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Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik”(Q.S Ali-‘Imran: 110). 1

1

Departemen agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan
mushaf al- Qur’an, 2009), 219.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena, untuk mengetahui bagaimana
perilaku remaja karang taruna di Desa buluh kasab seperti yang diketahui masa
remaja adalah masa yang amat labil bagi seorang manusia, pada penelitian ini
membahas mengenai metode ataupun cara-cara yang ditempuh penyuluh agama
islam dalam pencegahan perilak penyimpangan seksual, menertibkan perilaku
remaja dan tindakan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam agar timbul
efek jera pada remaja agar tidak berperilaku diluar batasan syariat Islam yang
telah di tetapkan.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini penulis
bermaksud melihat langsung bagaimana upaya penyuluh agama islam dalam
mengatasi penyimpangan seksual serta menganalisis aspek yang ada didalamnya
yaitu bentuk-bentuk, upaya dan metode yang dilakukan oleh penyuluh agama
islam, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan penelitian
komparatif.
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya 1. bentuk-bentuk
penyimpangan seksual seperti mengintip menonton film porno, onani dan
mastrubasi 2. upaya penyuluh agama islam seperti preventif, kuratif dan
pembinaan akhlak dan 3. metode yang digunakan oleh penyuluh agama islam
seperti melibatkan dalam kegiatan keagamaan, pemberi nasehat yang baik dan
metode ceramah.
Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Penyimpangan, Perilaku Seksual
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dakwah merupakan sebuah pengertian sebagai suatu ajaran dalam
bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan lain sebagainya yang dilakukan secara
sadar dan terencana sebagai usaha untuk mempengaruhi orang lain baik
secara indvidual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu
pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran
agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tampa ada unsur paksaan.
Dari pengertian tersebut, dakwah juga bisa dimaknai mengajak
manusia untuk mengerjakan kebaikan, mengikuti petunjuk, menyuruh mereka
berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan tercela agar mendapatkan
kebahagiaan dunia dan akhirat.2 Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali
‘Imran Ayat 110:

Ì•x6ZßJø9$# Ç`tã šcöqyg÷Ys?ur Å$rã•÷èyJø9$$Î/ tbrâ•ßDù's? Ä¨$¨Y=Ï9 ôMy_Ì•÷zé& >p¨Bé& uŽö•yz öNçGZä.

ãNßg÷ZÏiB 4 Nßg©9 #ZŽö•yz tb%s3s9 É=»tGÅ6ø9$# ã@÷dr& šÆtB#uä öqs9ur 3 «!$$Î/ tbqãZÏB÷sè?ur

(110:  )ال ﻋﻤﺮانÇÊÊÉÈ tbqà)Å¡»xÿø9$# ãNèdçŽsYò2r&ur šcqãYÏB÷sßJø9$#
“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S Ali ‘Imran:110). 3
Objek dan sasaran dakwah adalah manusia yang menjadi audiens yang
akan diajak kedalam Islam secara kaffah. Manusia yang menjadi sasaran dakwah

2

Yunan Yusuf, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2003). Hal 7
Departemen agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan
mushaf al- Qur’an, 2009).
3

1

2

ini diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dan makhluk
berketuhanan. 4
Penyuluh Agama adalah salah satu profesi yang memegang peranan
penting dalam upaya penyebaran syiar Islam, karena penyuluh di samping
menjalankan tugas pokoknya sebagai penyuluh agama, juga memegang bayak
tugas yang ada dalam lingkup kegiatan keagamaan. Tugas yang diemban oleh
penyuluh agama Islam semakin hari semakin berat, seiring dengan
perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang sifatnya cenderung
membawa dampak negatif bagi invidu-individu yang tidak jeli melihat
pemanfatan media yang tersedia saat ini.
Persoalan yang dihadapi sekarang oleh penyuluh agama Islam adalah
tantangan dakwah yang semakin berat, baik yang bersifat internal maupun
eksternal. Adanya revolusi-revolusi yang terjadi ditengah-tengah kehidupan
masyarakat, menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan
yang terjadi. Misalnya, pemakaian mesin-mesin industri dipabrik, mengubah
cara kerja manusia yang dahulunya memakai banyak tenaga kerja manusia, kini
diperkecil ruang lingkupnya yaitu menjadikan mesin sebagai pengganti semua
pekerjaan. Namun disisi lain di era zaman modern sekarang ini, banyak budayabudaya asing yang muncul yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ditambah
dengan

perkembangan

menyalahgunakannya,

tekhnologi

kesemuan

itu

sekarang

ini

memunculkan

yang

banyak

banyak

perilaku

menyimpang dimasyarakat terutama di lingkungan pemuda dan pemudi
Diantaranya meminum khamar, Perilaku Seksual, melakuakan perjudian,
perkelahian anatara remaja yang seharusnya remaja harus melakukan
meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Namun kenyataan sebaliknya
malah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan seharusnya mereka tidak
lakukan. Banyak yang kehilangan akal sehat, menyimpang jauh dari nilai-nilai
leluhur yang bersumber dari ajaran agama Islam, seperti sikap materialisme dan
hedonisme dikalangan masyarakat, munculnya berbagai macam patologi sosial,

4

Jamaludin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Off set set Indah 2009). Hal 41
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adalah permasalahan ummat Islam sebagai dampak ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin modern.5
Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini
khususnya remaja di karang taruna Desa Buluh Kasab, maka dibutuhkan
kompetensi yang mumpuni dari parah penyuluh agama Islam, baik berupa
penguasaan teori dan metode, begitupula penguasaan media komunikasi yang
semakin banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam
dapat mengatasi dan mencegah penyebab timbulnya penyimpangan seksual
perilaku atau perilaku menyimpang yang terjadi pada anggota karang taruna,
tidak hanya berfokus pada media mimbar saja, akan tetapi penyuluh agama
Islam bisa memberikan penyuluhan secara langsung.
Desa Buluh Kasab adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan
Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, dimana keseharian masyarakat nya
bekerja sebagai petani karet, sawah dan sawit. Desa buluh kasab merupakan
lokasi penelitian mengenai upaya penyuluh agama islam dalam mencegah
penyimpangan perilaku seksual dikalangan karang taruna di desa tersebut. Oleh
karena itu peran penyuluh agama sangat dibutuhkan dalam memberikan
penyuluhan kepada masyarakat khususnya karang taruna untuk memberi atau
menyampaikan bahayanya hubungan seksual diluar nikah serta pemahaman dan
pengetahuan tentang norma-norma agama dalam bentuk kegitan dakwah
didaerah tersebut. Dalam arti seharusnya lebih diutamakan mengajak kejalan
yang baik yang bernuansa islami seperti pengajian, perwiridan, mendengar
ceramah agama dan lain-lain. 6
Dari pengamatan awal menunjukkan bahwa beberapa anggota karang
taruna ada yang melakukan penyimpangan seksual seperti hubungan diluar nikah
baik itu sesama anggota karang taruna maupun diluar anggota, bahkan ada
anggota yang berhubungan seksual dengan istri orang. 7

5

Ali, Teknik- Teknik Bimbingan dan Penyuluh. ( PT bina Ilmu 2010) hal 63
Hasil Observasi Penulis di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari tanggal 25 Desember 2019
7
Hasil Observasi Penulis di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari tanggal 25 Desember 2019
6
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Remaja merupakan sumber daya manusia yang menjadi modal utama
setiap bangsa yang ada didunia untuk mencapai cita-cita dan masa depan bangsa.
Remaja diharapkan dapat belajar dan menimba ilmu dengan baik agar
mendapatkan sumber daya manusia yang kualitas. Semakin mudah dan cepatnya
arus komunikasi saat ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan mendorong
remaja untuk mencoba sesuatu yang baru dan dapat menjadikan semua itu
sebagai pengalaman yang berarti baik yang bersifat positif maupun negatif.
Disebut positif karena dengan adanya arus komunikasi dan informasi yang
mudah dan cepat diharapkan para remaja dapat berkarya dan berprestasi lebih.
Namun juga menjadi negatif yaitu mendorong remaja untuk membuat ke hal-hal
negatif seperti merokok, minum-minuman keras dan pergaulan bebas.
Remaja pada akhirnya akan mengalami perubahan. Mereka akan
mengalami perubahan fisik yang sangat pesat dan perubahan itu juga bersamaan
dengan perubahan sikap dan juga perilaku. Perubahan menyeluruh yang terjadi
pada setiap remaja, pertama yaitu emosi yang meninggi, yang intensitasnya
tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis. Kedua adalah perubahan
pada fisik, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial. Ketiga
adalah dengan adanya perubahan minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga
berubah. Terakhir adalah mereka menginginkan dan menuntut kebebasan namun
mereka sendiri lebih sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan
meragukan kemampuan mereka untuk dapat menangani tanggung jawab yang
ada. Seperti yang diungkapkan oleh Kartono bahwa “pada masa adolensi anak
mulai menemukan nilai-nilai hidup baru, sehingga semakin jelaslah pemahaman
tentang keadaan sendiri. Ia mulai bersikap kritis terhadap obyek-obyek di luar
dirinya; dan ia mampu mengambil sintese antara dunia luar dan dunia internal.”
Perubahan yang terjadi pada remaja meliputi perubahan fisik yang diikuti
dengan perubahan organ seksual. Perkembangan seksual ada dua macam yakni
perkembangan seksual primer dan sekunder. Perempuan dan laki-laki samasama mengalami perkembangan seksual primer (pada perempuan adalah
terjadinya menstruasi dan pada laki laki mengalami emisi mani). Disamping itu
juga beberapa tanda kematangan fisik sekundernya sama yaitu (pertumbuhan
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rambut disekitar alat kelamin dan rambut di bagian yang lain). Perbedaannya
yaitu

pada

perempuan

tanda-tanda

kematangan

fisiknya

antara

lain

perkembangan buah dada dan pertumbuhan badan yang pesat, sedangkan pada
laki-laki, tanda-tandanya antara lain pertumbuhan pubes dan perubahan suara.
Remaja juga akan mulai melakukan aktivitas seksualnya seperti onani (pada
laki-laki) dan masturbasi (pada perempuan).
Pada masa remaja tidak hanya perubahan fisik yang terjadi tetapi juga
perubahan sikap dan perilaku seksualnya, dan yang paling menonjol adalah di
bidang hubungan heteroseksual. Dalam waktu yang singkat remaja mengadakan
perubahan yaitu dari yang semula tidak menyukai lawan jenis sebagai teman
menjadi lebih menyukai lawan jenisnya menjadi teman daripada teman
sejenisnya. Hal tersebut berarti bahwa minat seks pada remaja meningkat.
Remaja akan selalu berusaha mencari informasi yang baru. Tidak terkecuali juga
informasi mengenai seks. Secara seksual para remaja baik perempuan dan
lakilaki mulai mengembangkan sikap yang baru pada lawan jenisnya dan juga
mengembangkan minat pada berbagai kegiatan yang melibatkan laki-laki dan
perempuan.
Perubahan seksual yang terjadi adalah akibat peningkatan hormon dalam
tubuh yang akan menimbulkan dorongan seksual. Dorongan seksual itu dapat
diaplikasikan dalam bentuk perilaku seksual, yaitu berupa sentuhan fisik untuk
memenuhi kebutuhan sex maupun hanya hanya imajinasi saja, misalnya
mencium, memeluk, membayangkan hal-hal yang bersifat porno ataupun dapat
dikatakan menimbulkan rangsangan seksual.
Pada masa remaja dorongan seksual akan lebih mudah muncul. Selain
itu, pada masa remaja mulai timbul perhatian khusus terhadap lawan jenis atau
disebut jatuh cinta. Namun, keadaan emosi pada masa remaja masih belum stabil
dan meledak-ledak. Sehingga, besar kemungkinan terjadi penyimpangan seksual
yang dilakukan oleh remaja, seperti hubungan intim sebelum menikah.
Pada penyimpangan perilaku seksual terdapat faktor risiko dan faktor
protektif terkait perilaku tersebut. Alaska Division of Behavioral Health
menjelaskan, faktor risiko diartikan sebagai karakteristik dalam individu atau

6

kondisi di keluarga, sekolah atau masyarakat yang meningkatkan kemungkinan
hasil yang merugikan. Sedangkan, faktor protektif diartikan sebagai penghambat
dimana faktor tersebut dilihat sebagai karakteristik atau kondisi yang
mengurangi efek negatif dari perilaku jelek seseorang, faktor ini dapat muncul
dari dalam individu, kondisi di keluarga, sekolah atau masyarakat. Kaitannya
dengan subjek yang ada didesa Buluh Kasab terdapat faktor protektif yang
memperparah perilaku menyimpang seksualnya, dan belum tampak faktor
protektif yang dapat mengurangi atau menghilangnkan perilaku menyimpang
seksual. Sehingga, kedua faktor tersebut penting untuk diketahui guna
mengurangi atau menghilangkan perilaku menyimpang seksual yang dilakukan
oleh anggota karang taruna tersebut.
Namun juga dapat dipahami bahwa penyuluh yang ada di Kementrian
Agama adalah sebagai suatu institusi dakwah, akan tetapi dengan adanya
penyuluh Agama yaitu sebagai pendakwah Islam, selain itu peran penyuluh yaitu
sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan,
berperan juga mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya membangun.
Penyuluh menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk
memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.
Oleh karena itu, melihat dari pemaparan diatas penulis tertarik menyusun
proposal penelitian dengan judul “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam
Mencegah Penyimpangan Perilaku Seksual dikalangan Remaja Karang
Taruna Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang
Hari.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Menyimpang
dikalangan Remaja Karang Taruna Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro
Sebo ulu, Kabupaten Batang Hari ?
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2. Bagaimana Upaya Penyuluh Agama dalam Mencegah Penyimpangan
Perilaku Seksual dikalangan Remaja Karang Taruna Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari ?
3. Apa Saja Metode Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perilaku
Seksual dikalangan Remaja Karang Taruna Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari ?

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan Permasalahan yang
telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini
hanya

membahas tentang Upaya

Penyuluh

Agama

dalam

Mencegah

Penyimpangan Perilaku Seksual dikalangan Karang Taruna Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari

D. Tujuan Penelitian
Peneliti secara umum untuk mengetahui Upaya Penyuluh Agama dalam
Mencegah Perilaku Seksual dikalangan Karang Taruna Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari. Sedangkan secara khusus
peneliti di tujukan pula untuk:
1. Mengetahui Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual
Menyimpang dikalangan Remaja Karang Taruna Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo ulu, Kabupaten Batang Hari ?
2. Mengetahui Bagaimana Upaya Penyuluh Agama dalam Mencegah
Penyimpangan Perilaku Seksual dikalangan Remaja Karang Taruna Desa
Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari ?
3. Apa Saja Metode Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perilaku
Seksual dikalangan Remaja Karang Taruna Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari ?
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E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan teoritis dalam penelitian berlatar dari tujuan penelitian
varifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada sebelumnya. Apakah
akan memperkuat ataupun menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini
muncul berlatarkan ketidak puasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada
sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris.
Sementara kegunaan praktis adalah manfaat yang berguna untuk
memecahkan masalah praktis.Jadi misalnya ada masalah nilai siswa yang rendah
maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa tersebut.Biasanya
manfaat praktis tidak hanya satu subjek bisa berguna untuk lebih dari satu.8
1. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam dan
dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sulthan Thaha Saifudddin
Jambi.

F. Kerangka Teori
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam
Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti obor atau menerangi
dalam keadaan yang gelap. Ini artinya penyuluh dimaksudkan untuk memberi
penerangan atau penjelasan kepada tersuluh atau khalayak sasaran agar tidak
lagi berada dalam kegelapan mengenai masalah tertentu.
Secara etimologi, arti penyuluhan berasal dari bahasa Inggris
“counseling” yang mengandung arti “menerangi, menasehati,” atau
memberikan kejelasan kepada orang lain agar ia memahami dan mengerti halhal yang sedang dialaminya Pengertian penyuluhan secara terminologi
menurut H. Koestur Partowisastro mengungkapkan bahwa penyuluhan ada
dalam dua pengertian, yaitu pergertian dalam arti luas dan pengertian dalam
8

Robby anggara,” tujuan dan manfaat penelitian”, diakses melalui alamat
Https://Www.Karyaku.Com/2017/09/Contoh-Tujuan-Penelitian-Dan
Manfaat.Html?M=1tanggal 27 september 2018
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arti sempit. Dalam arti luas; adalah segala ikhtiar pengaruh psikologi terhadap
sesama manusia, dan dalam arti sempit merupakan suatu hubungan yang
sengaja diadakan dengan maksud agar kita dapat mempengaharui beberapa
fase kepribadiannya sehingga dengan demikian dapat diperoleh sesuatu efek
tertentu.
Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu yang mempelajari sistem
dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud
perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat

diartikan sebuah pendidikan nonformal di luar sistem sekolah yang biasa,
menurut Carter V penyuluhan adalah proses perkembanga pribadi, proses
sosial, proses pengembangan keterampilan sesuai profesi serta kegiatan
bersama

dalam

memahami

ilmu

pengetahuan

yang

tersusun

dan

dikembangkan dari masa ke masa oleh setiap generasi bangsa
Penyuluh Agama adalah salah satu profesi yang memegang peranan
penting dalam upaya penyebaran syiar Islam, karena penyuluh di samping
menjalankan tugas pokoknya sebagai penyuluh agama, juga memegang bayak
tugas yang ada dalam lingkup kegiatan keagamaan. Tugas yang diemban oleh
penyuluh agama Islam semakin hari semakin berat, seiring dengan
perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang sifatnya cenderung
membawa dampak negatif bagi invidu-individu yang tidak jeli melihat
pemanfatan media yang tersedia saat ini. 9
Penyuluh

agama

Islam

mempunyai

peran

penting

dalam

pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai
insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan
dan penyuluhan terhadap masyarakat menunjukkan keberhasilan menejemen
diri sendiri. Penyuluh agama Islam leading sektor bimbingan masyarakat
Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan
yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agam Islam tidak mungkin
sendiri dalam melaksakan amanah yang cukup berat ini, ia harus bertindak
sebagai motifator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam.
9

Yusuf Yunan, Metode Dakwah (Jakarta: Kencana 2010)
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Menejemen dakwah harus dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai
dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan
sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin
canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau kritis multidimensi. Disinilah
peran penyuluh agama Islam dalam menjalankan kiprahnya dibidang
bimbingan

masyarakat

Islam

harus

memiliki

tujuan

agar

suasana

keberagamaan, dapat merepleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman,
penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam
konteks kehidupan bernasysrakat, berbangsa dan bernegara
a. Tugas dan fungsi penyuluh agama islam
1) Tugas pokok penyuluh agama islam
Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan
mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama. Pertama: Beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kedua: Toleran dan hidup
rukun, ketiga: Berperan aktif dalam pembangunan nasiona
2) Fungsi penyuluh agama islam
a) Fungsi Informatif dan Edukatif
Penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai da’i
yang

berkewajiban

mendakwahkan

Islam,

menyampaikan

penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaikbaiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi.
b) Fungsi konsultatif
Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk
turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang
dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga
atau persoalan masyarakat secara umum
c) Fungsi advokatif
Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral
dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap
umat/masyarakat

binaannya

terhadap

berbagai

ancaman,

11

gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah,
mengganggu ibadah dan merusak akhlak.
Sebagai upaya fungsi penyuluh agama Islam dalam pengembangan
masyarakat dapat dipahami dan realitas menunjukkan sebenarnya mereka
memiliki peran dalam masyarakat. Bimbingan dan penyuluhan sebenarnya
merupakan tugas berat yang menuntut kapabilitas, kompetensi dan keahlian
dalam penguasaan materi atau pesan yang akan disampaikan kepada sasaran,
metode penyampaian dan kemampuan komunikasi yang baik, termasuk juga
kualitas pengetahuan dan kualitas moralnya. Jika dikaji lebih dalam, ada
sejumlah persyaratan yang seharusnya dimiliki penyuluh agama Islam,
diantaranya penyuluh agama hendaknya memiliki pribadi yang menarik dan
rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
Mengacu kepada fungsi penyuluh agama Islam itu, penyuluh agama
seharusnya juga memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik
dengan klien, bersifat terbuka, ulet dalam tugasnya, memiliki rasa kecintaan
terhadap orang lain dan suka bekerja sama. Penyuluh agama hendaknya juga
memiliki pribadi yang disukai oleh orang lain karena dapat diterima oleh
masyarakat sekitar. Penyuluh agama harus peka terhadap kepentingan
membantu klien, memiliki kecekatan berpikir dan cerdas. Sehingga mampu
memahami kehendak klien. Penyuluh agama Islam juga harus memiliki
kepribadian yang utuh, kematangan jiwa dan suka belajar khususnya ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. Bagi penyuluh agama yang
bertugas di bidang pembinaan agama atau penyuluh agama, sudah tentu
dituntut untuk memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia dan aktif
menjalankan ajaran agama secara benar dan konsisten dalam kehidupan
sehari-hari. Layanan penyuluh Agama Islam bukanlah pemberian nasihat
melainkan lebih dari itu. Klien haruslah berusaha menemukan jalan
pencegahannya.
b. Macam-macam penyuluh agama
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1) Penyuluh Agama Muda: penyuluh agama yang bertugas pada
masyarakat di lingkungan pedesaan.
2) Penyuluh Agama Madya: penyuluh agama yang bertugas pada
masyarakat di lingkungan perkotaan.
3) Penyuluh Agama Utama: penyuluh agama yang bertugas pada
masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah
/swasta.
c. Sasaran penyuluh agama Islam
Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok masyarakat
Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya,
pendidikan, dan ciri perkembangan kontemporer yang ditemukan di
dalamnnya. Termasuk di dalam kelompok sasaran itu adalah
masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di
indonesi. Kelompok yang dimaksud adalah:
1) Masyarakat perdesaan
2) Masyarakat Transmigrasi
3) Masyarakat Perkotaan, Terdiri dari kelompok binaan

a) Kelompok perumahan
b) Real estate
c) Asrama
d) Daerah pemukiman baru
e) Masyarakat pasar
f) Masyarakat daerah rawan
g) Karyawan instansi pemerintah/suwasta
h) Masyarakat industri
i) Masyarakat sekitar kawasan industri

2. Remaja
Masa remaja merupakan masa transisi bisa disebut dengan usia
belasan yang tidak menyenangkan. Pada masa transisi tersebut kemungkinan
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dapat menimbulkan masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan
munculnya

perilaku

menyimpang.

Pada

kondisi

tertentu

perilaku

menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu apabila
didukung oleh lingkungan yang tidak kondusif, maka dari itu akan menjadi
pemicu timbulnya berbagai perilaku menyimpang dan perbuatan negatif yang
melanggar aturan dan norma yang ada dalam masyarakat. 10
Kepribadian yang timbul didalam diri seorang remaja juga akan
berpengaruh terhadap sikap atau perilaku seorang tersebut. Karena
pendidikan bukan sekedar meningkatkan kecerdasan intelektual, melainkan
mengembangkan seluruh aspek kepribadian remaja. Dalam hal semacam ini
yang mana dalam kehidupan sehari-hari kepribadian itu muncul karena faktor
lingkungan selain itu juga faktor dari bimbingan orang tua merupakan suatu
langkah pertama dalam mendidik anak, pembentukan kepribadian anak orang
tua juga dibantu oleh kehidupan masyarakat. Masyarakat juga memikul
tanggung jawab dalam pendididkan.11
Pada masa remaja perubahan yang tampak jelas yaitu perubahan fisik,
dimana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang
dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Ciri
umum yang menonjol pada masa remaja adalah berlangsungnya perubahan
itu sendiri (biologis, fisiologis, psikologis) yang dalam interaksinya dengan
lingkungan sosial membawa berbagai dampak pada perilaku remaja.12
Perkembangan fisik, organ-organ seksual berkembang menjadi masak.
Perkembangan seksual yang nampak pada diri remaja dibagi menjadi dua,
yaitu perkembangan seksual primer dimana pemasakan perkembangan organ
terjadi pada anggota tubuh yang berkaitan dengan proses reproduksi.
Sedangkan perkembangan seksual yaitu menunjukkan tanda-tanda khas lakilaki atau perempuan.
Pada saat remaja terjadi pula perubahan hormonal, salah satu dampak
dari perubahan hormonal tersebut menurut Dariyo yaitu, seorang remaja akan
10

Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006)
Zakiah Derajat, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal. 35
12
Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006)
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mudah terangsang bila dirinya mempersepsi sebagian atau seluruh
penampilan fisik dari lawan jenisnya, sebagai sesuatu yang menimbulkan
gairah seksual (seksi). 13

3. Perilaku Seksual
a. Prilaku
Prilaku manusia merupakan hasil segala macam pengalaman serta
interaksi manusia yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan
tindakan. Perilaku merupakan suatu tindakan yang mempunyai frekuensi,
lama, dan tujuan khusus baik yang dilakukan dengan sadar maupun tidak
sadar.
Menurut Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa
perilaku merupakan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus atau
ransangan dari luar. Perilaku manusia dari segi biologis adalah tindakan
atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang
sangat luas seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja dan sebagainya.
Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus skinner membedakan
perilaku menjadi dua:
1) Perilaku tertutup (Cover Behavior)
Respon seseorang dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon
terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi,
pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang
yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati atau
dilihat orang lain.
2) Perilaku terbuka (Overt Behavior)

13

Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja. (Bogor Selatan: Penerbit Ghalia
Indonesia 2008).
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Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata
atau terbuka. Respon terhadap stimulus sudah jelas dalam
membentuk tindakan atau praktik dengan mudah dapat diamati
atau dilihat orang lain.
Skinner dalam Notoatmodjo mengemukakan bahwa perilaku
adalah merupakan hasil hubungan antara stimulus dan tanggapan atau
respon, respon dibedakan menjadi dua yaitu: 14
1) Respondent reponse atau reflexive respon, ialah respon yang
ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu yang relatif
tetap. Responden respon (Respondent Behavior) mencakup juga
emosi respon dan emotional behavior.
2) Operant respons atau instrumental respon adalah respon yang
timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu.
Perangsang ini disebut reinforsing stimuli atau reinforcer.

Proses pembentukan atau perubahan perilaku dapat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu. Aspekaspek dalam diri individu yang sangat berperan/berpengaruh dalam
perubahan perilaku adalah persepsi, motivasi dan emosi. Persepsi adalah
pengamatan yang merupakan kombinasi dari penglihatan, pendengaran,
penciuman serta pengalaman masa lalu. Motivasi adalah dorongan dalam
motivasi diwujudkan dalam bentuk tindakan. 15
b. seksual
Seks dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti jenis kelamin,
yaitu sifat atau ciri yang membedakan laki-laki dan perempuan. Maka
perilaku seks adalah segala bentuk perilaku yang muncul berkaitan
dengan dorongan seksual. Seksual adalah suatu yang ada hubungannya
dengan seks atau yang muncul dari seks. Hubungan seksual mempunyai

14
15

Notoatmodjo, Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta 2003)
Sarwono, Pskologi Remaja, (Jakarta: Grafindo Persada 2003).
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arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran
dorongan seksual.
Menurut Sarwono perilaku seksual adalah segala tingkah laku
yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun
dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacammacam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan,
bercumbu, dan bersenggema. 16
1) Faktor-faktor Perilaku Seksual

Perilaku seksual pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka
sendiri, melankan ada faktor pendukung atau yang mempengaruhi dari
luar, salah satunya adalah faktor kualitas diri remaja itu sendiri seperti
perkembangan emosional yang tidak sehat, kurang memahami norma
agama, ketidakmampuan menggunakan waktu luang.
Faktor-faktor seksual pada remaja menurut Hurlock ada tiga
yaitu perkembangan seksual, rasa ingin tau dan coba-coba dan zaman
Globalisasi dan lemahnya pengawasan. Perkembangan seksual secara
umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal
yang berhubungan dengan hubungan intim antara laki-laki dan
perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki
spesifikasi yang berbeda hal ini seiring dengan dengan pendapat Hurlock
pada remaja putra tumbuh rambut kemaluan, kulit menjadi kasar, otot
bertambah besar dan kuat, suara membesar dan lain-lain. Sedangkan pada
remaja putri pinggul melebar, payudara mulai tumbuh, tumbuh rambut
kemaluan, mulai mengalami haid, dan lain-lain. Seiring dengan
pertumbuhan primer dan sekunder pada remaja kearah kematangan yang
sempurna muncul juga hasrat dan dorongan untuk menyalurkan
keinginan seksual. Kedua rasa ingin tau dan mencoba pada remaja yaitu
meningkatnya minat pada seks remaja akan berusaha dan mencari lebih
banyak informasi mengenai seks. Orang tua sering kali tidak senang
mendengar pertanyaan anaknya tentang seks sehingga merekapun akan
16

Tretsakis Maria, Seks dan Anak-anak ( Bandung: CV Pionir Jaya, 2010)
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menunjukan sikap marah dan melarang oleh karena itu, remaja mencari
berbagai sumber informasi yang mungkin dapat diperoleh misalnya
dengan cara membahan dengan teman-teman, membaca buku tentang
seks atau yang lebih ekstrim mengadakan percobaan dengan masturbasi,
bercumbu, atau bahkan bersenggama. Pada akhir masa remaja sebagian
remaja laki-laki dan perempuan sudah mempunyai cukup informasi
tentang seks guna memuaskan keingintahuan mereka.
Zaman Globalisasi juga ikut mempengaruhi perilaku seksual
pada remaja mengingat globalisasi zaman yang sudah semakin canggih
dengan berbagai macam penemuan baru dalam bidang teknologi
khususnya media masa seperti internet. Materi seks dimedia masa yang
secara sengaja di tujukan untuk membangkit hasrat seksual. Dalam hal
ini yang perlu diperhatikan adalah dampak tontonan dan bacaan tersebut
pada kalangan remaja. Sangat wajar ketika remaja memiliki naluri seks
namun demikian jika remaja sering mengkonsumsi materi seks secara
terus menerus dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya menjadi
tinggi sehingga tumbuhnya perilaku free sex yang tidak ditanggung
jawabkan.
Menurut Sugiyanto Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
perilaku seks bebas, di antaranya adalah:
a) Industri pornografi luasnya peredaran materi pornografi memberi
pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pola perilaku
seks pada remaja.
b) individu tentang kesehatan reproduksi. Banyak informasi tentang
kesehatan reproduksi yang tidak akurat, sehingga dapat
menimbulkan dampak pada pola perilaku seks yang tidak sehat
dan membahayakan.
c) Pengalaman masa anak-anak, dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa

individu

yang

pada

masa

anak-anak

mengalami

pengalaman buruk akan mudah terjebak ke dalam aktivitas seks
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pada usia yang amat muda dan memiliki kecenderungan untuk
memiliki pasangan seksual yang berganti-ganti.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi remaja melakukan
perilaku free sexadalah sebagai berikut.
a) Kurangnya kontrol orang tua, kurangnya komunikasi terbuka
antara orang tua dengan anaknya dalam masalah seksual dapat
menyebabkan penyimpangan perilaku seksual.
b) Tekana dari teman sebaya, pengaruh teman sangat erat kaitannya
mengenai seks karena waktu bersama teman lebih banyak dari
pada bersama keluarga, selain itu juga tidak ingin dianggap
ketinggalan zaman oleh temannya sebayanya karena tidak
melakukan free sex dengan pacarnya.
c) Kesempatan melakukan free sex, frekuensi bertemu dengan
pacarnya sehingga mempunyai banyak kesempatan untuk
melakukan pertemuan yang makin sering tanpa kontrol yang baik
sehingga hubungan akan makin mendalam.

2) Bentuk-bentuk Perilaku Free Sex

Menurut Sarwono bentuk-bentuk perilaku Free Sex ada empat
bentuk yaitu Kissing, Necking, Petting dan Intercourse. Kissing adalah
saling bersentuhan antara dua bibir manusia atau pasangan yang didorong
hasrat seksual. Necking yaitu bercumbu tidak sampai menempelkan alat
kelamin, biasanya dilakukan dengan berpelukan, memegang payudara,
atau melakukan oral seks pada alat kelamin tetapi belum besenggama.
Sedangkan Petting adalah bercumbu sampai menempelkan alat kelamin
yaitu dengan menggesek-gesekan alat kelamin dengan pasangan tetapi
belum bersenggama, dan yang terakhir adalah Intercourse yaitu
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh diluar pernikahan yang
sah.
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Bentuk-bentuk perilaku seks bebas menurut Simandjuntak yang
biasa dilakukan oleh remaja adalah sebagai berikut:
1) Bergandengan tangan adalah perilaku seksual mereka hanya
terbatas pada pergi berdua/ bersama dan saling berpegangan
tangan,

belum

sampai

pada

tingkat

yang

lebih

dari

bergandengan tangan seperti berciuman atau lainnya.
2) Berciuman

didefinisikan

sebagai

suatu

tindakan

saling

menempelkan bibir ke pipi atau bibir ke bibir, sampai saling
menempelkan lidah sehingga dapat menimbulkan rangsangan
seksual antara keduanya.
3) Bercumbu adalah tindakan yang sudah dianggap rawan yang
cenderung menyebabkan suatu rangsangan akan melakukan
hubungan seksual dimana pasangan ini sudah memegang atau
meremas payudara, baik melalui pakaian atau secara langsung
juga saling menempelkan alat kelamin tapi belum melakukan
hubungan seksual atau bersenggama secara langsung
4) Bersenggama yaitu melakukan hubungan seksual, atau terjadi
kontak

1. Klasifikasi Perilaku Seksual Diluar Nikah
Menurut Stenberg bentuk perilaku seksual yang sering terjadi
antara lain sebagai berikut:
1) Perilaku seksual autoerotik
Perilaku seksual yang dilakukan oleh diri sendiri untuk mencapai
kepuasan, yaitu melakukan fantasi seksual melalui film atau
gambar melakukan mastrubasi.
2) Perilaku sosioseksual
Perilaku seksual ini melibatkan orang lain. Perilaku sosioseksual
ini dapat melibatkan keintiman ataupun tidak, bentuk perilaku
seksual yang bersifat sosial seperti berciuman, necking, petting,
kontak genital, hubungan kelamin,
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Kategori perilaku seksual berdasarkan skala study of value karya
all port dan verman dalam sumantri yaitu:
Rendah, yaitu apabila melakukan pegangan tangan, berpelukan,
berciuman dengan pasangan, baik cium kening, pipi, dan bibir.
1) Sedang,

yaitu

apabila

mealkukan

ciuman,

bermesraan,

mengesplorasi daerah ginital, dan melakukan perabaan diantara
dua leher, payudara maupun alat kelamin.
2) Tinggi,

yaitu

apabila

melakukan

ciuman,

bermesraan,

mengesplorasi daerah ginital, petting yaitu menjilat alat kelamin.
3) Sangat tinggi, yaitu apabila melakukan ciuman, bermesraan,
mengesplorasi daerah ginital, petting, sampai dengan sexual
intercrouse.

4. Seks Menyimpang
Penyimpangan seksual adalah bentuk dorongan dan kepuasan
seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak
lazim, disebut tidak lazim karena perilaku penyimpangan seksual diikuti oleh
fantasi seksual yang diorietasikan pada pencapaian orgasme melalui
hubungan diluar kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau
dari partner seks dibawah umur atau hubungan seksual yang secara normatif
bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang diakui
masyarakat. Hal ini mendasari asumsi, penyimpangan seksual sebagai bentuk
penyalahgunaan fitrah kemanusiaan dan bertentangan dengan akal sehat. 17
Menurut kartono Ketidak wajaran seksual itu mencakup perilakuperilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian
orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis
kelamin yang sama, atau degan partner yang belum dewasa, dan bertentangan
dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa
17

Azhar, Pendidikan Seks Bagi Remaja (Jakarta: Kawan Pustaka 2010)
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diterima secara umum. Sudarjo dalam Muryati mengatakan bahwa
“penyimpangan perilaku seksual adalah merupakan suatu ketidak wajaran
seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar batas aturan norma yang ada
sehingga tidak diterima oleh lingkungan” Macam-macam penyimpangan
seksual diantaranya fetishisme, homo seksual, sadomosakisme, masokisme,
voyeurisme, pedofilia, bestially, incest, necrophilia, zoophilia, frotteurisme.
a. Voyeurisme
Voyeurisme yaitu kecenderungan yang berulang atau menetap untuk
melihat (mengintip) orang yang sedang berhubungan seksual dan
berganti pakaian.
b. Zoophilia
Zoophilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan
melakukan hubungan seks.
c. Pornography
Pornography menurut Sarwono dalam Yatimin ialah pemuasan
nafsu seksual yang dilakukan dengan melihat gambar-gambar
telanjang, membaca bacaan porno,menonton film romantis yang
menjurus pornografi, film adegan-adegan seksual erotik, dan
sejenisnya.

d. Scenity
Scenity ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara
mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual dan sejenisnya
e. Onani/Mastrubasi
Onani merupakan kelainan perilaku seks yang biasanya dilakukan
oleh laki laki yang merasa ingin memenuhi kebutuhan seksnya.
Dilakukan dengan cara mengeluarkan air mani oleh tangan.
Biasanya dilakukan dengan cara sembunyi sembunyi atau pada

22

waktu tidur Sedangkan masturbasi memiliki pengertian yang
sama dengan onani, tapi dilakukan oleh perempuan.
f. Oral Seks
Sexual oralisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan
dengan memadukan alat seksual dengan mulut.

5. Definisi Karang Taruna
Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan
yang merupakan salah satu wadah maupun sarana untuk menciptakan dan
mengembangkan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar
kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, untuk masyarakat terutama
generasi muda diwilayah desa/kelurahan. 18
Keanggotaan karang taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti
seluruh anggota masyarakat yang ada di dalam lingkungan desa atau
kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan warga karang
taruna. Karang taruna berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah
tangga. 19
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa karang taruna
merupakan salah satu wadah untuk membina atau menghimpun generasi
muda dalam meningkatkan kualitas dan mempersiapkan generasi penerus
bangsa yang tangguh, karang taruna perlu adanya kesadaran dan rasa
tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi
muda, dengan demikian diharapkan mereka mampu untuk berpartisipasi
membantu pelaksanaan program-program pembangunan guna terciptanya
kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda yang ada didaerah
tersebut.

18

Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
Direktorat Pemberdayaan Keluarga Dan Kelembagaan Sosial, Pedoman Dasar Karang
Taruna, (Jakarta, 2013). Hal 19
19
Cahyono, Strategi Karang Taruna dalam Membina Generasi Muda, Jurnal Ilmiah
ilmu pemerintah Vol 3, No 4 2017
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G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui
pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Moleong penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah 20.
2. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian ini adalah cakupan wilayah yang menjadi basis
penelitian. Dalam penelitian ini lokasi di Desa Buluh Kasab, Kecamatan
Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari
Teknik dalam penelitian ini adalah metode porposive sampling yaitu
melakukan pengambilan sample berdasarkan tujuan penelitian.
Subjek Penelitian dalam penelitian kualitatif ini terdiri Penyuluh
Agama dan Karang Taruna Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang
terlibat aktif, dan berkepentingan dengan aktifitas yang akan diteliti, serta
memberikan informasi secara benar.

3. Sumber Data
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi atau peristiwa,
dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa
memberikan data melalui wawancara. Sumber data tersebut merupakan objek
yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Peristiwa atau Kejadian

20

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi,2016), hal 50
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Penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah upaya
penyuluh agama dalam mencegah perilaku seksual, pelaksana pemberi
kewenangan
Dalam hal ini Penyuluh Agama dan karang Taruna ini dapat
memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya.
b. Dokumentasi
Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam
bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan serta
keuntungan, dan lain sebagainya. 21

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau
metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti
dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada
tergantung masalah yang dihadapi.Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini, antara lain:
a. Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan objek yang
diteliti, hal ini dilaksanakan untuk memperoleh data tentang upaya
penyuluh agama dalam mencegah perilaku seksual seperti mengamati
kegiatan karang taruna.

b. Wawancara
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara

(interviewer)

yang

mengajukan

pertanyaan

dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. hal 16.
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seperti tentang penyimpangan seks dengan penyuluh agama dengan
anggota karang taruna yang perilaku penyimpangan seksual.
c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Arikunto
ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 22
Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yaitu
data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh
dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang
terkait kegitan karang taruna.
5. Teknik Analisa Data
Dalam menganalisis data yang diperoleh dari data, baik primer
maupun sekunder, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode
analisa deskriptif kualitatif. Analisis ini menggunakan tiga langkah, yaitu 23 :
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan,pengabstraksian, dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Display Data (Penyajian Data)
Dari data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi teks
naratif sehingga berbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan
masalah penelitian.

c. Verifikasi Data
Dari hasil reduksi data dan display data maka dapat dijadikan
acuan peneliti untuk mengambil keputusan terkait penelitian.
6. Pemeriksaan Keabsahan Data
Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat
timbul. Entah itu berasal dari diri peneliti atau dari pihak informan.Untuk
22

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. ( Jakarta:
Rineka Cipta, 2006),hal 72
23
Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya ilmiah Mahasiswa Fakultas
Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hal.61
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mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu
mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam
bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami
kesalahan. Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan
data:
a. Memperpanjang masa pengamatan.
Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data
yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji
informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para
responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
b. Pengamatan yang terus menerus
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
c. Triangulasi.
Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik
pengujian

yang

membandingkan

memanfaatkan
dan

mengecek

penggunaan
terhadap

data

sumber
yang

yaitu

diperoleh.

Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat
lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang
memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan
sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara:
1) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang saling berkaitan.

27

3) Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai
[pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.
d. Diskusi dengan Teman Sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, penelitiakan
melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang diterima benar-benar real dan buka semata persepsi sepihak dari
peneliti atau informan.Melaluicara tersebut peneliti mengharapkan
mendapatkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan
konstruktif dalam meninjau keabsahan data.

H. Studi Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur terdahulu,
terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu;pertama, penelitian yang dilakukan oleh sebagai berikut:
1. Skripsi Karya Sulfikar. Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam
Negeri Alaludin Makasar, dengan judul Strategi Penyuluh Agama Islam
dalam Mengatasi Perilaku penyimpangan seksual Remaja di Kelurahan
Mataran Kecamatan Anggereja, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini
membahas tentang bagaimana strategi penyuluh agama islam dalam
mengatasi perilaku menyimpang remaja. 24
2. Skripsi Karya Syamsul Azman. Mahasiswa Jurusan Bimbingan
Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan dengan Judul Metode Penyuluhan Agama
Dinas Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada
Remaja Di Kabupaten Aceh Selatan penelitian ini membahas tentang
apa saja metode yang digunakan penyuluh agama islam dalam mencegah
perilaku menyimpang pada remaja. 25
24

Sulfikar, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perilaku
penyimpangan seksual Remaja, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar.
25
Syamsul Azman, Metode Penyuluhan Agama Dinas Syariat Islam dalam
Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
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3. Skripsi Karya Maulana Limbong. Mahasiswa Jurusan Bimbingan
Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan. Dengan judul Peran Penyuluh
Kementerian Agama dalam Menyampaikan Dakwah Islam di Kecamatan
Payung Kabupaten Karo. Penelitian ini membahas tentang bagaimana
peran penyuluh agama dalam menyampaikan dakwah islam. 26

Sebagaimana terlihat dari studi relevan diatas karya Sulfikar, Syamsul
Azman, dan Maulana Limbong. Disini penulis lebih menfokuskan penelitan
kepada Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Penyimpangan Perilaku
Seksual di Kalangan Karang Taruna Sri Tanjung Desa Buluh Kasab, Kecamatan
Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.
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Maulana Limbong, Peran Penyuluh Kementerian Agama dalam Menyampaikan
Dakwah Islam, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

BAB II
GAMBARAN DESA BULUH KASAB KECAMATAN MARO SEBO
ULU KABUPATEN BATANG HARI

A. Monografi Desa Buluh Kasab
Nama desa

: Buluh kasab

Kecamatan

: Muaro sebo ulu

Kabupaten

: Batang Hari

Provinsi

: Jambi

Nama kepala desa

: Mhd. Zuhril

Nama sekretaris desa

: M. Solihin

Nama camat

: M. Salman, S.Pd

Jumlah Penduduk

: 1957 Jiwa

Jumlah KK

: 494 KK

Jumlah RW

:

4 RW

Batas Wilayah
Sebelah Utara

: Desa. Tebing tinggi

Sebelah Selatan

: Desa. Kel. Sungai Rengas

Sebelah Barat

: Desa. Kembang Seri

Sebelah Timur

: Desa. Kel. Sungai Rengas

Luas total wilayah

: 3.000 n2 Hektar

Pemukiman

: 100 Hektar

Perkebunan

: 1.500 Hektar

Hutan

: 1.200 Hektar

Lain-lain

: 200 Hektar
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Klasifikasi desa

: Asli / Transmigrasi

Tipiologi desa

: Swadaya/ Swakarsa / Swasembada

Topografi

: Datar / Lembah / Bukit / Pegunungan

Komoditasunggulan

: Sawit / Karet / Padi / Lain nya

Luas kebun sawit swadaya

: 150 Hektar

Luas kebun karet swadaya

: 500 Hektar

Luas kebun lainnya

: 60 Hektar

Perusahaan yang ada di desa

: PT. Adi Mulia Palmo Lestari (APL)

B. Profil Desa Buluh Kasab
1. Sejarah Desa Buluh Kasab
Desa Buluh Kasab merupakan salah satu desa yang terletak di
Kabupaten Batang Hari. Pada zaman dahulu ada salah satu buluh/bambu
dari ulu sungai Batang Hari yang hanyut dan terdampar dibagian ulu
sungai Batang Hari desa yang belum ditentukan namanya jadi orang tua
dahulu mengatakannya bulu takasat/ berhenti tidak hanyut lagi namun
pada akhirnya sesuai dengan kesepakatan bersama orang tua dulu
menamai desa ini menjadi Desa Buluh Kasab hingga sekarang.
2. Nama-nama Tokoh Masyarakat Desa Buluh Kasab
a. Nama Tokoh Agama Desa Buluh Kasab
TABEL 2.1
NO

NAMA

1

H. HUSI

2

ABDUL WAHID

3

ABDULLAH RAJAB

4

ILYAS HASAN

5

ABDUL MANAP

6

H. ASNAWI HS

7

SAPRO H.SOMEL

31

b. Nama Tokoh Adat Desa Buluh Kasab
TABEL 2.2

NO

NAMA

1

IBNU ABAS

2

AZRA’I

3

ASNAWI ALI

4

AHMAD TAJUDI

5

ISHAK

6

ALI FIKRI

7

AHMAD KARIM

c. Tokoh Masyarakat Desa Buluh Kasab
TABEL. 2.3

NO

NAMA

1

ABUN JANI

2

ASNAWI HS

3

SANUSI

4

JAHARI

5

MULYADI

6

MUSTOPA

7

AMIN
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d. Tokoh Pemuda Desa Buluh Kasab
TABEL. 2.4

NO

NAMA

1

ZUHDI

2

SOPUAN

3

AMIN SAPRO

4

RIDWAN

5

BAIDAWI

6

ISMAIL

7

JUNAIDI

8

BAKARONI

9

RAHMAD

10

BUJANG

C. Visi dan Misi
Visi: Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buluh Kasab
Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Visi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buluh Kasab Kecamatan
Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari selama kurun waktu 6
tahun, mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah “
Menyelenggarakan terwujudnya masyarakat Desa Buluh Kasab yang
bertaqwa, aman, damai, cerdas, sehat dan sejahtera menuju
pembangunan yang terprogram dan berkelanjutan”
Misi: Pembangunan yang akan dicapai oleh Desa Buluh Kasab selaras
dengan visi pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu “ Buluh
kasab Sejahtera, Demokratis, dan Agamis
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D. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BULUH KASAB,
KECAMATAN MARO SEBO ULU, KABUPATEN BATANG HARI
TABEL. 2.5
Kepala
KEPA Desa
BPD
Muh. Haris

NURHENI
SAFITRI.SE

Sekretaris Desa
M. Solihin.SE

Kepala Seksi
Pemerintahan
ALWI

Kepala seksi
kesejahtaraan
pemuda olahraga
RIDUAN

Kepala Urusan Umum
dan Perencanaan
RUZITA SARI

Kepala Urusan
Keuangan
SELAMAT
ARIYANDI, SE
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E. Profil Karang Taruna
1. Sejarah Karang Taruna
Karang taruna Sri Tanjung Desa Buluh Kasab di dirikan pada tanggal
20 juli 2001 di Desa buluh Kasab berkedudukan di kabupaten Batang Hari,
untuk pertama kalinya berkantor di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Desa Buluh
Kasab, Rt/02 Rw/000. Maksud didirikannya perkumpulan ini adalah sebagai
perkumpulan yang turut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat,
penyalur aspirasi masyarakat, dalam hubungan dengan pemerintah.
Perkumpulan ini diurus dan di kemudikan oleh suatu badan pengurus yang
diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota, yang anggotanya berdasrkan
kebutuhan perkumpulan, akan tetapi sekurang-kurangnya seorang ketua,
sekretaris dan bendahara.
2. Visi Misi dan Tujuan
a. Visi
Karang

Taruna

merupakan

wadah

untuk

pembinaan

dan

pengembangan kreatifitas serta membangun minat dan bakat generasi
muda, mempererat tali persaudaraan untuk meningkatkan partisipasi
pemuda dalam kegiatan–kegiatan yang bermanfaat.
b. Misi
1) Mempererat tali persaudaraan antar pemuda Desa buluh Kasab dengan
mengadakan pertemuan rutin
2) Mengembangkan kreatifitas pemuda, pemudi melalui pendidikan dan
pelatihan kepemudaan.
3) Meningkatkan SDM melalui bidang masyarakat dengan menjalin
kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak lain, dan
pengembangan kelompok usaha bersama.
c. Tujuan
Maksud didirikannya perkumpulan ini adalah sebagai perkumpulan
yang turut serta dalam peoses pemberdayaan masyarakat, penyalur aspirasi
masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah, dan sebagai
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perkumpulan yang membantu melaksanakan dan mensosialisasikan
kebijakan-kebijakan pemerintah.

STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA SRI TANJUNG DESA
BULUH KASAB
Tabel 2.6

SANUSI
KETUA

MHD. ZUHRI
WAKET
MUHAMMAD
SOFWAN

ZULKIFLI WAHAB
PENGAWAS 1

SAMARLIN
BENDAHARA

M. ZUHDI
PENGAWAS 2

d. Fungsi dan Tugas
1) Ketua
Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan Organisasi serta menetapkan
peraturan sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan bersama.
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2) Wakil Ketua
Bertanggung jawab untuk menggantikan ketua bila ada sesuatu hal dan
bertanggung jawab atas keanggotaan lainnya.
3) Sekretaris
Membantu atasan dalam melakukan tugas-tugas harian yang rutin maupun
tidak rutin.
4) Bendahara
Pemegang kebijakan umum keuangan organisasi.
5) pengawas
Pengawas memberi nasihat dan rekomendasi kepada pengurus.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANGAN SEKSUAL DIKALANGAN
REMAJA KARANG TARUNA DESA BULUH KASAB

A. Faktor-Faktor Penyimpangan Seksual diKalangan Remaja Karang
Taruna Desa Buluh Kasab
1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama
Agama merupakan pedoman yang harus ditaati dijadikan pedoman
dalam kehidupan, agama merupakan ideologi atau pandangan hidup yang
menjadikan manusia pandai besyukur. Beragama islam merupakan anugrah
dan hidayah besar dalam hidup. Sebagai ummat islam sudah seharusnya
menjadikan seluruh ajaran agama sebagai kebutuhan dalam hidup dan
sebagai motivasi untuk mengamalkan ajarannya. 27
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Wahid
salah satu tokoh Agama di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[K]urangnya pengetahuan agama pada ramaja itu disebabkan dari
orang tua sendiri dimana orang tua juga kurang memahami ajaran
islam sehingga memberian pengajaran agama islam yang baik itu
kurang 28
Realitas dalam kehidupan beragama di Desa Buluh Kasab terkadang
dijumpai bentuk penyimpangan yang sering terjadi didesa tersebut seperti
penyimpangan seksual dikalangan karang taruna, faktor penyebabnya adalah
kurangnya pengetahuan ajaran islam.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Wahid
salah satu tokoh Agama di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
27
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[B]erawal dari ketidak tahuan akan larangan dan perintah Allah akan
menjadikan seseorang tidak terkontrol dan tidak merasa diawasi oleh
Allah. Minimnya pemahaman tentang Agama ia tidak mampu
membedakan yang mana perintah dan yang mana larangan dan mana
yang mendatangkan muslahat dan yang mana bisa menghindarkan
mudarat.29
Seperti yang kita ketahui bahwa pondosi, dan benteng diri kita
adalah ajaran agama Islam. Pondosi atau bentengnya yang kurang dan dasar
agamanya yang kurang seandainya pondasi atau benteng dan dasar
agamanya bagus pasti ada pengereman untuk tidak melakukan hal yang
negatif pada dasarnya ketika pondasi kuat semaua hal-hal yang negatif pasti
bisa dikendalikan.

2. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga
Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga intitusi ini tidak
bejalan menurut semestinya atau yang sebisanya. Pembinaan moral dirumah
tangga misalnya harus dilakukan sejak anak masih kecil, sesuai dengan
kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana
yang benar dan mana yang salah, dan belum tahu batasan-batasan dan
ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungan.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Wahid
salah satu tokoh Agama di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[S]alah satu tokoh agama Desa Buluh Kasab berpendapat bahwa
penyebab sehingga remaja melakukan penyimpangan karena kurang
efektifnya pembinaan moral terhadap orangtua disebabkan kurangnya
komunikasi antara orangtua dengan anak yang mana yang dimaksud
adalah tanpa adanya peneguran terhadap anak, orangtua kurang berani
mengambil tindakan dalam hal ini adalah kepemimpinan yang ada pada
orangtua hilang sehingga orangtua memandang tingkah laku anaknya
sendiri sudah keadaan zaman dan sudah lepasdiri dengan hal itu dengan
kata lain melepaskan tanggung jawabnya sebagai orangtua maka dari

29
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itu inilah persolaan yang harus kita ketahui yang kemudian kita akan
mengubahnya 30
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AW di Desa Buluh
Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[P]erilaku penyimpangan di karenakan orangtua tidak mengontrol
sedemikian rupa waktu batasan-batasan untuk keluar rumah di malam
hari, sibuk dengan urusan dunia seperti berkebun, acuh ta acuh dengan
pergaulan dan lain-lain sebagainya. 31
Satu hal yang harus kita ketahui bahwa tanpa dibiasakan
menanamkan sikap yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral pada
anak, pambinaan moral pada anak dirumah bukan dengan cara menyuruh
anak menghapalkan rumusan tentang baiak buruk, suatu pelajaran yang
dapat dicapai dengan mempelajari saja tanpa membiasakan hidup bermoral
dari sejak kecil. Moral itu tumbuh dari tindakan.
Pada dasarnaya, keluarga adalah temapat dimana seorang anak bisa
tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Anak bisa
mendapatkan perhatian, kasih sayang, juga dukungan moral bagi orangtua,
namun sebaliknya, jika didalam keluarga seseorang anak tidak bisa
mendapatkan hal tersebutyang terjadi adalah pelampiasan diluar rumah.
Maka tidak mengherankan jika mereka akhirnaya akan mencari perhatian
dan kasih sayang dari pihak lain. Persis yang dikatakan bapak lurah Mukhlis
bahwa kurangnya pemberiang kasih sayang, acuh dengan apa yang
dilakukan anaknya dan terlalu permisif, sibuk dengan urusan dunia mereka
tanpa memperhatikan anaknya Dan disinilah seorang anak akan mencari
tempat yang menurutnya bisa mendapatkan perhatian dan disisnilah seorang
reamaja akan terjerumus temapat mendapatkan perhatiannya salah.
Untuk itu kewajiban sebagai orang tua agar selalu memberikan
perhatian, rasa aman, nyaman, dan selalu melindungi anaknya. Namun
demikian, orangtua tidak dianjurkan memberikan suatu harapan yang
30
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berlebihan. Jangan terlalu memanjakan seorang anak karena hal tersebut
hanya melemahkan karakter juga pribadinya

3. Minimnya pendidikan formal
Pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi remaja karena
minimnya suatu pendidikan bagi remaja akan menimbulkan suatu perilaku
yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh
remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang
disekitarnya dizaman modern sekarang ini banyak sekali orangtua yang
tidak memekirkan pendidikan anaknya hanya memikirkan kepentingan
dunianya semata.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Husni salah
satu tokoh Agama di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[O]rangtua Di Desa Buluh Kasab kenbanyakan tidak memikirkan
pendidikan anaknya karena sibuk bertani dan membiarkan begitu saja
anaknya putus sekolah padahal orangtuanaya sangat mampu
menyekolahkannya, akan tetapi karena lagi-lagi terlalu keenakan
mencari uang atau terlena dengan kehidupan dunia.32
Banyak orangtua sekarang mempunyai jalan pemikiran yang sempit
yang menganggap pendidikan tidak penting, mengakibatkan anak-anaknya
tidak mengenyam pendidkan formal akan menjadi baban bagi masyarakat
bahkan sering menjadi penggannggu ketentraman masyarakat.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Abunjani salah
satu warga di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten
Batang Hari sebagai berikut:
[K]ebanyakan yang melakukan penyimpangan seperti seks bebas
meminum minuman alkohol, dan melakukan perkelahian kebanyakan
dari mereka yang remaja yang kurang pendidikan formalnya. Diantara
banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi para remaja dan
memperlemahkan pembentukan kpribadian mereka, di samping
beberapa faktor internal dari dalam diri mereka sendiri yang sangat
32

Huani, Tokoh Agama, Wawancara dengan Penulis di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari pada tanggal 20 Mei 2020

41

berpengaruh bagi mereka. Diantara faktor yang mempengaruhi remaja
adalah sikap meremehkan dan melalaikan proses pendidikan.33
Melihat penomena yang terjadi diatas bahwa memeng pendidikan
sangatlah penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia
berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan.
Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam
mengembangkan diri dan bisa mengetahui yang mana yang harus dilakukan
da yang tidak. Sehimgga menjadi seprang yang terdidik itu sangat penting.

4. Lingkungan masyarakat
Linkungan sekitar merupakan faktor pembentuk kepribadian
seseorang, jika lingkunga tersebut merupakan lingkungan yang kurang
kondusif maka remaja pun akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
Dimana kita ketahui bahwa perkambangan seorang remaja ditentukan pada
lingkungan daripada keluarga.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Sanusi salah
satu warga di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten
Batang Hari sebagai berikut:
[B]anyak remaja melakukan perilaku menyimpang dikarenakan
linkungan sosial yang kurang kondusif, misalnya terdapat kelompok
anak mudah yang mana kelompok ini sanagat kurang untuk
mengaplikasikan nilai-nilai atau norma yang berlaku dilingkungan
tersebut sehingga kesemua itu memunculkan hal-hal yang negatif
misalnya saling mengajak satu sama lain untuk ngumpul minum kopi
dan pada akhirnya bukan untuk minum kopi akan tetapi berujung pada
penyimpangan seperti meminum alkohol, Melakukan seks kelawan
jenis dan melakukan perkelahian. Inilah salah satu contoh bahwa
ketika seorang remaja tidak mampu jelih dalam menilai suatu
lingkungan disekitarnya pasti akan berujung pada penyimpanagan. 34
Perlu kita ketahui bahwa linkungan masyarakat punya pengaruh
yang besar dalam penbentukan karakter seorang remaja. Contohnya: saat
33
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remaja mengintegrasikan diri ditengah masyarakat, maka perilaku pun
berangsur-angsur

bisa

berubah

sesuai

dengan

kondisi

lingkungan

masyarakat kita berada. Pada dasarnya setiap kita ingin membawa nilai-nilai
lingkungan keluarga ke masyarakat namun faktor ingin diterima
dilingkungan masyarakat terkadang menjadi lebih penting dari pada nilainilai itu sendiri. Karena itu perlu dicermati sebelum memutuskan
lingkungan masyarakat tempat kita bersosialisasi.

5. Pengaruh Globalisasi
Kehadiran

globalisasi

tentunya

membawah

pengaruh

bagi

kehiduapan suatu kelompok sosial tertentu. Pengaruh tersebut meliputi dua
sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Seiring dengan
perkembangan zaman dierah globalisasi sekarang ini alat-alat elektronik
yang semakin canggih dan budaya-budaya yang muncul jauh dari moralitas
yang menyebabkan remaja melakukan hal-hal yang menyimpang seperti
yang terjadi di Desa Buluh Kasab banyak remaja yang melakukan
penyimpanga seperti Menonton Video Porno, meminum alkohol, dan
melakukan prkelahiaan.
Dari dua conntoh penyimpangan yang dilakukan remaja di Desa
Buluh Kasab itu adalah salah satu gambaran bahwa diera globalisasi ini
sangat kuat pengaruhnya ditambah dengan alat elektronik semakin canggih
yang kemudian dipergunakan ke hal-hal yang negatif.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Sumarlin salah
satu Tokoh Agama di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[H]adirnya alat elektronik yang semakin canggih dan salah
dipergunakan oleh remaja yang semestinya dipergunakan ke hala-hal
yang positif seperti membaca al-qur’an, menonton ceramah,
bedahalnya Remaja di Desa Buluh Kasab yang menyalah gunakan
seperti diperguakan untuk menonton film porno, mencari tau temapat
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penjualan minuman keras, main game tanpa mengenal waktu, dan
dipergunakan untuk menghasut teman ke jalan yang tidak baik.35
Memang dierah globalisasi sekarang ini kita tdak bisa menafikkan
memang pengaruhnya sangat kuat ditambah dengan ditopangnya remaja
yang rasa ingin tahunya kuat, dan selalu ingin mecoba hal-hal yang baru.
Akan tetapi kesemua itu bisa diselesaikan dan mendapatkan cara
menanganinya. Diharapkan juga kesemua pihak agar bisa memilah dan
memlih sifat-sifat yang diadopsi dari luar diambil dari segi positifnya saja.
Apabila kita mengadopsi perilaku yang jelek maka akan berakibat patal
bagin kita, selain itu juga perlu adanya saling memperingati satu sama lain
agar nantinya kita tidak terjerumusn kepada hal-hal yang menyimpang diera
globalisasi ini.

B. Bentuk-bentuk Penyimpangan Seksual diKalangan Remaja Karang
Taruna Desa Buluh Kasab
Bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang sering dilakukan remaja
karang taruna di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu yaitu
mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual, voyeurisme, pornografi, onani.
Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Buluh Kasab Kecamatan
Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[B]entuk-bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh subjek.
Pertama yaitu, mengeluarkan kata-kata kotor dan humor seksual (Scenity).
Subjek sering mengeluarkan kata-kata kotor berupa alat kelamin laki-laki
atau perempuan. kata-kata kotor tersebut diucapkan subjek saat marah,
bercanda, atau saat berkomunikasi biasa dengan temannya. Sedangkan
untuk humor seksual sendiri, subjek sering melontarkannya saat bersamasama dengan temannya. 36

35

Sumarlin, Tokoh Agama, Wawancara dengan Penulis di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari pada tanggal 20 Mei 2020
36
Hasil Observasi Penulis di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari pada tanggal 20 Mei 2020

44

Ada beberapa penyimpangan seksual yang dilakukan di Desa tersebut.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan RJ di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[P]ernah melekatkan tubuhnya di payudara teman perempuannya saat
berboncengan diatas motor dan juga pernah menggoda perempuan dengan
mencolek-colek tubuh teman saya dan memegang anggota tubuh. 37
Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Buluh Kasab Kecamatan
Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[P]enyimpangan seksual yang terjadi di Desa Buluh Kasab yaitu sering
menonton video porno melalui hp android yang mereka miliki, mudahnya
akses kesitus-situs porno mengakibatkan keseringan remaja menonton
video porno ini mengakibatkan dampak negatif yang dihasilkan seperti
melakukan onani akibat rangsangan dari film tersebut. 38

A. Hubungan Seksual diluar Nikah
Hubungan seksual merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat
seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk
tingkah laku ini sangat bermacam-macam, sampai perasaan tertarik sampai
tingkah laku seperti berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek
seksualnya berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri.39
Menurut nugroho, hubungan seksual yang benar adalah terjadi antara
orang yang berbeda lawan jenis, yaitu pria dan wanita, perilaku seksual
disebabkan oleh sifat manusia yang mempunyai berbagai nafsu. 40
Sebagaimana hasil observasi penulis di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro sebo ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut
[P]enyimpangan suksual yang terjadi di Desa Buluh Kasab ini
disebabkan karena sering nya menonton film porno melalui handphone
android yang dimiliki oleh remaja dimana dapat memberikan reaksi
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reksual seperti melakukan onani setelah menonton film porno
tersebut.41
Sebagaimana hasil Wawancara penulis dengan RN di Desa Buluh
Kasab, Kecamatan Maro sebo ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut
[S]aya pernah menonton film porno melalui hp saya, sebelum menonton
biasanya saya mencari situs film porno di google dan kemudian saya
download video pornonyo dari situlah mula saya sering melakukan
onani karena rangsangan dari film tersebut. 42
1. Tahapan Perilaku Seksual Diluar Nikah
Perilaku seksual dapat diwujudkan dengan tingkah laku yang
bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, berkencan, berpegang
tangan, mencium pipi, berpelukan, mencuim bibir, memegang payudara
diatas baju, memagang alat kelamin, dan melakukan senggama. 43
Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh soetjiningsih,
tahapan perilaku seksual diluar nikah yaitu sebagai berikut:
1) Berpegang tangan
2) Berpelukan
3) Ciuman bibir
4) Meraba bagian alat vital
5) Saling menempelkan alat kelamain
6) Hubungan seksual

Sebagaimana hasil observasi penulis di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo ulu, Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:
[B]erbacam-macam penyimpangan seksual yang dilakukan oleh
anggota karang taruna di Desa Buluh kasab diantaranya yaitu
mulai dari berpegangan tangan, berpelukan, berciuman bibir
hingga melakukan senggama sesama rekan temannya. 44
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2. Penyebab Terjadinya Perilaku Seksual
Remaja dan dewasa yang terjebak menjadi pelaku seks dipicu
oleh beberapa faktor sebagai berikut:
a) Pernah menjadi korban
Remaja yang pernah menjadi korban pelecehan seks atau
perkosaan cenderung menjadi pelaku aktivitas seks karena merasa
kecanduan atau menikmati seks itu sendiri. Di sisi lain, juga karena
merasa “sudah basah tercebur sekalian”.

b) Lingkungan Kurang Baik
Anak yang dibesarkan dilingkungan di mana temantemannya menganggap berciuman antara lelaki dan perempuan
adalah hal biasa, termasuk berpegangan tangan, pelukan, atau
bahkan yang lebih jauh lagi adalah hal lumrah, akan menganggap
semua aktivitas yang mengarah ke perilaku seks itu biasa saja, dan
merasa wajar melakukannya juga. Rahayu dalam Rahayu dan Wigna
mengatakan bahwa keluarga adalah unit kesatuan sosial terkecil
yang mempunyai peranan sangat penting dalam membina anggotaanggota keluarganya. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa
apabila peran keluarga tidak berfungsi maka pembinaan pada setiap
anggota keluarga akan gagal.
c) Libido yang tidak terkontrol
Massa pra puber adalah masa di mana seorang anak
menyadari bahwa organ intimnya berbeda dengan lawan jenis,
membuat mereka mengalami lonjakan libido dibandingkan dengan
masa anak-anak. Sedikit saja melihat gambar atau tulisan mengenai
seks dan tidak dibentengi dengan moral, anak remaja dengan libido
tinggi bisa melakukan aktivitas seksual.
d) Alkohol

47

Minuman beralkohol kerap dijadikan sebagai alat untuk
membuat seorang remaja tak sadarkan diri, mudah dibujuk, lalu
dirangsang melakukan hubungan seksual.

B. Melakukan Onani dan Mastrubasi
Istilah mastrubasi, berasal dari bahasa inggris “mastrubation”. dan
juga dibicarakan oleh ahli hukum islam yang disebut dengan istilah aliatimna yang berarti onani. Pengertian onani dan mastrubasi adalah
mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan
(misalnya tangan) untuk mendapatkan kepuasan seks sedangkan mastrubasi
dilakukan oleh wanita.
Mastrubasi atau onani merupakan suatu aktivitas yang mengarah pada
pemusatan nafsu birahi melalui rangsangan alat kelamin atau bagian vital
lainnya, baik diri sendiri maupun orang lain, sehingga mencapai orgasme
yang bagi laki-laki dengan ejakulasi dan bagi perempuan dengan
berkonstraksinya otot-otot secara otomatis, terutama otot vagina yang kadar
kontraksinya paling besar. 45
Istilah mastrubasi dan onani pada dasarnya sama saja, tetapi kadang
dibedakan. Onani adalah pengeluaran mani atau sperma dengan tidak
melakukan senggama, misalnya dengan cara menggosok-gosokkan tangannya
sendiri pada alat kelaminnya. Sedangkan mastrubasi adalah proses
memperoleh perbuatan seks tampa hubungan kelamin. Dalam istilah seharihari onani digunakan untuk aktivitas kaum laki-laki, sementara mastrubasi
digunakan untuk aktivitas kaum perempuan. 46
Sebagaimana Hasil Observasi penulis di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[A]anggota yang sering melalakukan onani yaitu karena sering
menonton film porno sehingga meningkatkan nafsu birahi dan
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membuatnya ingin melakukan onani untuk mencapai kepuasan
birahinya. 47
Sebagaimana Hasil Observasi penulis di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[P]enyimpangan seksual yang terjadi di Desa Buluh Kasab yaitu
sering menonton video porno melalui hp android yang mereka
miliki, mudahnya akses kesitus-situs porno mengakibatkan
keseringan remaja menonton video porno ini mengakibatkan dampak
negatif yang dihasilkan seperti melakukan onani akibat rangsangan
dari film tersebut. 48
Sebagaimana hasil wawancara dengan AJ di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[S]aya pernah melakukan onani itu disebabkan karena saya sering
menonton film porno sehingga nafsu birahi saya bergejolak dan ingin
melakukan onani untuk mencapai kepuasan tersendiri dan terkadang
setelah melakukan onani saya merasa menyesal atas perbuatan yang
telah saya lakukan. 49
Sebagaimana hasil wawancara dengan AR di Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:
[S]aya pernah menonton film porno melalui hp saya, sebelum menonton
biasanya saya mencari situs film porno di google dan kemudian saya
download video pornonyo dari situlah mula saya sering melakukan
onani karena rangsangan dari film tersebut.
3. Suka Sesama Jenis (Homoseksual)
Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi
pasangan seksualnya disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi bila
penderitanya perempuan. Istilah lain dari homoseksual adalah seksual
inversion, contrary seksual feeling, atau urning istilah ini untuk laki-laki,
sedangkan untuk perempuan selain lesbian juga bisa disebut urnigin.
Lesbianisme berasal dari nama lesbos nama sebuah pulau diluar Aegea
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tempat Soppho pada zaman Yunani tua (550 M) yang dikenal sebagai pecinta
wanita.50
Jumlah pria yang homoseksual itu diperkirakan 3-4 kali lebih banyak
dari pada jumlah wanita homoseksual. Ekspresi homoseksual ada tiga yaitu: 51
a. Aktif,bertindak sebagai pria yang agresif.
b. Pasif, bertingkah laku dan baperan pasif-feminim seperti wanita
c. Bergantian peranan, terkadang memerankan fungsi wanita, dan
terkadang menjadi laki-laki.

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksualitas, antara
lain yaitu:
a. Faktor herediter berupa ketidak imbangan hormon-hormon seks.
b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi
perkembangan kematangan seksual normal.
c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah
menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa
remaja
d. Atau seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman trumatis
dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap
ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseks. 52
Sedangkan peristiwa perversi heteroseksual berupa lesbianisme itu
akan mengarah pada bentuk yang patologis. Gejala perversi tadi diantara
lain disebabkan karena:
a. Wanita yang bersangkutan atau yang mengalami perversi terlalu
mudah menjadi jenuh dalam ralasi heteroseksual dengan suaminya
atau seorang pria.
b. Dan tidak merasakan orgasme. 53
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMECAHAN MASALAH UPAYA
PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI PERILAKU
SEKSUAL

A. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perilaku Seksual di
Desa Buluh Kasab
Penyuluh merupakan ilmu yang mempelajari sistem dan proses
perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang
baik sesuai dengan harapan. Tugas yang diemban oleh penyuluh agama islam
semakin hari semakin berat, seiring perkembangan sistem informasi dan
komunikasi yang sifatnya cenderung membawa dampak negatif bagi individuindividu yang tidak jeli melihat pemanfaatan media yang tersedia saat ini.
Persoalan yang dihadapi sekarang oleh penyuluh agama Islam di Desa
Buluh Kasab adalah tantangan dakwah yang semakin berat, baik yang bersifat
internal maupun eksternal. Adanya revolusi-revolusi yang terjadi ditengahtengah kehidupan masyarakat, menunjukkan betapa cepatnya perkembangan
ilmu pengetahuan yang terjadi. Misalnya, pemakaian mesin-mesin industri
dipabrik, mengubah cara kerja manusia yang dahulunya memakai banyak tenaga
kerja manusia, kini diperkecil ruang lingkupnya yaitu menjadikan mesin sebagai
pengganti semua pekerjaan. 54
Namun disisi lain diera zaman modern sekarang ini, banyak budayabudaya asing yang muncul yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ditambah
dengan perkembangan tekhnologi sekarang ini yang banyak menyalah
gunakannya, kesemuan itu memunculkan banyak perilaku menyimpang
dimasyarakat khususnya remaja. Diantaranya meminum khamar, melakuakan
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perjudian, perkelahian anatara remaja yang seharusnya remaja harus melakukan
meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Namun kenyataan sebaliknya
malah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan seharusnya mereka tidak
lakukan. Banyak yang kehilangan akal sehat, menyimpang jauh dari nilai-nilai
leluhur yang bersumber dari ajaran agama Islam, seperti sikap materialisme dan
hedonisme dikalangan masyarakat, munculnya berbagai macan patologi sosial,
adalah permasahan ummat Islam sebagai dampak ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin modern55
Penyimpangan tingkah laku hendaknya hanya merugikan dirinya sendiri,
masa depannya akan tetapi juga mengganggu orang lain dan menghancurkan
harapan orang tua, sekolah dan bangsa. Oleh karena itu diperlukan adanya
tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menanggulanginya, dan dapat
dilakukan dengan Terapi, terapi itu dapat bersifat : pencegahan (preventif),
Kuratif dan pembinaan akhlak, terapi ini dapat dilakukan di Desa Buluh Kasab
sebagai berikut:56
a. Pencegahan (Preventif)
Terapi pencegahan (Preventif) adalah usaha yang dilakukan secara
sistematis, berencana dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tingkah
laku menyimpang itu tidak timbul. Terapi preventif lebih besar manfaatnya
dari pada usaha kuraktif. Berbagai usaha preventif dapat dilakukan yaitu:
Menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama. Artinya membuat
suasana rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang taat dan
bertaqwa kepada Allah didalam kegiatan sehari-hari.
Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Husni Merupakan
salah satu penyuluh Agama di Desa Buluh Kasab sebagai berikut:
[M]enciptakan keluarga yang harmonis dimana keluarga, ayah, ibu dan
anak tidak terdapat pertentangan atau percekcokan. Hal ini dapat
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dilakukan dengan memberi waktu luang untuk berkumpul bersama
dengan anak-anak. 57

b. Kuratif
Terapi kuratif adalah Terapi kuratif adalah terapi yang diobjekkan
terhadap gejala-gejala atau tingkah laku menyimpang tersebut, agar
kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Usaha terapi yang
secara formal dilakukan oleh Polri dan kejaksaan negeri. Sebab jika terjadi
surat kenakalan berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat
berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. 58
c. Pembinaan (Korektif)
Terapi pembinaan yang dimaksud adalah Pembinaan terhadap anggota
karang taruna yang melakukan penyimpangan seksual. Pada hal ini
dilaksanakan pembinaan dirumah, sekolah dan masyarakat. Pembinaan
akhlak terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku menyimpang yang
telah menjalani suatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina
agar mereka tidak mengulangi lagi kenakalan tersebut. 59
d. Pencegahan (Preventif)
Terapi pencegahan (Preventif) adalah usaha yang dilakukan secara
sistematis, berencana dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tingkah
laku menyimpang itu tidak timbul. Terapi preventif lebih besar manfaatnya
dari pada usaha kuraktif. Berbagai usaha preventif dapat dilakukan yaitu:
Menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama. Artinya membuat
suasana rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang taat dan
bertaqwa kepada Allah didalam kegiatan sehari-hari. 60
e. Kuratif
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Terapi kuratif adalah Terapi kuratif adalah terapi yang diobjekkan
terhadap gejala-gejala atau tingkah laku menyimpang tersebut, agar
kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Usaha terapi yang
secara formal dilakukan oleh Polri dan kejaksaan negeri. Sebab jika terjadi
surat kenakalan berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat
berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. 61
f. Pembinaan (Korektif)
Terapi pembinaan yang dimaksud adalah Pembinaan terhadap anggota
karang taruna yang melakukan penyimpangan seksual. Pada hal ini
dilaksanakan pembinaan dirumah, sekolah dan masyarakat. Pembinaan
akhlak terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku menyimpang yang
telah menjalani suatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina
agar mereka tidak mengulangi lagi kenakalan tersebut.

B. Metode Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Penyimpangan
Seksual di Kalangan Anggota Karang Taruna di Desa Buluh Kasab
Seiring dengan angka pertumbuhan masysrakat yang demikian cepat,
maka problematika yang dihadapi semakin kompleks. Sehingga angka
kriminalitas khususnya kenakalan remaja dalam bentuk pergaulan bebas yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Penomena tersebut harus mampu diakomodir untuk dicarikan jalan
keluarnya oleh berbagai pihak diantaranya Penyuluh Agama Islam sebagai
tenaga profesional yang diharapkan tampil sesuai dengan tujuan awal
pembentukannya. Penyuluh di butuhkan kehadirannya untuk mendampingi
masyarakat dalam menjawab problematika dan tantangan hidup yang ada di
desa buluh kasab Melalui pendekatan bahasa agama Penyuluh akan lebih mudah
berinteraksi, baik secara perorangan, maupun kelompok. Secara perorangan
melalui konsultasi baik melalui tatap muka maupun telepon dan SMS, serta
media elektronik lainnya. sedangkan melalui kelompok misalnya, pesantren,
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majelis ta’lim dan sebagainya yang dibina secara rutin, terprogram, terencana,
dan terevaluasi secara berkesinambungan. 62
Penyuluh agam Islam adalah salah satu tempat pembentukan kepribadian
seorang remaja,

menurut hasil penelitian di Desa Buluh Kasab bahwa ada

beberapa metode yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi
penyimpangan seksual dikalangan karang taruna di desa buluh kasab sebagai
berikut:63
1. Melibatkan dalam kegiatan keagamaan
Melibatkan dalam suatu kegiatan keagamaan adalah sesuatu hal
yang fositif dan reamaja dan anggota karang taruna pun akan terhindar dari
perilaku penyimpangan. Kegiatan keagamaan yang dimaksud adalah
melibatkan remajan dalam kepaitiaan ramadhan, melibatkan mereka dalam
ke pengurusan mesjid atau yang biasa kita sebut remaja mesjid, dengan
terlibatnya mereka dalam kegiatan seperti ini mereka akan merasa bahwa
drinya sangat diperlukan oleh masyarakat karena seperti yang kita ketahui
bahwa remaja itu adalah masa pencarian jati diri yang mana mereka ingin
selalu dianggap bahwa mereka sangat pnting dalam kehidupan sehari-hari. 64
Kegiatan keagamaan ini juga adalah salah satu bentuk untuk
mengajarkan bahwa memanfaatkan waktu denagan baik itu hal yang sangat
penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya akan terhindar dari
pengaruh lingkungan yang kurang baik, menjadi wadah untuk pembentukan
kepribadian seorang remaja, uasaha untuk mencapai tujuan penerapan nilainilai agama dalam peribadi remaja untuk mewujudkan pengembangan
remaja sebagai kader yang akan menjadi genersi penerus yang akan datang,
juga sebagai usaha menanamkan akidah yang benar serta mengatasi
keprihatinan sosial dalam berbagai problem remaja yang tumbul ditengah
masyarakat.
62
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mengembangkan dan sengat menentukan keberhasilan remaja dalam
mengamalkan ajaran Islam. Untuk membangun bangsa dan agama yang
lebih maju maka kehadiran remaja dalam berbagai aktivitas sangat
menentukan kondisi masyarakat kedepan. 65
2. Pemberian nasehat yang baik
Nasehat adalah salah satu langkah dalam mimbinah akhlak remaja
Desa Buluh Kasab karena tanpa adanya pemberian nasehat terhadap remaja
itu akan menyebabkan remaja merasa terasingkan dan melakukan hala-hal
yang negatif. Akan tetapi pemberian nasehat itu harus dengan cara yang
baik tanpa adanya ketersinggungan misalnya sedang ngumpul-ngumpul
pada saat itulaah waktu yang tepat untuk pemberian nasehat. 66
3. Metode ceramah
Metode ceramah adalah motode yang paling universal digunakan
oleh para penyuluh agama islam di Desa Buluh Kasab. Metode ceramah
adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan
keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada
pendengar dengan menggunakan lisan.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Abdul Wahid selaku
tokoh Agama di Desa Buluh Kasab sebagai berikut:
[M]etode cermah dikalangan remaja sangat bagus ini akan menambah
wawasan dalam bidang agama yang mungkin meraka tidak dapatkan di
sekolahnya. Metode inilah yang paling mudah dan paling murah. 67
C. Faktor Pendukung dan Hambatan Penyuluh Agama Islam dalam
Mencegah Perilaku Seksual dikalangan Remaja Karang Taruna
diDesa Buluh Kasab
Penyuluh adalah orang yang memberikan sulu dan penerangan
kepada masyarakat. Penyuluh agama islam dengan beberapa kegiatan65
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kegiatan keislaman yang dilakukan dimasyarakat dan materi kajian-kajian
islam di Desa Buluh Kasab akan berjalan dengan baik jika mengikuti hal-hal
yang ada dalam pedoman yang bersumber dari kementrian Agama.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Abdul Wahid selaku
tokoh Agama di Desa Buluh Kasab sebagai berikut:
[A]da beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menangani
remaja yang berperilaku menyimpang di Desa Buluh Kasab.
Menurutnya media yang berkembang sekarang ini adalah hal yang
menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam melakukan
penyuluhan kepada remaja. 68
Berkaitan hal yang disampaikan oleh tokoh Agama ialah faktor yang
menjadi pendukung tentunga media, karena media mudah diakses dan
penyebaran infonya cepat. Jadi apabila kita mengadakan pengajian atau
perkumpulan yang membahas tentang persoalan dimasyarakat khususnya
remaja cepat tersampaikan kepada Penyuluh Agama lainya. Laporanlaporan juga mudah diterima dengan media.
Dengan demikian perlu dilihat kembali bahwa salah satu pendukung
untuk mengurangi perilaku menyimpang remaja adalah media sosial, dari
sana informasi dapat tersebar luaskan sehingga penyuluh dan tokoh Agama
dapat mengatasi segala persoalan yang ada di Desa Buluh Kasab.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Saroni selaku
Penyuluh Agama honorer di Desa Buluh Kasab sebagai berikut:
[S]alah satu yang menjadi pendukung dalam melakukan penyuluhan
agama kepada remaja adalah dari jamaah yang mengikuti kajian itu
sendiri, jadi apabila jamaah ramai yang datang dalam kajian keislaman
itu menjadikan penyuluh senang ada nilai plus bagi para penyuluh. 69
Dengan demikian bahwasanya media sosial bisa menjadi pendukung
dan penghambat dalam melakukan penyuluhan, maka media sosial jangan
sampai salah mempergunakannya. Itu bisa jadi alat untuk menyebar fitnah
dan keburukan atau malah akan menjadi penyebar kebaikan.
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Pendanaan baik dari pemerintah dan masyarakat yang kurang lancar
menjadi penghambat dalam melakukan penyuluhan. Biarpun tidak terlalu
terlihat dimasyarakat namun materi juga menunjang suksesnya dalam
melakukan

kegiatan

keagamaan,

terbatasnya

anggaran

ketika

menyelenggarakan kegiatan pastinya sarana dan prasarana yang ada
dilapangan terbatas.
Hambatan dan persoalan baik dari penyuluh Agama maupun
masyarakat perlu diperhatiakan oleh kementrian Agama adalah perlu
dibentuk secara langsung sebuah program atau kegiatan berikut dengan
pedoman dalam menangani kasus prilaku seks menyimpang karena setiap
kegiatan penyuluh bersumber dari kementrian agama. Kesadaran diri para
remaja dan dukungan sosial dari masyarakat menjadi tolak ukur suksesnya
kegiatan penyuluh Agama. Maka dukungan sosial sangatlah diperlukan agar
terciptanya lingkungan yang baik dan teratur.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya penuluh agama islam dalam
mengatasi penyimpangan seksual pada remaja karang taruna di Desa Buluh
Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari dapat disimpulakan
sebagai berikut:
1. Faktor-faktor Penyimpangan Seksual dikalangan remaja karang taruna
didesa Buluh Kasab, Kecamatan Maro sebo ulu, Kabupaten Batang Hari
adalah kurangnya pengetahuan tentang Agama. Kurangnya pengetahuan
agama pada ramaja itu disebabkan dari orang tua sendiri dimana orang
tua juga kurang memahami ajaran islam sehingga memberian pengajaran
agama islam yang baik itu kurang
2. Upaya penyuluh agama dalam mengatasi Seksual dikalangan remaja
karang taruna didesa Buluh Kasab, Kecamatan Maro sebo ulu,
Kabupaten Batang Hari adalah dengan cara melakukan hal-hal yang
bersifat positif seperti mengadakan pengajian rutin untuk anggota karang
taruna yang dilaksanakan satu minggu sekali.
3. Metode Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Penyimpangan
Seksual di Kalangan Anggota Karang Taruna di Desa Buluh Kasab
adalah Metode ceramah adalah motode yang paling universal digunakan
oleh para penyuluh agama islam di Desa Buluh Kasab. Metode ceramah
adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan
pesan dan nasehat kebaikan untuk para anggota karang taruna sehingga
dapat diterapkan dilikungan kehidupan

B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan skiripsi yang penulis susun diatas denga judul Upaya
Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Penyimpangan Perilaku Seksual
dikalangan Remaja Karang Taruna Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo
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Ulu, Kabupaten Batang Hari.maka penulis memberikan saran-saran guna
untuk meningkatkan mutu dalam Upaya mencegah penyimpangan seksual
terhadap remaja. penyuluh yang ada di Kementrian Agama adalah sebagai
suatu institusi dakwah, akan tetapi dengan adanya penyuluh Agama yaitu
sebagai pendakwah Islam, selain itu peran penyuluh yaitu sebagai pendorong
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga
mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya membangun. Penyuluh menjadi
tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan
dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.
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-Letak Geografis Desa
Buluh Kasab
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-Visi, Misi Desa Buluh
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-Struktur Organisasi dan
Kepengurusan Karang
Taruna
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-Setting
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-Interaksi Antar Anggota

-Observasi
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-Wawancara
-Pengamatan

-Praktik Implementasi
-Dokumen Implementasi
-Pengurus/Pembina

A. Panduan Observasi
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1

Objek Observasi
-Keadaan dan Letak Geografis

2
3

Jenis Data
-Letak Geografis Desa
Buluh Kasab
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4

Penyimpangan Seks

-Cara Mengatasi

-Sarana dan prasarana yang tersedia
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Data Dokumenter
-Data dokumentasi Desa Buluh Kasab

Buluh Kasab
3

-Visi, Misi
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Buluh Kasab
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-Sarana/Fasilitas
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-Upaya Penyuluh Agama
dalam Mencegah Perilaku
Seksual

5

Sumber Data dan Substansi Wawancara
PIMPINAN/PEMBINA
-Bisa dijelaskan letak geografis Desa Buluh
Kasab
PIMPINAN/PEMBINA
-Apa saja sarana yang dimilki ?
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-Kepala dan Tenaga Kerja
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Mencegah Perilaku Seksual?
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Penyuluh Agama dalam Mencegah Perilaku
Seksual?
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