah diketahui,

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah.

Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

bahasanya dan dalam peristilahannya.”1

Sedangkan penelitian deskriptif menurut DR. H. Sudjarwo M.S. dalam

bukunya menjelaskan bahwa : Penelitian deskriptif merupakan “penelitian yang

berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan

penggambaran data terlepas apakah data itu kualitatif maupun kuantitatif.2

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tabanggele Kecamatan

Anggalaomare Kabupaten Konawe. Adapun waktu penelitian selama 3 (tiga)

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,

1988. Hal, 3
2Sudjarwo, MS, Metodologi Penelitian Sosial, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. Hal,
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