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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya sehingga prosiding online SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan
FKIP UAD ini dapat diselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah dari
mahasiswa, peneliti, guru, dan dosen dengan bidang keilmuan Pendidikan dari berbagai
daerah di Indonesia. Makalah tersebut telah dipresentasikan pada tanggal 19 November
2017 di acara SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan bekerjasama dengan Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang
terkait dalam proses pembuatan prosiding online SENDIKA: Seminar Nasional
Pendidikan FKIP UAD. Semoga prosiding online ini dapat bermanfaat dan dapat
menjadi sumbangan ilmu kepada segenap pembaca.

Yogyakarta, 19 November 2017,
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Model Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pencegahan LGBT pada Remaja

Tri Ermayani1, Nasrudin2

Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: ermayanitri3939@gmail.com

Abstract
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) forms phenomena be full of tears in
modern era see sexs deviation types because wrong bring up system, less father character,
not enough Islamic education, and easy porn access all circle. Character education model
which applying in deterrence LGBT means for adolescence include holistic and integration
models. Role family education, school circles, and community circles be needed
adolescence as deterrence behavior LGBT. This thorough planning to explain about LGBT
jeopardy for parents and teacher and become be as reference another researchers. May it
hope this research can enrich understanding about character education as means LGBT
deterrence until useful for generation in education and social existence.

Abstrak
Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan fenomena yang merebak di
era modern sebagai bentuk penyimpangan seks yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh
yang salah, kurangnya peran seorang ayah, pendidikan agama Islam yang kurang memadai,
dan pornografi yang sangat mudah terakses semua kalangan. Model pendidikan karakter
yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan LGBT pada remaja adalah model holistik
dan terintegrasi. Peranan dari pendidikan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan
masyarakat sangat diperlukan remaja dalam pencegahan perilaku LGBT. Penelitian ini
dirancang untuk dapat memahamkan bahaya LGBT bagi orang tua dan guru dalam
pendidikan remaja, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain. Harapan peneliti,
penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang pendidikan karakter sebagai upaya
pencegahan LGBT sehingga bermanfaat untuk generasi dalam bidang pendidikan dan
kehidupan sosial.

Kata kunci: Model Pendidikan Karakter, LGBT, Remaja

1. Pendahuluan

LGBT tidak diterima oleh masyarakat
Indonesia karena memang LGBT merupakan
pelanggaran norma agama Islam. Sebagaimana
dalam sejarah manusia, LGBT pernah
dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth.
Bahkan Allah membuat tanda sisa kehidupan
kaum Nabi Luth dengan adanya Laut Mati di
daerah Yordan dengan Israil. Allah SWT
memusnahkan kaum Nabi Luth dengan gempa
bumi dahsyat sehingga kaum Luth musnah dari
muka bumi. Masalah LGBT merupakan
masalah kemerosotan moral dan lunturnya nilai-
nilai norma kehidupan manusia.

Pendidikan moral bukanlah topik baru dalam
pendidikan. Dalam kehidupan nyata
sesungguhnya pendidikan moral telah seumur

dengan pendidikan itu sendiri. Berdasarkan
penelitian sejarah dari seluruh negara yang ada
di dunia ini, pada dasarnya pendidikan memiliki
dua tujuan penting, yaitu membimbing para
generasi muda untuk menjadi cerdas dan
memiliki perilaku berbudi pekerti luhur.
(Lickona, 2012)

Beberapa gejala penurunan moral
menunjukkan indikasi beratnya beban
pendidikan moral khususnya bagi remaja.
Beberapa indikasi menandakan perlunya
perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik.
Menurut Thomas Lickona (2012) indikasi-
indikasi tersebut antara lain: kekerasan dan
tindakan anarki, pencurian, tindakan curang,
pengabaian terhadap aturan yang berlaku,
tawuran antarsiswa, ketidaktoleran, penggunaan
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bahasa yang tidak baik, kematangan seksual
yang terlalu dini dan penyimpangannya, dan
sikap perusakan diri.

Salah satu indikasi yang penulis jadikan
theme focus adalah kematangan seksual yang
terlalu dini dan penyimpangannya. Terjadinya
kematangan seksual secara dini dan
penyimpangannya tentu tidak terlepas dari
upaya semua pihak dalam dunia pendidikan
untuk mencegah tindakan yang lebih rentan dan
beresiko seperti perilaku onani, masturbasi,
perzinahan, lesbian, gay dan bentuk-bentuk
penyimpangan lainnya.

Upaya pencegahan perilaku penyimpangan
seksual yang menempati posisi strategis adalah
pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini
ditujukan kepada remaja awal. Saat ini LGBT
sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat
Indonesia dan merusak generasi muda. Salah
satu cara efektif untuk mencegah dan
melindungi anak dari LGBT adalah dengan
pendidikan karakter. Melalui pendidikan
karakter diharapkan anak terutama usia remaja
akan menghindarkan dan menjauhkan mereka
dari bahaya LGBT. Sehingga dalam hal ini
perlu adanya integrasi melalui pendidikan
agama Islam dari keluarga, sekolah dan
lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian model pendidikan
karakter untuk mencegah LGBT ini peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:
a. Bagaiman konsep LGBT dalam Islam dan

apakah yang menyebabkan terjadinya
LGBT?

b. Bagiamana model pendidikan karakter
untuk mencegah LGBT?

Hasil penelitian model pendidikan karakter
untuk mencegah LGBT bermanfaat untuk
mencegah LGBT di kalangan remaja sehingga
mereka memahami, tidak menyetujui, dan
menghindari perilaku LGBT untuk hidup secara
sehat lahir dan batin dengan dibantu dan
diarahkan oleh orang tua, guru dan masyarakat.

Remaja merupakan objek yang mudah
disasar dengan perilaku LGBT. Oleh karena itu
sangat diperlukan menyisipkan materi akhlak
dan implementasi nilai-nilai ibadah melalui
kehidupan berkeluarga secara sehat. Jika
dibiarkan maka akan menjadi bahaya dan

ancaman penyakit psikis serta moral bagi
generasi muda Indonesia.

LGBT dipandang dari segi Islam merupakan
tindakan yang dilaknat Allah Swt. dan pernah
terjadi jaman Nabi Luth as. Bahkan dalam al-
Qur’an difirmankan sebagai perbuatan yang
melampaui batas dan akan diazab dengan azab
yang sangat pedih baik di dunia maupun di
akhirat. Sedangkan menurut konteks HAM
(universal) LGBT cenderung diterima dan
diperbolehkan sebagai hak mutlak masing-
masing individu.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah
untuk memahami tentang model pendidikan
karakter sebagai upaya pencegahan LGBT pada
remaja. Selanjutnya tujuan penelitian model
pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan
LGBT pada remaja adalah:
a. Mengetahui tentang konsep LGBT dalam

Islam dan sebab terjadinya LGBT.
b. Mengetahui model pendidikan karakter

untuk mencegah perilaku LGBT
Upaya pencegahan LGBT dalam kehidupan

remaja khususnya melalui model pendidikan
karakter untuk mencegah LGBT sangat
diperlukan untuk membantu para orang tua dan
pendidik mengontrol perilaku remaja yang
memasuki masa pubertas agar mereka tidak
menyetujui dan sepakat menghindarkan diri dari
orientasi seksual yang menyimpang.

2. Kajian Pustaka

Penelitian  model pendidikan karakter untuk
mencegah LGBT ini menggunakan karya otentik
dan penelitian sebelumnya berupa  buku yang
bisa dijadikan acuan primer yang berjudul “Lo
Gue Butuh Tau LGBT” yang menjelaskan
tentang apa itu orientasi seksual, perubahan
orientasi seksual, LGBT menurut Islam, Sikap
kita terhadap SSA (Same Sexual Attraction) dan
LGBT, menjaga diri dari LGBT, pacaran bukan
solusi. Buku ini dilengkapi dengan suplemen
tentang deteksi dini orientasi seksual dan kisah
nyata dari klien yang mengalami SSA.

Buku acuan yang kedua berjudul “Strategi
Pencegahan LGBT pada Anak” oleh Dewi
Rokhmah, S.KM., M.Kes. yang menjelaskan
tentang all about LGBT, penyebab LGBT
(Homoseks) dan konsep prevensi munculnya
perilaku LGBT, peran keluarga mencegah



SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan FKIP UAD
ISSN: 2598-6481

363 | SENDIKA, November 2017, Volume I, Nomor 1 Ermayani: 361 - 369

perilaku LGBT (Homoseks), pola asuh orang tua
untuk mencegah LGBT (homoseksual) pada
anak, pendidikan seks sejak dini, dan memahami
remaja.

Buku acuan yang ketiga adalah karya Muchlas
Samani & Hariyanto berjudul “Konsep dan
Model Pendidikan Karakter” yang menjelaskan
tentang peranan penting pendidikan karakter
dalam pembangunan bangsa, dasar filosofi dan
posisi pendidikan karakter dalam pendidikan
nasional, makna karakter dan konsep pendidikan
karakter, dan model pendidikan karakter.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan Yusuf
Rangkuti tentang “Homoseksual dalam
Perspektif Hukum Islam” menghasilkan konsep
bahwa hukum Islam memandang bahwa hasrat
seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami
yang merupakan sebuah kodrat manusia.
Sehingga dalam hal ini hukum Islam mengatur
saluran hasrat seksual biologis mansuia dengan
sebuah pernikahan. Hukum Islam jelas menolak
penyimpangan seksual seperti homoseksual.

Homoseksual adalah perbuatan keji yang
dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana
ditegaskan dalam alQur’an dan Hadits. Dalil-dalil
hukum Islam sepakat melarang perbuatan
homoseksual, meskipun ada beberapa pendapat
tentang sanksi hukum pada para pelaku
homoseksual. Beberapa dalil menagtakan bahwa
para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti
sebuah pengadilan bagi para pelaku orang
dewasa, bahkan dalil tersebut mengatakan bahwa
pelaku homoseksual dihukum dengan
dimasukkan dalam penjara.

LGBT dan Penyimpangan Seks

Penyimpangan seks adalah hubungan seks
yang tidak semestinya, melanggar larangan
Allah Swt., dan dilakukan karena hanya
memperturutkan nafsu syahwat tanpa mengenal
etika kehidupan sosial dan bertentangan dengan
nilai-nilai ajaran Islam.

Penyimpangan seks bisa dilakukan dengan
orang lain ataupun sendirian. Penyimpangan
perilaku reproduksi yang dilakukan sendirian
adalah masturbasi dan onani atau rancap, baik
dengan alat maupun tanpa alat. Penyimpangan
seks yang dilakukan dengan melibatkan orang
lain adalah homoseksual, lesbian, zina,

menggauli istri ketika haid, menggauli istri
melalui anusnya, dan lain sebagainya. Berikut
ini beberapa penyimpangan perilaku reproduksi
yang umum dilakukan oleh orang.

Dalam penelitian ini dijelaskan istilah LGBT
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:
a. Lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan

perempuan. Wanita yang mencintai atau
merasakan rangsangan seksual sesama
jenisnya, atau disebut sebagai wanita
homoseks.

b. Gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-
laki. Laki-laki yang mencintai atau
merasakan rangsangan seksual sesama
jenisnya.

c. Biseksual, yaitu orang yang mempunyai
sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan
perempuan); tertarik kepada kedua jenis
kelamin baik kepada laki-laki maupun
kepada perempuan.

d. Transgender merupakan istilah yang
digunakan untuk mendeskripsikan orang
yang melakukan, merasa, berpikir atau
terlihat berbeda dari jenis kelamin yang
ditetapkan saat mereka lahir.

Transgender tidak menunjukkan bentuk
spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.
Orang-orang transgender dapat saja
mengidentifikasikan dirinya sebagai
heteroseksual, homoseksual, biseksual,
panseksual, poliseksual, atau aseksual.
(Juwilda, 2010)

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya
Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis
saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt
berfirman:

 ُ َ َ ۥَو َ ِ ٱَ ۡ َ َ ٱۡو ٰ ٱوَ َ َ ُ ۡ
”Dan Dia (Allah) menciptakan dua
pasang dari dua jenis laki-laki dan
perempuan.” (Q.S. An-Najm, 53: 45)

َ َ ٰ ُس ٱَ َ ٖ َوأُ َ َذ ِ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َ ِ إ
ْۚ إِن ٓا ُ َر َ َ ِ  َ ِ ٓ َ َ َو ٗ ُ ُ  ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َو

 َ ِ  ۡ ُ َ َ ۡ ۚ إِنِ ٱأَ ۡ ُ ٰ َ ۡ ٌ َ ٱَ ِ َ
 ٞ ِ َ
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“Wahai manusia Kami menciptakan
kamu yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan.” (Q.S. Al-Hujurat, 49 :13)

Kedua ayat di atas telah menunjukkan bahwa
manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis
saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada
jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya,
kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status
yang jelas, bukan laki-laki dan bukan
perempuan.

Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah
lainnya yaitu waria. Waria atau dalam bahasa
Arabnya disebut al-Mukhannats adalah laki-laki
yang menyerupai perempuan dalam
kelembutan, cara bicara, melihat, dan
gerakannya. Al-Khuntsa, dari kata khanitsa
yang secara bahasa berarti lemah lembut. Al-
Khuntsa secara istilah bermakna seseorang yang
mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-
laki dan kelamin perempuan, atau orang yang
tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital
tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air
kencing. (Halim, 2011)

Transgender tidak lepas dari upaya operasi
ganti kelamin, karena mereka yang transgender
ada orientasi untuk merubah atau mengganti
jenis organ kelamin. Oleh karena itu, harus
dipahami tentang proses operasi ganti kelamin
yang sering dilakukan oleh dunia kedokteran.
Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam
kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya
yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina
(farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan
rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan
diharamkan oleh syariat Islam untuk
melakukan operasi kelamin. Kedua, operasi
kelamin yang bersifat tashhîh atau takmîl
(perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan
penggantian jenis kelamin menurut para ulama
diperbolehkan secara hukum syariat. Ketiga,
apabila seseorang mempunyai alat kelamin
ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina,
maka untuk memperjelas dan memfungsikan
secara optimal dan definitif salah satu alat
kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk
‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat
kelaminnya. (Halim, 2011)

Alasan apa pun yang dilakukan oleh
seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah

maka hal tersebut dilarang sebagaimana firman
Allah Swt:

 ۡ ُ ِ ُ َ َءاَذاَن َو ُ ِ ّ َ ُ َ َ  ۡ ُ َ ُ ۡ َو ُ َ ِ ّ َ ُ َ ِ ٱَو ٰ َ ۡ َ ۡ
 َ ۡ َ ن ُ ِ ّ َ ُ َ َ  ۡ ُ َ ُ ِ ِۚ ٱَو ِ َ َ َ ٱَو ٰ َ ِۡ ّ ّٗ ِ َو

َٗ ِ ٱُدوِن  ِ ٗ ا َ ۡ ُ  َ ِ َ  ۡ َ

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan
mereka, dan akan membangkitkan angan-
angan kosong pada mereka dan menyuruh
mereka (memotong telinga-telinga binatang
ternak), lalu mereka benar-benar
memotongnya, dan akan Aku suruh mereka
(mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar
mereka mengubahnya, barang siapa yang
menjadikan syaitan menjadi pelindung selain
Allah, maka sesungguhnya ia menderita
kerugian yang nyata.” (Q.S. An-Nisa’, 4:
119)

Strategi Pencegahan Perilaku LGBT

Menurut Dewi Rokhmah (2016) ada
beberapa cara yang dapat digunakan untuk
mencegah perilaku  LGBT maupun seks
menyimpang antara lain:
a. Menjaga pergaulan

Menjaga pergaulan sangat penting agar
terhindar dari pergaulan bebas. LGBT
mengindikasikan adanya pergaulan yang
sangat bebas tanpa batas norma. Bahkan
kaum LGBT merupakan kaum yang sangat
melampaui batas dan menyalahi fitrah
manusia yang menikah dengan lawan jenis
bukan sesama jenis.

b. Remaja harus memiliki ketrampilan hidup
(life skill)
Remaja yang memiliki ketrampilan hidup
(life skill) akan cenderung tumbuh dan
berkembang menjadi remaja yang tangguh,
kuat, teguh pendirian, dan bertanggung
jawab. Dalam kehidupan bermasyarakat
selalu dihadapkan pada permasalahan jiwa,
sosial, ekonomi yang tidak bisa lepas satu
dengan yang lain. Biasanya perilaku LGBT
dipengaruhi masalah ekonomi, sosial dan
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kejiwaan, sehingga orang tua dan guru
harus selalu menyadari dan selanjutnya
menyiapkan remaja yang tangguh dan
terhindar dari perilaku LGBT.

c. Tutup segala celah pornografi
Pornografi adalah bentuk penjajah tanpa
wajah, karena pornografi menerobos alam
pikiran anak tanpa disadari dan mereka
menyusup dengan sangat mudah. Oleh
karena itu tutup celah sekecil apapun untuk
jalan masuknya akses pornografi bagi anak.
Hal ini orang tualah yang memegang
peranan paling utama.

d. Adakan kajian atau seminar tentang bahaya
LGBT
Kesadaran akan bahaya LGBT harus
diawali dengan pemahaman yang benar
tentang konsep LGBT. Masih banyak
masyarakat yang merasa awam dan bahkan
tidak tahu dengan istilah LGBT. Lebih
parah lagi jika ini tidak dipahami oleh
orang tua dan guru sehingga anak dan
remaja sudah terpapar dan baru diketahui
setelah parah. Oleh karena itu kajian dan
seminar tentang bahaya LGBT sangat
diperlukan dan mendesak untuk
dilaksanakan agar terselamatkan generasi
muda bangsa Indonesia.

e. Peran media massa
Media massa bagaikan mesin waktu yang
tiada henti membombardir moral generasi
muda jika tidak dipantau dan dikontrol
akesnya oleh orang tua dan guru.

f. Peran pemerintah
Pemerintah hendaknya memonitoring dan
menghentikan aksi-aksi yang mengarah
kepada perilaku LGBT, tentunya kekuatan
undang-undang ataupun fatwa melalui
Majelis Ulama-nya.

g. Peran para tokoh, ulama dan ahli
pendidikan
Peranan para tokoh pendidikan agama
sangat urgen untuk menstop segala bentuk
penyimpangan seks terutama perilaku
LGBT.

h. Peran masyarakat
Masyarakat adalah tempat tumbuh
kembangnya generasi muda sehingga peran
masyarakat mendominasi dalam proses
pemahaman bahaya LGBT dan selanjutnya

tidak setuju serta menjauhi LGBT agar
terbentuklah masyarakat yang sehat
jasmani ruhani.

3. Metode Penelitian

Sifat dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan (library research) dengan
pendekatan psikologis analitik dan sosiologis.
Pendekatan psikologis analitik digunakan
sebagai kerangka analisis terhadap kenyataan
perilaku LGBT yang terjadi dalam kehidupan
remaja. Pendekatan sosiologis digunakan untuk
menyusun kerangka analisis terhadap konteks
sosial yang ada pada kehidupan remaja dalam
mewujudkan dan mengarahkan menghindari
dan tidak setuju dengan perilaku LGBT.

Sumber Data

Sumber penelitian ini diambil dari
kepustakaan sebagai sumber primer yang digali
dari materi LGBT dan penyimpangan seks,
peran keluarga dalam pencegahan LGBT,
sebab-sebab munculnya perilaku LGBT,
dampak yang ditimbulkan dari perilaku LGBT,
dan strategi penanganannya terhadap anak dan
remaja. Selanjutnya dilengkapi dengan sumber
sekunder berupa literatur-literatur  lain yang
relevan dan menunjang penelitian ini baik
berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan
sebagainya, antara lain: Masail Fiqhiyah oleh
Masjfuk Zuhdi.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data
tersebut dikumpulkan dan diseleksi kemudian
dibahas dengan menggunakan metode
interpretasi untuk memahami secara benar
model pendidikan karakter sebagai pencegahan
LGBT bagi remaja muslim sehingga diketahui
dan dipahami tentang permasalahan LGBT dan
penyimpangan seks, sebab-sebab terjadinya
perilaku LGBT, dampak-dampak yang muncul
akibat perilaku LGBT, dan kiat-kiat
menghindari dan menangani perilaku LGBT.
Selanjutnya metode berikutnya adalah
koherensi intern yang digunakan untuk



SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan FKIP UAD
ISSN: 2598-6481

366 | SENDIKA, November 2017, Volume I, Nomor 1 Ermayani: 361 - 369

memahami seluk beluk LGBT dan upaya
pencegahannya pada remaja, sehingga dicari
titik sentralnya untuk dapat ditemukan konsep
yang mengerucut dan mewakili kondisi riil
sikap remaja terhadap perilaku LGBT tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Konsep LGBT dalam Islam dan Sebab
Terjadinya LGBT

Istilah waria, transgender, homoseksual
(liwath), menyerupai lawan jenis, lesbian, dan
sebagainya telah digolongkan oleh Allah Swt
sebagai kaum yang melampaui batas
sebagaimana dalam Q.S. Al-A’raaf, 7: 80-81,
termasuk perbuatan-perbuatan keji sesuai dalam
Q.S. Hud, 11: 78, apa alasan mendatangi jenis
lelaki, dan dikatakan Allah sebagai kaum yang
tidak mengetahui akibat perbuatan itu,
selanjutnya Allah tidak segan-segan memberi
azab sebagaimana yang ditimpakan kepada
kaum Nabi Luth.

Homoseksualitas, adalah suatu cara untuk
memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis,
lelaki dengan lelaki (homoseks/homo) atau
perempuan dengan perempuan (lesbian/lesbi).
Lawan dari homoseksualitas adalah heterosek-
sualitas, yakni hubungan seks antara dua orang
yang berlainan jenis kelamin. Homoseksual
adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh
pasangan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki
atau perempuan dengan perempuan. (Hasyim,
2010)

Homoseks merupakan akibat kelainan dalam
perkembangan kepribadian seseorang. Istilah
kedokteran menyebut homoseks ini sebagai
paederastia, yaitu perbuatan senggama melalui
dubur. Dalam Islam disebut liwath/’amal qaumi
Luthin. Perbuatan ini pertama kali dilakukan
oleh kaum Nabi Luth yang hidup semasa
dengan Nabi Ibrahim. Menurut riwayat dari
Ibnu Abi Dunya dari Thawus yang menyatakan
bahwa mula-mula kaum Nabi Luth itu
mendatangi wanita-wanita pada duburnya,
kemudian mendatangi laki-lakinya.

Kisah kaum Luth yang terdapat dalam al-
Qur’an dapat dijadikan dasar guna melarang
perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan
ini merupakan praktik seksual abnormal dan
merupakan penyimpangan seksual yang sangat

menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh
agama Islam, termasuk salah satu dosa besar
yang hukumnya haram, karena itu termasuk
perbuatan keji dan melewati batas. Nabi
Muhammad saw bersabda, “Semoga Allah
mengutuk orang-orang yang melakukan
perbuatan kaum Luth.” Beliau mengulang-
ulanginya sampai tiga kali pernyataan tersebut.
a. Beberapa masalah yang terkadang lepas

dari perhatian orang tua, sehingga anak
tergiur untuk berperilaku homoseks dan
lesbian yang disebabkan oleh beberapa hal
sebagai berikut: Komunikasi yang kurang
antara orang tua dengan anak

b. Anak dan remaja yang memiliki keluarga
bermasalah tidak memiliki komunikasi
yang berkualitas dan jauh dari hubungan
yang baik. Banyak anak dan remaja justru
mereka lebih suka dan bebas untuk
menceritakan berbagai hal tentang
seksualitas. Tentunya orang tua harus
menyadari kondisi anak dan remaja agar
orang tua dapat menjadi orang pertama dan
utama dalam mengarahkan pertumbuhan
diri menghindari dan menjauhi perilaku
LGBT.

c. Pendidikan agama Islam justru
dipercayakan kepada orang lain

d. Pendidikan agama Islam adalah obat
mujarab untuk anak dan remaja sebagai
media pembelajaran pernikahan
(munakahat) dan juga pendidikan seks.
Memahami tentang perilaku LGBT sendiri
berkaitan erat dengan memahami hukum
syariat Islam. Sehingga orang tua harus
memiliki bekal untuk memberikan berbagai
pengetahuan tentang hukum syariat
tersebut.

e. Kurangnya peran ayah dalam pendidikan
anak. Peran ayah sangat diutamakan
sebagai sosok yang kuat dan melindungi
khususnya bagi anak perempuan. Dalam
realitas kehidupan masyarakat banyak anak
dan remaja yang mengalami kegagalan
dalam pendidikannya hanya karena tidak
memiliki peran ayahnya.

f. Pornografi
Pornografi sangat mudah masuk dalam
kehidupan anak dan remaja. Hal tersebut
terjadi karena anak memiliki mata dan
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gadget dalam kesehariannya. Kalau ini
tidak dijaga dan arahkan oleh orang tua,
maka anak akan mengalami ketagihan
pornografi dan perlu penanganan khusus.
Dalam tayangan internet banyak sajian
video tentang tindakan seks menyimpang
lesbian dan gay. Jika anak dan remaja
menonton maka akan ketagihan dan
dengan sangat mudah akan terpapar
perilaku LGBT.

Empat hal tersebut di atas jelas menjadikan
sebab utama terpaparnya perilaku seks
menyimpang maupun LGBT bagi anak dan
remaja. Karena masa pertumbuhan dan
perkembangan anak dan remaja masih sangat
membutuhkan bimbingan dan arahan dari
orang tuanya agar seimbang dan proporsional
masing-masing aspeknya.

Banyak orang tua dan guru yang belum
menyadari jika anak dan remaja sudah terpapar
oleh perilaku LGBT dan seks menyimpang
akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
a. Haus akan pengakuan
b. Manusia yang gila pujian cenderung bisa

diseret oleh orang lain untuk dijadikan
sesuatu. Jika sesuatu sudah membuat
ketergantungan atau candu maka ada
kecenderungan orang lain bisa menggiring
kepada hal-hal yang jahat.

c. Hubungan yang tidak direstui oleh
Pemerintah dan Agama.
Jaman sekarang, semakin minim negara
yang merestui pernikahan LGBT. Hanya
negara-negara sekuler–atheis di Uni Eropa
sajalah yang masih mengizinkan pernikahan
sejenis. Bahkan Negeri Paman Sam yang
dari awal telah meng-acc-kan undang-
undang inipun ikut mundur sehingga tidak
lagi mempertahan pernikahan sejenis (laki-
laki dengan laki-laki dan perempuan
dengan perempuan). Ini merupakan salah
satu langkah yang luar biasa dari Presiden
Trump.

d. Cenderung gonta-ganti pasangan.
Hubungan antara dua manusia yang dari
awalnya tidak sah maka kedepannyapun
akan berjalan pincang sebab ada beberapa
pihak yang tidak merestuinya termasuk
lembaga pemerintah dan lembaga

keagamaan. Nasib pasangan ini akan
menjadi sangat tidak jelas sehingga tidak
ada tujuan hidup bahkan rasanya tidak ada
lagi arti hidup ini sehingga cenderung
gonta-ganti pasangan demi berburu hawa
nafsu sesat.

e. Beresiko menyebabkan penyakit seksual.
Perilaku kaum ini cenderung
mempraktekkan gaya bercinta yang aneh
dan tidak pantas sekaligus beresiko merusak
organ. Misalnya saja anal seks yang dapat
merusak otot puboccacygeus (otot kegel)
sehingga membuat otot di sekitar dubur
lemah dan sering lepas kendali (pup/ pipis
di celana tanpa sadar).

f. Biasanya menjadi jauh dari Tuhan
Dampak sosial berikutnya saat anda
memilih untuk menjadi seorang “penyuka
sesama jenis” adalah tidak diakui oleh
agama manapun khususnya di Indonesia.
Mereka cenderung mengikuti nafsu
syahwatnya sehingga tidak lagi mau
mengenal norma-norma agama bahkan
semakin jauh dari Tuhan.

g. Gila akan kebutuhan materi.
Biasanya mereka yang tidak memiliki
keimanan di dalam hati juga tidak memiliki
prinsip hidup karena pikirannya sering
bahkan selalu dalam keadaan kosong. Inilah
juga yang mendorong otaknya mudah
dihasut oleh orang lain (orang lain, iklan,
televisi dan lainnya) dan pikiran cenderung
melayang-layang kemana-mana. Sadar
ataupun tidak hal-hal semacam inilah yang
membuat seseorang cenderung menggilai
(haus) materi.

h. Beberapa dijauhi oleh keluarga dan
masyarakat.
Patut diketahui bahwa beberapa kaum
keluarga tidak menyukai perilaku seks yang
menyimpang semacam ini. Walau ada yang
merasa tidak masalah namun kemungkinan
untuk ditolak sangat besar. Akan muncullah
masalah baru dimana anda membutuhkan
dukungan namun tidak ada kaum keluarga
yang datang sehingga andapun mulai anda
menyadari bahwa jalan yang dipilih selama
ini telah merusak kehidupan.

i. Dikucilkan masyarakat dan teman-teman.
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Beberapa teman yang awalnya belum kenal
akan tetap ramah disisimu. Akan tetapi
setelah mereka mengetahui kedok
sebenarnya maka mulailah menjaga jarak
dengan anda. Status sebagai pemilik
orientasi seksual yang kacau balau akan
membuat hidup kita berantakan. Semua ini
telah menjauhkan kita dari pergaulan sehari-
hari. Masyarakat yang tahu akan menjauh
dan melarang anak-anaknya untuk bergaul
dengan penyuka sesama jenis.

j. Beberapa lahan pekerjaan kurang menerima
orang-orang semacam ini.
Ada beberapa tempat kerja yang tidak
menyukai kaum ini, bahkan saat melamar
kerja orientasi seksualnya segera ditanyakan
baik secara langsung (wawancara) maupun
secara tidak langsung.

k. Rentan terhadap stres.
Ini merupakan akibat dari penolakan yang
semakin luar biasa. Tanpa disadari, tekanan
yang datangnya bertubi-tubi dari luar telah
meluluh lantakkan suasana hati. Jika anda
terus merenungi/ meratapi rasa sakit itu
sehingga stres tidak akan pernah menjauh.
Ini akan semakin diperparah jikalau hati
belum benar-benar siap menerima buruknya
situasi.

Model Pendidikan Karakter untuk
Mencegah Perilaku LGBT

Remaja masih dalam masa pertumbuhan dan
perkembangan sehingga sangat membutuhkan
pembentukan karakter yang permanen.
Munculnya penyimpangan seks ataupun
perilaku LGBT memiliki sebab yang berbeda-
beda. Oleh karena itu dalam mencegah perilaku
LGBT pun harus dilakukan dengan cara-cara
yang berbeda menyesuaikan diri dengan situasi
dan kondisi masing-masing remaja.

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter
hendaknya dilaksanakan penerapan model
holistik dan terintregasi ke dalam semua aspek
kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan
kehidupan lingkungan bermasyarakat.

Model pendidikan karakter yang dapat
dilakukan di dalam lingkungan keluarga inti
adalah mengajarkan dan mencontohkan
kejujuran dan kedisiplinan remaja sejak dini,

bertanggung jawab dan perhatian terhadap
anggota keluarga, ketaatan baik kepada Allah
dan orang tua, mengisi waktu untuk kegiatan
positif, dan pemberian tugas sesuai dengan
gender.

Pendidikan karakter dalam lingkungan
sekolah dapat diterapkan dengan pemberian
tugas kepada siswa baik secara individual
maupun kelompok, membuat kultur atau
kebiasaan yang wajib ditaati oleh siswa, guru,
dan pegawai di sekolah, memberikan nasehat
dalam bentuk sisipan materi pelajaran
pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan
guru memberikan perhatian yang adil baik di
dalam maupun di luar sekolah.

Pendidikan karakter di lingkungan
masyarakat dapat diterapkan dengan mengikuti
dan aktif dalam organisasi sosial keagamaan,
mengembangkan seni budaya dan olahraga di
lingkungan masyarakat, dan menjaga
kebersihan lingkungan secara teratur.

5. Kesimpulan

Pendidikan karakter memiliki peran yang
urgen dalam mengarahkan dan mencegah
generasi remaja dari segala macam bentuk
penyimpangan seksual terutama perilaku
LGBT. Terbentuknya perilaku remaja sangat
dipengaruhi bagaimana pola asuh dan pola
didik diimplementasikan dalam diri anak didik.
Tentu peranan dari pihak pendidik yaitu orang
tua, guru, dan tokoh masyarakat sangat
dibutuhkan sebagai panutan dan idola bagi
remaja.

Penyimpangan seksual dan perilaku LGBT
merupakan kejahatan manusia yang dapat
dicegah secara dini melalui pendidikan karakter
Islami. Pendidikan karakter ini membutuhkan
sinergi dan kerjasama yang saling menopang
satu dengan yang lain antara pendidikan
keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan
lingkungan masyarakat.

Pendidikan pertama dan utama dilakukan
dalam keluarga, yang meliputi pola asuh yang
benar, kelengkapan dan keutuhan keluarga,
adanya figur ayah bagi anak.

Selanjutnya perlu adanya kontrol dan
kerjasama dengan pendidikan sekolah, yaitu
menekankan peran siswa di sekolah menurut
gender, memantau pertemanan yang normal dan



SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan FKIP UAD
ISSN: 2598-6481

369 | SENDIKA, November 2017, Volume I, Nomor 1 Ermayani: 361 - 369

wajar, dan membentuk karakter yang berilmu
dan beramal sholih.

Sedangkan dalam pendidikan lingkungan
masyarakat yang diperlukan adalah
pengkondisian pergaulan remaja yang bermoral,
berguna dalam kehidupan bermasyarakat
dengan mengembangkan potensi akal dan
potensi sosial.

Salah satu bentuk penyimpangan seks adalah
LGBT. LGBT dapat disebabkan oleh pengaruh
lingkungan pertemanan, perlakuan orang tua
terhadap anak, tayangan pornografi, dan
problem hidup seperti himpitan ekonomi dan
kejiwaan. Hal-hal tersebut menjadi
penyumbang terbesar dari terjadinya perilaku
seks menyimpang maupun LGBT. Perilaku
LGBT dapat dihindari atau dicegah, bahkan
dapat disembuhkan. Jalur yang digunakan oleh
para ahli untuk menyembuhkan perilaku LGBT
adalah kejiwaan dan pendidikan agama Islam.
Karena sudah dijelaskan dalam berbagai dalil
tentang larangan perilaku LGBT berikut
hukumnmya.

Oleh karena itu dalam menyelesaikan
problem LGBT ini tidak dapat mengandalkan
satu sisi keilmuan saja, sehingga pendidikan
agama Islam juga harus didukung oleh ilmu
jiwa. Orang tua dan guru sangat dibutuhkan
dalam mengawal generasi agar terhindar dari
perilaku LGBT tersebut.
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