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ABSTRAK   

Konsep Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Remaja Terjerumus 
Dalam Perilaku Homoseksual  

     Penelitian ini dilatarbelakang oleh adanya perkembangan informasi 
teknologi, zaman sekarang remaja sering mendengar media atau mendapatkan 
informasi yang salah satunya tentang bagaimana cara remaja bergaul, sehingga 
rasa ingin tahu remaja tersebut mendorong  jiwanya  untuk melakukan hal-hal baru 
yang mereka anggap menyenangkan. Lebih terkejutnya lagi remaja yang suka 
sesama jenis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja konsep 
bimbingan konseling Islam dalam mengatasi remaja terjerumus dalam prilaku 
homoseksual.  

    Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu  
penelitian yang menggunakan analisis yaitu yang mengunakan pendekatan kualitatif 
mengenai suatu proses tingkah laku subyek penelitian sesuai dengan masalah yang 
diteliti yaitu merupakan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material 
yang terdapat diruangan perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan 
dan artikel. 

 
Berdasar penelitian dilakukan dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

menyebabkan remaja terjerumus dalam perilaku homoseksual adalah faktor 
lingkungan, faktor keluarga, media informasi, faktor pola asuh, faktor biologis dan 
faktor ekonomi. Dari penelitian tersebut untuk mengatasi remaja yang terjerumus 
dalam perilaku homoseksual yaitu menggunakan penanganan individual yaitu 
yang ditangani sendiri melalui konselor atau psikolog beserta menggunakan 
konsep pemberian petunjuk atau nasehat dari konselor dan juga bimbingan 
konseling Islam yang mana menangani individual yang menggunakan metode 
dakwah Fardiyah yang membentuk pribadi muslim yang sempurna. 

 
 

 

 

 

 

 



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam kelompok masyarakat terdiri dari beberapa misalnya, bila di tinjau dari 

perkembangan di kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Masing-masing meliputi 

memiliki  permasalahanya sendiri-sendiri, hal tersebut wajar saja karena manusia memiliki 2 

(dua) elemen penting yang menjadi pondasi kuat pada dirinya, dua elemen tersebut yaitu jiwa 

dan raga. Jiwa  menentukan tingkat kehidupan manusia begitu juga dengan raga, karena jiwa 

dan raga sebagai pondasi yang kuat dalam tingkat menentukan tolak ukur dalam mencapai 

masa depan, sehingga manusia sangat memperdulikan tentang bagaimana menjaga 

keseimbangan 2 hal penting tersebut.  

 Perkembangan dengan pesat terjadi ketika individu berusia belasan tahun atau pada 

usia fase-fase remaja, di usia inilah seseorang anak mengalami perubahan baik fisik maupun 

psikis secara signifikan. Perubahan fisik untuk anak laki-laki misalnya, pertumbuhan bentuk 

badan, suara membesar/mendalam, pertumbuhan otot, mulai tumbuh bulu-bulu halus 

disekitar wajah, sedangkan psikis misalnya meningginya emosi, dan remaja menginginkan 

dan menuntut kebebasan, dan kematangan organ reproduksi dan produksi sperma, ejakulasi 

semen (mani pertama). 

 



Awal masa remaja biasanya disebut sebagai usia belasan, kadang-kadang disebut usia 

belasan yang tidak menyenangkan meskipun remaja yang  lebih tua sebenarnya masih 

tergolong anak belasan tahun sampai ia mencapai usia dua puluh satu tahun, namun istilah 

belasan tahun yang secara populer dihubungkan dengan pola perilaku khas remaja muda 

jarang dikenakan pada remaja yang lebih tua. Biasanya disebut pemuda atau pemudi atau 

malahan disebut kawula muda yang menunjukan bahwa masyarakat belum melihat adanya 

perilaku yang matang selama awal masa remaja.1 

Masa remaja awal, remaja sekitar usia 11 atau 12 sampai 14 tahun masa itu disebut 

juga masa transisi keluar dari masa kanak-kanak, menawarkan peluang untuk tumbuh bukan 

hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial. Otonomi, harga 

diri, dan intimasi.Periode ini juga amat beresiko. Sebagian anak muda kesulitan menangani 

begitu banyak perubahan yang terjadi dalam satu waktu dan mungkin membutuhkan bantuan 

untuk menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Masa remaja adalah waktu meningkatnya 

perbedaan di antara anak muda mayoritas. Bagi anak remaja yang bisa mengendalikan 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya akan berdampak positif pada dirinya, 

namun jika anak remaja tidak bisa menghadapi semua itu akan berdampak negatif untuk 

dirinya. 

 

Karena diusia inilah, remaja seperti anak SMP mulai mengenal dengan kenakalan 

seperti merokok, minum-minuman, tauran, mencuri bahkan seks bebas. Zaman sekarang 

                                                           
 1 Elisabeth B. Hurlock. Psikologi Perkembangan, (Jakarta:Erlangga,1980), Hal. 206-207 
     
 



remaja sering mendengar media atau informasi yang salah satunya tentang bagaimana cara 

remaja bergaul sehingga rasa ingin tahu remaja tersebut mendorong jiwanya untuk 

melakukan hal-hal baru yang mereka anggap menyenangangkan. Lebih terkejutnya lagi anak 

remaja seusia SMP masuk  komunitas suka sesama jenis (Homo/Gay) dan hal itu mereka 

lakukan dengan senang hati tanpa tahu resiko apa nantinya yang bakal mereka alami adalah 

seperti yang diceritakan salah seorang anak remaja SMP kepada saya kalau dia sering 

melakukan hubungan sesama jenis. Dia tidak merasa malu untuk melakukan itu karena teman 

– teman banyak juga yang melakukan hal tersebut. Bahkan ada yang pacaran seperti orang 

yang menjalani hubungan dengan seorang kekasih.Apa yang dilakukan anak remaja usia 

SMP tersebut akan berakibat langsung maupun tidak, terhadap dirinya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang yang jelas baik secara fisik maupun secara fsikis remaja SMP 

tersebut akan menjalani hidup yang tidak sehat dan akan cenderung menjadi anak remaja 

yang abnormal. Masa remaja itu adalah masa dimana anak mengalami berbagai gejolak yang 

timbul dari dalam dirinya.Pada masa remaja juga sebagai masa mencari identitas dirinya. 

Emosional yang tinggi, rasa ingin tahu yang besar, kebebasan yang tinggi tanpa 

mempertimbangkan resiko dan tanggung jawabnya merupakan sebagian kecil yang muncul 

dari gejolak remaja. 

 

Berdasarkan fenomena yang ada, adalah tunas bangsa yang akan menjadi 

harapan untuk memajukan bangsa ini. Di zaman yang maju dan modern seperti saat 

ini yang setiap manusia dituntut semuanya harus cepat atau instan yang membuat 

manusia harus bekerja maupun berfikir sampai juga yang harus menyesuaikan dengan 



kondisi lingkungan, membuat remaja menjadi serba kebingungan dan konflik yang 

selalu menimpa remaja terhadap dirinya dan bagaimana remaja dengan menentukan 

ke mana arah atau jalan hidupnya. Hal inilah yang menjadikan remaja rela melakukan 

apa saja asal semua keinginannya terpenuhi, dan diterima oleh lingkungannya.  

Orang tua sangat berperan mempengaruhi perkembangan remaja, di mana 

peran orang tua mempunyai andil dalam masa perkembangan remaja tersebut.Ketika 

remaja mengalami suatu permasalahan yang bersifat pribadi, terkadang remaja 

kurang berani dan terbuka untuk menceritakan permasalahannya dengan kedua orang 

tuanya. Disisi lain juga pemahaman akan tingkat pendidikan kedua orang tua  yang 

kurang. Pengamatan awal peneliti terhadap remaja yang semestinya mulai muncul 

tertarikan terhadap lawan jenisnya, namun ada beberapa remaja awal yang 

kenyataannya lebih tertarik terhadap sesama jenis (homoseksual), bahkan mereka 

tidak ada rasa malu untuk menceritakannya dengan orang lain dan merasa nyaman 

dengan aktivitasnya. 

Di samping faktor keluarga dan orang tua dalam  pengembangan diri remaja 

yang optimal, juga perlu diusahakan melalui pendidikan, khususnya sekolah.  

Pendidikan yang ada pada hakekatnya merupakan proses norma-norma, jika 

dilakukan dengan sebaikya sejak usia dini, Dengan perkataan lain, remaja sejak usia 

dini sudah dididik sedemikian rupa sehingga ia mempunyai nilai-nilai yang mantap 



dalam jiwanya, akan berkurang gejolak jiwanya sehingga akan bisa 

menghadapigejolak diluar dirinya di lingkungan dengan lebih tenang. 

Dalam rangka pendidikan ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan jiwa remaja adalah lingkungan sekolah.Sekolah, selain berfungsi 

sebagai sarana pengajaran (mencerdaskan anak didik) juga pendidikan (transformasi 

normal). Dalam kaitan dengan fungsi pendidikan ini, peranan sekolah pada 

hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat 

perlindungan jika anak didik menghadapi masalah. Oleh karena itulah di setiap 

sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik 

jika menghadapi kesulitan dalam pelajaranya. Selain itu juga guru-guru BP 

(Bimbingan dan Penyuluhan), yaitu guru-guru yang terlatih untuk membantu anak 

didik yang mempunyai persoalan pribadi, persoalan keluarga dan sebagianya. Jika 

para guru itu bersama dengan seluruh korps guru di sekolah dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia 

remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk terlibat dalam masalah 

yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang2. 

Berdasarkan fenomena diatas muncul beberapa pertanyaan dari peneliti 

diantaranya adalah apa yang menyebabkan remaja awal tersebut terjerumus ke 

seksual? Oleh karena itu peneliti tertarik membahas dalam sebuah penelitidengan 

                                                           
2 Ibid., 



judul “Konsep Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Remaja 

Terjerumus Dalam Perilaku Homoseksual”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam permasalahan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan remaja terjerumus pada perilaku 

homoseksual ? 

2. Bagaimana Konsep bimbingan konseling Islam terhadap remaja yang terjerumus 

perilaku homoseksual ? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang akan diteliti dan agar 

terarahnya penelitian ini, peneliti membatasi masalahnya dengan mengkaji salah satu dari 

tentang homoseksual yaitu memfokuskan pada remaja yang terjerumus dengan perilaku 

homoseksual. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengungka Faktor-faktor penyebab anak remaja menjadi homoseksual. 

2. Untuk mengetahui Konsep bimbingan konseling terhadap remaja yang terjerumus 

dalam perilaku homoseksual. 



 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Bagi peneliti dapat di jadikan suatu penemuan baru tentang faktor penyebab remaja 

terjerumus homoseksual. 

2. Bagi orang tua agar dapat membentengi diri anak-anaknya agar tidak terjerumus ke 

pergaulan penyuka sesama jenis. 

3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para pembaca 

dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang 

yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan kajian singkat tentang hasil penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis rencanakan, setelah 

penulis melihat bahwa belum ada judul dan pembahasan yang akan penulis bahas saat ini. 

Berkaitan dengan penelitian ini, jika dilihat dari segi judul sudah hampir mendekati 

mengenai judul ini, Di antaranya: 

1. ABD. AZIS RAMADHANI NIM B11105734 pada tahun 2012 dengan judul skripsi 

"Homoseksual Dalam Persfektif Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi Kompaatif" 

Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian ABD. AZIS 

RAMADHANI menjelaskan tentang perbedaan pandangan terhadap homoseksual 



antara hukum Islam dengan Hukum pidana, dan menguraikan bentuk sanksi yang 

diberikan terhadap pelaku homoseksual menurut hukum Islam dan hukum pidana.
3
 

2. NAILI ROLUNAH NIM 3501407069 pada tahun 2011 dari Fakultas Ilmu Sosial 

U ive sitas Nege i “e a a g de ga  judul sk ipsi  Dala  Du ia Pesa t e   “tudi 

Tentang Fenomena Lesbianisme di Kalangan Santriwati di Ka upate  Kudus . 

Dalam penelitian ini menguraikan tentang Gambaran Umum Pondok Pesantren, 

Sistem Pengajaran dan Pola Hidup Di Pesantren, Perilaku Interaksi Santriwati 

Homoseksual di Kalangan Santriwati di Kabupaten Kudus dan Faktor yang 

Mendorong Munculnya Prilaku Homoseksual di Kabupaten Kudus.
4
 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tidak tampak adanya kesamaan 

masalah, penelitiannya, maupun landasan teori maka sangat perlu adanya 

pembahasan lebih lanjut mengenai konsep bimbingan dan konseling Islam dalam 

mengatasi remaja terjerumus dalam perilaku homoseksual, Adapun yang akan 

diteliti oleh penulis berorientasi dari satu pendekatan penting yaitu melihat dari 

remaja yang telah terjerumus dalam prikalu homoseksul.Dalam hal ini tentunya 

beberapa buku yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang akan dijadikan referensi 

untuk mengungkapkan tentang rejama yang telah terpengaruh pergaulan pada 

lingkungan homoseksual. 

                                                           
3Azis Ramadhi,Homoseksual Dalam Persfektif Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi 

KompaatifI,( Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012), Hal. 01 
4Naili Rolunah,Dalam Dunia Pesantren ( Studi Tentang Fenomena Lesbianisme di Kalangan 

Santriwati di Kabupaten Kudus), ( Semarang: Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2011 ), Hal . 01 



 

G. KerangkaTeori 

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara 

Khaliq dan makhluk. Dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati, dan 

Islam datang dengan mengatur hubungan di antara sesama makhluk, Islam juga memberi 

arah jalan yang lurus dan mencegah tinkah laku yang melanggar norma-norma dan 

penyimpangan pada perilaku manusia, bertujuan agar manusia hidup bersaudara di dalam 

rasa damai, adil dan kasih sayang. 

Dalam Islam, di samping pandangan tentang pemurnian Islam serta sikap terhadap 

pembetukan keagamaan, Sebagai faktor pemicu lahirnya bimbingan dan penyuluhan Islam 

juga ada faktor laten yang bisa mendorong lahirnya bimbingan dan konseling Islam, Seperti 

pandangan tentang sisitem kemasyarakatan yang di idealisasikan dan sikap terhadap 

pengaruh barat. 

Manusia sebagai mahkluk ciptaan Allah SWT tentu memiliki kedudukan yang paling 

tinggi daripada mahkluk lainya, Sebagai manusia tentu saja membutuhkan kehidupan yang 

tenang, aman dan tenteram dalam mencapai kebahagian di dunia maupun akhirat 

nanti.Agama mempuyai peran penting dalam kehidupan manusia kerena dengan agama 

itulah maka manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupya yakni kebutuhan batin dan 

jasmani. 

Menanggapi kondisiremaja yang terjerumus pada perilaku homoseksual, Agama 

sangat berperan penting dalam hidupnya, apalagi dengan adanya bimbingan dan konseling 



Islam sangat dibutuhkan guna membantu meningkatkan kondisi batiniah terhadap remaja 

memperdalam pengetahuan agama dan cara mengamalkanya.  

Sebagai ketentuan bagi pembuatan skripsi dan menjadi tolak ukur dalam suatu 

penelitian adal pembahasan yang bersifat praktis. Dalam kamus besar bahasa indonesia 

ko sep adalah a a ga .5
 Atau rencana dalam memberikan bimbingan kepada seorang. 

Mengatasi sebagai pencegahan (preventif)suatumasalahyangsering dialami oleh 

remaja dimana bimbingan dan konseling Islam sangat berperan sekali dalam mengatasi 

permasalahan-permesalahan. 

Masalah seks pada remaja sering kali mencemaskan para orang tua, juga 

pendidikan, pejabat pemerintah, para ahli, apalagi masalah homokseksual harus         

dicegah supaya tidak ada  korban jiwa yang semakin banyak. 

Remaja adalah suatu masa dimana: 

1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan tanda-tanda 

seksual skundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari 

kanak-kanak menjadi dewasa. 

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh keadaan 

yang relatif lebih mandiri.
6
 

                                                           
5 S. Wojowasito. Kamus Bahasa Indonesia, ( Bandung : Shinta Dharma, 1972 ), Hal. 154 
6 Sarlito W Sarwono, Psikologi Remaja,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), . Hal 12 

  



Remaja ada diantara anak dan orang dewasa.Oleh karena itu, remaja seringkali 

dike al de ga  fase e a i jati di i  atau fase topa  da  adai .Re aja asih elu  

mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun 

psikisnya.Namun, yang perlu ditekankan disini adalah bahwa fase remaja merupakan fase 

perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek 

kognitif, emosi, maupun fisik. 

Problem remaja ialah masalah-masalah yang dihadapi para remaja sehubungan 

dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian terhadap 

lingkungan dimana remaja hidup dan berkembang.
7
 

 

Homoseksual adalah daya pikat sexsual antara orang-orang yang memiliki kesamaan 

je is kela i . kata i i ditu u ka  da i ahasa Yu a i ho o  sa a da  ahasa latin 

se sualis  seksual . Na u  pe ggu aa  kata ga  da  lesbia  sekarang ini lebih luasdan 

lebih muda diterima.Sedangkan secara sosiologis, homoseksual adalah seseorang yang 

cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.
8
 

Aktifitas homoseksual terjadi dalam situasi-situasi dimana orang-orang yang 

memiliki gaya hidup heteroseksual kehilangan kontak rutinnya dengan angota-angota lawan 

jenis, yang paling umum terjadi adalah diantara narapidana jangka panjang. Bentuk perilaku 

ini juga terjadi, tetapi biasanya kurang luas, dalam lembaga-lembaga misalnya sekolah-

                                                           
7 Sahilun A. Nasir Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja, ( 

Jakarta : Kalam Mulia, 2002 ), Hal. 13 
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga,Tentang Akhwal Keluarga, Remaja, dan Anak, 

(Jakarta:Rineka Cipta. 2004), Hal . 102 



sekolah yang muridnya laki-laki atau angkatan bersenjata, dimana kelompok-kelompok 

partisipan yang hanya terdiri dari satu jenis kelamin dalam berada dalam pembatasan ketat 

selama periode waktu yang lama. 

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual antara lain sebagai 

berikut: 

a. Faktor herediter berupa ketidak seimbangan hormon-hormon seks. 

b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual yang normal. 

c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia  pernah 

menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa 

remaja. 

d. Atau anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis  dengan 

ibunya, sehingga timbul kebencian terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu 

muncul dorongan homoseks yang menjadi menetap.
9
 

 Homoseksualitas dapat mengacu kepada orientasi seksual yang ditandai dengan 

kesukaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau 

identitas gender yang sama. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama 

tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender. 

Dalam memahami jiwa remaja dan solusi bagi permasalahannya remaja yang 

terjerumus perilaku homoseksual, maka sangat penting sekali untuk memahami 

                                                           
 9 Kartini Kartono,Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sosial,( Bandung:Mandar Maju, 
2009), Hal . 248 



perkembangan remaja dan perkembangan psikologinya yaitu konsep diri, intelegensi, 

emosi, seksual, moral, religi, seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya remja biasanya 

memiliki tingkatan emosional yang tinggi dan kecil kemungkinan bagi remaja untuk dapat 

menahan diri dari berbagai masalah yang sering mereka hadapi seperti masalah perubahan 

pada dirinya ataupun masalah lingkungan masyarakat. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu 

jenis penelitian yang mengunakan analitis yaitu yang mengunakan pendekatan kualitatif 

mengenai suatu proses tingkah laku subyek penelitian sesuai dengan masalah yang 

diteliti.10 Merupakan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang 

terdapat diruangan perpustakaan seperti buku-buku, majalah,dokumen,catatan,artikel 

dan lain-lainnya.11 

a. Jenis Data 

Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan cara 

mengumpulkan bentuk-bentuk pendapat yang tertuang dalam buku, dan persepsi 

para ahli yang berkaitan dengan konsep bimbingan dalam mengatasi remaja yang 

terjerumus homoseksual. 

b.   Sumber Data 

                                                           
10 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press, 1986) , Hal. 42 
11Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

Hal. 28 



1) Sumber data primer, yaitu data pokok yang bersumber dari buku-

buku yang berkenaan dengan bimbingan, Islam, remaja, dan Al-

u ’a , dia ta a a sepe ti Bi i ga  da  pe uluhan, Bimbingan 

dan Konseling di Sekolah, Psikologi perkembangan peserta didik, 

Psikologi remaja, Teori bimbingan konseling Islam, Problematika 

Remaja dan Solusi dalam Islam, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, 

Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual, Etika Islam Tentang 

Kenakalan Remaja, Patologi Sosial dan kenakalan Remaja, dan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

2) Sumber data Skunder  adalah data pelengkap yang diperoleh dari, 

jurnal, majalah, koran dan Internet.
12

 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

 Cara yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan 

mengadakan penelitian kepustakaan, yakni dengan cara menelaah buku-buku yang menjadi 

bahan pokok, yang dihimpun dari berbagai sumber yang telah ditetapkan melalui study 

kepustakaan, selanjutya di klasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan. 

3 Tehnik Analisis Data 

 Data yang terkumpul dari berbagai sumber diatas dianalisa secara tehnik deduktif, 

yaitu dari umum ke khusus,  yakni dengan cara memberikan interpretasi dan klasifikasi 

                                                           
12 P. Joko Suhagio, Metode Penelitian dalam Teori dan Pratek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 
Hal. 87 



(penjelasan dan ulasan) serta memberikan rincian-rincian terhadap bahan rujukan 

(literature) sehinggapenelitian ini lebih mudah dimengerti dan dipahami.
13

 

 

I. Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini terbagi beberapa Bab. Diantaranya berisi sebagai berikut  

Bab I Pendahuluan yang memuatkan tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, KerangkaTeori, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

Ban II Tinjauan umum tentang bimbingan konseling Islam dan perilaku 

Homoseksual. 

Bab III Bab ini Menjelaskan, yang menguraikan tentang apa faktor-faktor 

yang menyebabkan remaja terjerumus pada perilaku homoseksual dan 

bagaimana konsep bimbingan konseling Islam terhadap remaja yang 

terjerumus prilaku homoseksual. 

Bab IV Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM BIMBINGAN KONSELING ISLAM DAN PERILAKU 

HOMOSEKSUAL 

 

A. Bimbingan  Dan Konseling Islam 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling  

Bimbingan itu adalah membantu individu dalam menetapkan pilihanya 

sendiri, sehingga dapat memajukan atau meransang perkembangan secara bertahap, 



untuk mengambil keputusan secara bebas tanpa bantuan orang lain.14 Namun  tidak 

setiap bantuan seseorang kepada yang lain dapat dikategorikan kedalam bimbingan. 

Bantuan bimbingan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat kejiwaan, bukan 

pertolongan medis, financial dan sebagainya. Dengan adanya bantuan dimaksud agar 

seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang sedang dihadapinya 

sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan datang 

kelak. 

Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan 

sistematis dari pembimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan 

perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan 

penyesuaian diri dengan lingkungan.15 

Dalam bahasa Indonesia kata bimbingan digunakan untuk beberapa istilah, 

misalnya bimbingan skripsi, yakni pekerjaan membimbing mahasiswa dalam menulis 

skripsi. Sedangkan bimbingan dalam terminology bimbingan maksudya adalah           

“suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis kepada seseorang secara psikologis 

memang membutuhkan, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat 

                                                           
14Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling (Jakarta : Bina Aksara 1988) Hal. 1 
2 Dewa  Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling di sekolah (Jakarta : Rineka Cipta 2002) 

Hal. 20 



menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang 

dihadapi”.16 

Dengan demikian bimbingan Islam merupakan proses bimbingan 

sebagaimana kegiatan bimbingan lainya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan 

ajaran Islam, artinya berlandaskan Al-quran dansunnah Rasul. 

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan 

tidak mengharuskan atau menentukan, melainkan sekedar membantu individu, 

Individu dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan  ketentuan dan 

petunjuk Allah, maksudnya sebagaiberikut : 

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan 

kodratnya yang Allah, sesuai dengan ketentuan sunnatullah, sesuai 

dengan hakikatnya, sesuai dan hakikatnya sebagai mahluk Allah. 

2. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari 

eksistensi diri sebagai mahluk yang diciptakan Allah untuk mengabdi 

kepadanya, mengabdi dalam arti seluas-luasnya. 

3. Hidup selaras dengan petunjuk Allah, artinya sesuai dengan pedoman 

yang telah ditentukan Allah melalui rasulnya (Ajaran Islam).  

Dari uraian-uraian pengertian diatas, bimbingan adalah bantuan yang  

diberikan kepada individu untuk mengatasi kesulitan didalam hidupnya agar individu 

                                                           
16 Achmad Mubarok, Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 

2002), Hal. 02 



itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya atau dengan kata lain bimbingan adalah 

bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam usaha memecahkan kesukaran-

kesukaran yang dialaminya dengan memanfaatkan kekuatan dari individu itu sendiri, 

yang dalam proses pemberian bantuanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan 

terlatih dengan baik dibidang bimbingan. 

Konseling sebagai terjemah dari counseling merupakan bagian bimbingan, 

baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Layanan konseling adalah jantung hati 

layanan bimbingan secara keseluruhan (counseling is the heart of  quidance) dan 

counseling is a most important tool of quidance.17 

Sedangkan Prayitno, mengemukakan bahwa : 

Konseling adalah pertemuan empat mata antara klien dan konselor yang berisi 

usaha yang laras, unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian 

yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku.18 

 

Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang 

sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi oleh klien. 

                                                           
17Abu Ahmadi,Bimbingan dan Konseling di sekolah, (Jakarta : Reneka Cipta, 1991) Cet Ke1 

Hal. 02 
18Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004) Hal. 

105  



Bimbingan konseling Islam adalah “proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat 

mampu mencapai kebahagian dunia dan akhirat”.19 

Diatas sudah dijelaskan bahwasanya bimbingan konseling Islam ialah 

aktivitas yang dilakukan sepihak, yaitu memberikan bantuan atau bimbingan yangh 

bersifat tuntunan bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul 

sama sekali, dengan demikian bimbingan yaitu memberikan bantuan kepada  orang 

yang mempunyai masalah supaya bisa diatasi. 

 

2. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam 

Landasan adalah pondasi atau tempat pijakan dalam proses pemikiran dalam 

sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan memounyai landasan 

dalam pengembangan ilmu tersebut agar dapat diakui secara universal dan dapat 

diterima oleh masyarakat oleh karena itu ilmu bimbingan dan konseling Islam 

mempunyai landasan pemikiran. Landasan bimbingan Islam merujuk kepada dua 

pokok dalam Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sebagaimana firman Allah 

dalam Surat Al-Kahfi ayat 1-2. 
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Artinya : segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya         
Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di 
dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 
siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita 
gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal 
saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.20 

 
Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dijadikan landasan hukum dalam 

landasan bimbingan konseling Islam. Landasan bimbingan Islam juga  tidak menutup 

diri dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan diluar Islam, konsep-konsep ilmu 

pengetahuan hasil dari pemikiran manusia atau hasil penelitian juga dapat dijadikan 

landasan dalam ilmu bimbingan Islam sebagai ilmu bantu dalam proses bimbingan 

Islam. Seperti halnya : 

1. Ilmu filsafat 

2. Ilmu psikologi 

3. Ilmu hukum 

4. Ilmu-ilmu kemasyarakatan (Sosiologi, Antropologi sosial). 

 

                                                           
20 Depertemen Agama RI, Al-qur‟an terjemahan, (bandung : diponogoro, 2005), Hal. 234 



Jadi secara kodrati manusia memang membutuhkan bantuan kejiwaan 

termasuk konseling agama dan secara konsepsional harus ada orang yang menekuni 

bidang ini agar layanan konseling agama ini dapat diberikan secara professional, 

sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah. 

Untuk mengetahui kedudukan Bimbingn dan Konseling Agama, dalam 

persfektif keilmuan maupun perspektif ajaran Islam, sekurangnya perlu diketahui 

lebih dahulu empat hal, yaitu : 

1. Bahwa kodrat kejiwaan manusia membutuhkan bantuan psikologis. 

2. Gangguan kejiwaan yang berbeda-bada membutuhkan terapi yang tepat. 

3. Miskipun manusia memiliki fitrah kejiwaan yang cenderung kepada 

keadilan dan kebenaran, tetapi daya tarik kepada keburukan lebih cepat 

merespon stimulus keburukan, mendahului respon motif  kepada 

kebaikan atau stimulus kebaikan. 

4. Keyakinan agama (keimanan) merupakan bagian dari struktur 

kepribadian, sehingga getar batin dapat dijadikan pengerak tingkah laku 

(motif) kepada kebaikan.21 

Dengan demikian konsep bimbingan dan konseling Islam adalah pada 

dasarnya merupakan bimbingan yang di usahakan membantu individu dalam 

memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan dirinya maupun kolompok 

                                                           
21 Aminullah Cik Sohar, Teori Bimbingan dan Konseling Islam, (IAIN Raden Fatah, 2006 ), 
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masyarakat dan perguruan tinggi yang mencerminkan mutu pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling Islam. Yaitu 

merupkan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainya, tetapi dalam 

seluruh seginya berlandaskan kepada ajaran Islam, artinya berlandaskan kepada Al-

qur‟an dan Sunnah Rasul.  

3. Metode Bimbingan dan Konseling Islam 

Sebelum telah dibahas bahwa  bimbingan dan Konseling Islam adalah 

membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar tercapai 

kebahagian dunia akhirat. Untuk melaksanakan bimbingan islam agar berhasil dengan 

baik hendaklah mengunakan metode untuk memberikan bimbingan Islam. 

Menurut HM. Arifin dalam bukunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 

agama, metode bimbingan ada enam macam yaitu: 

1) Metode Wawancara 
Adala metode dimana satu-satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan 
atau masalah-masalah klien pada saat tertentu memerlikan bantuan. 

2) Metode Group Guidance ( bimbingan secara kelompok ) 
Yaitu suatu cara pengungkapan jiwa atau batin serta pembinaan melalui 
kegiatan kelompok, seperti ceramah, diskusi, dan seminar. 

3) Metode Non Direktif ( cara yang tidak mengarah ) 
Metode ini dapat dibagi menjadi dua maacam yaitu : 
a. Clien contered, yaitu pengukapan tekanan batin firasat yang dirasakan 

klien sementara pembimbing bersikap memperhatikan dan 
mendegarkan serta mencatat point-point penting yang diangap rawan 
untuk diberi bantuan. 

b. Metode Edukatif, mengungkapkan tekanan perasaan klien dengan 
mengorek sampai tuntas perasaan atau sumber perasaan yang 
menyebabkan hambatan dan ketegangan pada klien. 

4) Metode sikoanalisis ( penganalisaan jiwa ) 



Yaitu menganalisis segala tingkah laku klien. 
5) Metode Direktif ( metode yang bersifat mengarahkan ) 

Metode ini bersifat mengarahkan klien untuk berusaha mengatasi  
kesulitan atau masalah yang di hadapinya dengan memberikan jawaban-
jawaban secara langsung terhadap permasalahan yang menjadi sebab 
kesulitan yang dialami klien. 

6) Metode lainnya, yakni metode yang ada hubunganya dengan sikap sosial 
dalam pergaulan klien, Dalam hal ini dipakai metode sosiometri suatu cara 
yang dipergunakan untuk mengetahui kedudukan klien dalam kolompok.22 

 

Menurut Aunur Rahim Faqih, dalam bukunya bimbingan dan konseling dalam 

islam adalah sebagai berikut: 

1. Metode Langsung ( metode individu ). 
a. Percakapan pribadi. 
b. Kunjungan kerumah. 
c. Kunjungan atau observasi kerja. 

2. Metode Kolompok   
a. Diskusi kelompok, pembimbing melaksanakan bimbingan dengan 

cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang mempuyai 
masalah. 

b. Karya Wisata, yakni bimbingan kelompok yakni yang dilakukan 
secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai 
foromnya. 

c. Sosiodrama,dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan 
timbulnya masalah. 

3. Metode Tidak Langsung 
a. Melalui surat kabar 
b. Melalui telpon 
c. Melalui brosur  
d. Melalui radio.23 

 
Sementara menurut Singih D. Gunarsa bahwasahnya tehnik pendekatan 

langsung menurut Thorne ( 1950 ) meliputi teknik-teknik : 
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Terayon Press, 1982), Hal. 43 
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1. Menanamkan kepercaan diri kembali. 
2. Memberikan saran. 
3. Pemberian nasehat 
4. Membujuk. 
5. Memotivasi. 
Sedangkan yang tidak lansung : 
1. Seseorang datang untuk minta bantuan. 
2. Perumusan mengenai suasana bantuan. 
3. Kenselor menerima meningkatkan keberanian klien untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan sehubungan dengan masalahnya. 
4. Konselor menerima, mengenali dan menjelaskan berbagai perasaan 

negatif.24 
 

Metode merupakan keharusan dalam mengadadakan bimbingan dan konseling 

Islam agar mencapai harapan yang lebih baik.Dari setiap pembimbing dengan 

mengunakan metode yang tepat karena metode tersebut adalah sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih efektif. Juga dalam pelaksanaan terbimbing dapat lebih 

mudah diarahkan dalam suatu tindakan dan lebih dapat memahami apa sebenarnya 

terjadi dalam kejiwaan klien atau pembimbing. 

4. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam 

Secara umum atau secara garis besar, tujuan bimbingan Islam itu dapat 

diartikan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.25 

1) Tujuan Umum 

                                                           
24Singgih D. Gunarsa,Konseling dan Psikotrapi, ( Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia 1992 ), 

Hal. 113 
25 Aunur Rahim Faqih, Op. Cit, Hal. 35 



Memberikan bimbingan dan konseling Islam kehidupan secara umum dengan 

mengunakan pendekatan agama (Islam). Membantu klien agar ia dapat memiliki 

pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan 

untuk melakukan suatu perbuatan yang di pandang baik, benar dan bermamfaat untuk 

kehidupan dan akhirat. 

2) Tujuan Khusus 

a. Membantu klien agar tidak menghadapi masalah  

b. Jika seorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan 

tujuan membantu klien agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi 

c. Kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling Islam 

bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya dan bahkan 

dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber 

masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.26 

Selain itu menurut Andi Mappiare At, bahwa “pemeliharaan atau 

mendapatkan mental sehat merupakan tujuan mental sehat merupakan tujuan dari 

bimbingan. Jika bimbingan mental sehat dicapai maka individu memiliki integrasi, 

penyesuaian dan indetifikasi positif terhadap orang lain”.27 

Selanjutnya menurut George dan Cristiani ( 1981 ), seperti dikutip oleh Singih 

D. Gunarsa yaitu : tujuan dari bimbingan atau konseling sebagai berikut : 

                                                           
26Aminullah Cik Sohar, Op Cit, Hal. 36-37 
27 Andi Mappiare AT, Pengantar Konseling dan Psikotrapi, (Jakarta : Rajawali Press, 1992) 

Hal. 47 



1. Menyediakan fasilitas untuk perubahan prilaku 
2. Meningkatkan ketrampilan untuk menghadapi sesuatu 
3. Meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan 
4. Hubungan antar perorangan 
5. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan klien.28 

 
 
 

5. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam 

1) Sebagai Pencegahan ( preventif ) 

Layanan bimbingan dapat berfungsi sebagai pencegahan (preventif), 

yaitu merupakan usaha pencegahan timbulnya masalah. 

2) Sebagai Pemahaman  

Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan 

konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-

pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan.pemahaman ini 

mencakup pemahaman tentang diri sendiri serta orang lain. 

3) Sebagai Perbaikan 

Walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun 

mungkin saja masyarakat masih menghadapi masalah-maslah tertentu. 

Disinilah fungsi perbikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling 

yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan. 

4) Sebagai Pemeliharaan dan Pengembangan 
                                                           

28 Singgih, D. Gunarsa, Konseling dan Psikotrapi, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1992), Hal. 
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Fungsi ini bearti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan 

dapat membantu masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan. 

5) Sebagai Pengungkapan 

Yaitu untuk mengetahui keadaan dari dalam individu seperti, minat, 

bakat dan kemampuan anak.Dari data-data yang telah dimiliki pembimbing 

dapat melaksanakan langkah selanjutnya. 

6) Sebagai Penyaluran 

Fungsi ini meliputi kegiatan membantu seseorang, yaitu memberikan 

alternatif -alternatif dalam memilih dan menentukan sesuatu seperti sekolah, 

perpustakaan, pekerjaan, masa depan, sesuai dengan kemampuan, bakat, 

minat dan cita-cita yang ada pada dirinya. 

7) Sebagain Informasi 

Suatu yang ada pada individu seperti kelebihan, kekurangan dan 

lingkugan. Seperti sekolah yang akan dimasukinya. Hal ini sangat 

menguntungkan kalau diketahui sedini mungkin. Fungsi ini diadakan agar 

yang bersangkutan dapat berkembang secara wajar. 

8) Sebagai Pemecahan Masalah 



Dalam kenyataan tidaklah mungkin anak terbebas sama sekali dari 

masalah, kadang kadang ia mengalami masalah atau kesulitan, ringan ataupun 

berat. Dalam hal ini fungsi “ kuratif” (pengobatan) dari bimbingan diperlukan 

B. Homoseksual  

1. Pengertian Homoseksual 

Homoseksual adalah daya pikat sexsual antara orang-orang yang memiliki 

kesamaan jenis kelamin. “kata ini diturunkan dari bahasa Yunani “homo” sama dan 

bahasa latin “sexsualis” seksual”. Namun penggunaan kata “gay” dan “lesbian” 

sekarang ini lebih luasdan lebih muda diterima.Sedangkan secara sosiologis, 

homoseksual adalah seseorang yang cendrung mengutamakan orang yang sejenis 

keleminnya sebagai mitra seksual.29 

Eksperimentasi dalam permainan seks sejenis merupakan bagian 

perkembangan seksual yang normal sebagian besar anak laki-laki dan anak 

perempuan baik sebelum maupun selama masa pubertas.Menjelang menginjak masa 

dewasa, sebagian besar orang telah mengembangkan gagasan yang jelas tentang 

orientasi seksual mereka, yang mayoritas mereka menjadi heteroseksual.30 

Aktifitas homoseksual terjadi dalam situasi-situasi dimana orang-orang yang 

memiliki gaya hidup heteroseksual kehilangan kontak rutinnya dengan angota-angota 

lawan jenis, yang paling umum terjadi adalah diantara narapidana jangka panjang. 

                                                           
 29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga,Tentang Akhwal Keluarga, Remaja, dan Anak, 
(Jakarta:Rineka Cipta. 2004), Hal. 102  
 30Elizabeth B.Harlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta:Erlangga,1992), Hal. 98 



Bentuk perilaku ini juga terjadi, tetapi biasanya kurang luas, dalam lembaga-lembaga 

misalnya sekolah-sekolah yang muridnya laki-laki atau angkatan bersenjata, dimana 

kelompok-kelompok partisipan yang hanya terdiri dari satu jenis kelamin dalam 

berada dalam pembatasan ketat selama periode waktu yang lama. 

2. Karakteristik Homoseksual 

Ciri-ciri para pelaku homokseksual yang bisa buat tanda bahwa dia adalah 

pelaku homoseks, tentu sangat sulit. Karena pada dasarnya hamper persis tidak ada 

perbedaan yang diperlihatkan. 

Sedangkan menurut Jamal Asy-Syaikh bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad 

Nida, ada beberapa tanda-tanda khusus kaum homoseks yang dapat kita lihat dari 

berberapa hal yaitu seperti: 

a. Isyarat Mata 

Pelaku homoseks sulit dideteksi, namun kita harus punya daya untuk 
mengetahuinya, agar tidak terjebak dan mampu megawasinya sehingga 
tidak terpengaruh.Dari sisi isyarat mata, pelaku homoseks memancarkan 
aroma yang tidak biasa. Ketika melihat laki-laki, apalagi tampan, ia 
seperti melihat perempuan, timbul hasrat untuk menyentuhnya, paling 
tidak salaman, setelah itu, ia berusaha mencari cara untuk akrab dngan 
korban dengan menyembunyikan tujuan asalnya.  

 
b. Gaya bicara dan istilah gaul 

 
Gaya bicara seperti gaya bicara pacar laki-laki ketika menghadapi 

pacar perempuan. Kelihatan halus, penuh perasaan, dan mengabulkan 
permintaan pasangan homoseksualnya.Gaya bicara yang lembut dan 
penuh perhatian menjadikannya akrab dan penuh daya tarik.Ia seperti 
orang baik yang selalau memperhatikan orang lain dengan seksama. 



Tidak ada rasa curiga, bahwa ia akan berbuat jelek, bahkan menyimpang 
dari orientasi seks normal manusia.31 

 
Ciri-ciri lainnya dapat kita lihat sebagaimana keterangan di bawah ini: 

1) Fitrah meraka terbalik dan terjungkir dari fitrah yang diberikan Allah kepada 
kaum lelaki. Sesungguhnya tabiat mereka bertentangan dengan tabiat 
manusia yang diciptakan oleh Allah bagi kaum wanita, bukan pada lelaki. 

2) Kelezatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika melampiaskan 
syahwatnya berada dalam kubangan najis-najis, sampah-sampah, dan bau 
(kotoran manusia). Maka hilanglah air kehidupan disana. 

3) Rasa malu, tabiat, dan keberanian mereka lebih rendah dari pada binatang, 
baik watak maupun dibuat-buat. 

4) Pada benak mereka terus-menerus ada pikiran, angan-angan, dan keinginan 
untuk berbuat keji setiap saat. Sesungguhnya para lelaki berada di hadapan 
mereka disetiap waktu, setiap kali mereka berjalan, berpergian, keluar, dan 
masuk tidaklah hilang dari mereka bayangan kaum lelaki. 

5) Engkau akan mendapatkan mereka memiliki sedikit rasa malu. Sungguh 
bumi telah menghisap rasa malu dari wajahnya sehingga ia tiak merasa malu 
kepada Allah, tidak pula kepada para mahluknya. 

6) Ia tidak memiliki kekuatan yang dimiliki kaum lelaki, tidak pula keberanian 
mereka dan sifat keras mereka. Ia adalah seorang yang kemah selama-
lamanya dihadapan setiap pria karena sesungguhnya ia membutuhkan 
(kepuasan dan kasih sayang) dari pasangan umumnya. 

7) Allah telah menyifati mereka bahwa mereka aalah (orang-orang yang fasik) 
dan (para pelaku kejelekan), sebagaimana dalam firmanNya.32 

 

                                   

             

 
 

Artinya: Dan kepada Luth, Kami telah berikan Hikmah dan ilmu, dan telah 
Kami selamatkan Dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota 

                                                           
 31 Jamal Asy-Syaikh bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad Nida, Seks Bebas Undercover, Too 
Bagus Publishing, (Bandung:2009). Hal 56  
 32Ibid. Hal 75  



yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah 
kaum yang jahat lagi fasik. Maksudnya: homoseksual, menyamun 
serta mengerjakan perbuatan tersebut dengan berterang-terangan. 
(QS, Surat Al-Anbiya, ayat 74, Hal 262).33 
 

8) Allah menyebut mereka (para pelaku kerusakan) dalam ucapan nabi mereka 

(yakni nabi luth), sebagaimana dalam firmannya:   

 

 

                 

 

Artinya: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas 
kaum yang berbuat kerusakan itu".(QS, Surat Al-Ankabut, ayat 
30, Hal 319)  

 
9) Mereka adalah (orang-orang yang berlebihan) sebagaiman dalam firmannya: 

                             

Artinya:“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan 
nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas”.(QS, Surat Al-A‟raf, ayat 
81, Hal 128). 

 
Dari sisi lain menurut Kreujreun adalah sebagai berikut: 

Ciri-ciri Remaja Bergejala Homo 

a. Remaja ini lebih senang bergaul dengan anak-anak berjenis kelamin yang 
sama dan berusia dibawahnya. 

                                                           
 33 Al -Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung:Departemen Agama, 2005). Hal. 262  



b. Biasanya anak ini takut berbicara dengan lawan jenisnya. 
c. Sebagian besar remaja pria senang memakai anting pada satu telinga atau 

dua. Memakai pakaian yang feminim, dan kurang menyukai kegiatan 
kelaki-lakian.34 

 
3. Faktor-faktor Penyebab Homoseksual 

Masyarakat biasa memandang bahwa homoseksualitas merupakan 

gangguan psikologis dan bawha orang yang berperilaku homoseksual tidak dapat 

menjalani kehidupan secara memuaskan sebagaimana golongan-golongan 

heteroseksual. Akibatnya, berbagai macam upaya telah dilakukan untuk 

mengubah atau memodifikasi perilaku homoseksual dengan sejumlah teknik 

psikologis. 

Jumlah pria yang homoseksual itu dipekirakan 3-4 kali lebih banyak dari pada 

jumlah wanita yang homoseksual. Ekspresi homoseksualitas ada tiga macam, yaitu: 

a. Aktif, bertindak sebagai pria yang agressif. 

b. Pasif, beringkah laku dan berperan pasif-feminim seperti wanita. 

c. Bergantian peran, kadang-kadang memerankan fungsi wanita, kadang-

kadang jadi laki-laki. 

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual antara lain sebagai 

berikut: 

e. Faktor herediter berupa ketidak seimbangan hormon-hormon seks. 

                                                           
 34 Kreujreun, Ciri-ciri Bergejala Homo, 9 desember 2008, 6 November 2013. 



f. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual yang normal. 

g. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia  pernah 

menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa 

remaja. 

h. Atau anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis  dengan 

ibunya, sehingga timbul kebencian/antipasti terhadap ibunya dan semua 

wanita. Lalu muncul dorongan homoseks yang menjadi menetap.35 

 

C. Bimbingan  Dan Konseling Islam 

4. Pengertian Bimbingan dan Konseling  

Bimbingan itu adalah membantu individu dalam menetapkan pilihanya 

sendiri, sehingga dapat memajukan atau meransang perkembangan secara bertahap, 

untuk mengambil keputusan secara bebas tanpa bantuan orang lain.36 Namun  tidak 

setiap bantuan seseorang kepada yang lain dapat dikategorikan kedalam bimbingan. 

Bantuan bimbingan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat kejiwaan, bukan 

pertolongan medis, financial dan sebagainya. Dengan adanya bantuan dimaksud agar 

seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang sedang dihadapinya 

                                                           
 35 Kartini Kartono,Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sosial,(Bandung:Mandar Maju, 
2009). Hal. 248 

 
36Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling (Jakarta : Bina Aksara 1988) Hal. 1 



sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan datang 

kelak. 

Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan 

sistematis dari pembimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan 

perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan 

penyesuaian diri dengan lingkungan.37 

Dalam bahasa Indonesia kata bimbingan digunakan untuk beberapa istilah, 

misalnya bimbingan skripsi, yakni pekerjaan membimbing mahasiswa dalam menulis 

skripsi. Sedangkan bimbingan dalam terminology bimbingan maksudya adalah           

“suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis kepada seseorang secara psikologis 

memang membutuhkan, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat 

menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang 

dihadapi”.38 

Dengan demikian bimbingan Islam merupakan proses bimbingan 

sebagaimana kegiatan bimbingan lainya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan 

ajaran Islam, artinya berlandaskan Al-quran dansunnah Rasul. 

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan 

tidak mengharuskan atau menentukan, melainkan sekedar membantu individu, 

                                                           
2 Dewa  Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling di sekolah (Jakarta : Rineka Cipta 2002) 

Hal. 20 
38 Achmad Mubarok, Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 

2002), Hal. 02 



Individu dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan  ketentuan dan 

petunjuk Allah, maksudnya sebagaiberikut : 

4. Hidup selaras dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan 

kodratnya yang Allah, sesuai dengan ketentuan sunnatullah, sesuai 

dengan hakikatnya, sesuai dan hakikatnya sebagai mahluk Allah. 

5. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari 

eksistensi diri sebagai mahluk yang diciptakan Allah untuk mengabdi 

kepadanya, mengabdi dalam arti seluas-luasnya. 

6. Hidup selaras dengan petunjuk Allah, artinya sesuai dengan pedoman 

yang telah ditentukan Allah melalui rasulnya (Ajaran Islam).  

Dari uraian-uraian pengertian diatas, bimbingan adalah bantuan yang  

diberikan kepada individu untuk mengatasi kesulitan didalam hidupnya agar individu 

itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya atau dengan kata lain bimbingan adalah 

bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam usaha memecahkan kesukaran-

kesukaran yang dialaminya dengan memanfaatkan kekuatan dari individu itu sendiri, 

yang dalam proses pemberian bantuanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan 

terlatih dengan baik dibidang bimbingan. 

Konseling sebagai terjemah dari counseling merupakan bagian bimbingan, 

baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Layanan konseling adalah jantung hati 



layanan bimbingan secara keseluruhan (counseling is the heart of  quidance) dan 

counseling is a most important tool of quidance.39 

Sedangkan Prayitno, mengemukakan bahwa : 

Konseling adalah pertemuan empat mata antara klien dan konselor yang berisi 

usaha yang laras, unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian 

yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku.40 

 

Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang 

sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi oleh klien. 

Bimbingan konseling Islam adalah “proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat 

mampu mencapai kebahagian dunia dan akhirat”.41 

Diatas sudah dijelaskan bahwasanya bimbingan konseling Islam ialah 

aktivitas yang dilakukan sepihak, yaitu memberikan bantuan atau bimbingan yangh 

bersifat tuntunan bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul 

                                                           
39Abu Ahmadi,Bimbingan dan Konseling di sekolah, (Jakarta : Reneka Cipta, 1991) Cet Ke1 

Hal. 02 
40Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004) Hal. 

105  
41 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta : LPPAI, 2001), Hal. 
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sama sekali, dengan demikian bimbingan yaitu memberikan bantuan kepada  orang 

yang mempunyai masalah supaya bisa diatasi. 

5. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam 

Landasan adalah pondasi atau tempat pijakan dalam proses pemikiran dalam 

sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan memounyai landasan 

dalam pengembangan ilmu tersebut agar dapat diakui secara universal dan dapat 

diterima oleh masyarakat oleh karena itu ilmu bimbingan dan konseling Islam 

mempunyai landasan pemikiran. Landasan bimbingan Islam merujuk kepada dua 

pokok dalam Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sebagaimana firman Allah 

dalam Surat Al-Kahfi ayat 1-2. 

                               

                      

    

Artinya : segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya         
Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di 
dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 
siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita 
gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal 
saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.42 

 

                                                           
42 Depertemen Agama RI, Al-qur‟an terjemahan, (bandung : diponogoro, 2005), Hal. 234 



Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dijadikan landasan hukum dalam 

landasan bimbingan konseling Islam. Landasan bimbingan Islam juga  tidak menutup 

diri dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan diluar Islam, konsep-konsep ilmu 

pengetahuan hasil dari pemikiran manusia atau hasil penelitian juga dapat dijadikan 

landasan dalam ilmu bimbingan Islam sebagai ilmu bantu dalam proses bimbingan 

Islam. Seperti halnya : 

5. Ilmu filsafat 

6. Ilmu psikologi 

7. Ilmu hukum 

8. Ilmu-ilmu kemasyarakatan (Sosiologi, Antropologi sosial). 

 

Jadi secara kodrati manusia memang membutuhkan bantuan kejiwaan 

termasuk konseling agama dan secara konsepsional harus ada orang yang menekuni 

bidang ini agar layanan konseling agama ini dapat diberikan secara professional, 

sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah. 

Untuk mengetahui kedudukan Bimbingn dan Konseling Agama, dalam 

persfektif keilmuan maupun perspektif ajaran Islam, sekurangnya perlu diketahui 

lebih dahulu empat hal, yaitu : 

5. Bahwa kodrat kejiwaan manusia membutuhkan bantuan psikologis. 

6. Gangguan kejiwaan yang berbeda-bada membutuhkan terapi yang tepat. 



7. Miskipun manusia memiliki fitrah kejiwaan yang cenderung kepada 

keadilan dan kebenaran, tetapi daya tarik kepada keburukan lebih cepat 

merespon stimulus keburukan, mendahului respon motif  kepada 

kebaikan atau stimulus kebaikan. 

8. Keyakinan agama (keimanan) merupakan bagian dari struktur 

kepribadian, sehingga getar batin dapat dijadikan pengerak tingkah laku 

(motif) kepada kebaikan.43 

Dengan demikian konsep bimbingan dan konseling Islam adalah pada 

dasarnya merupakan bimbingan yang di usahakan membantu individu dalam 

memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan dirinya maupun kolompok 

masyarakat dan perguruan tinggi yang mencerminkan mutu pelaksanaan kegiatan 

sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling Islam. Yaitu 

merupkan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainya, tetapi dalam 

seluruh seginya berlandaskan kepada ajaran Islam, artinya berlandaskan kepada Al-

qur‟an dan Sunnah Rasul.  

6. Metode Bimbingan dan Konseling Islam 

Sebelum telah dibahas bahwa  bimbingan dan Konseling Islam adalah 

membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar tercapai 
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kebahagian dunia akhirat. Untuk melaksanakan bimbingan islam agar berhasil dengan 

baik hendaklah mengunakan metode untuk memberikan bimbingan Islam. 

Menurut HM. Arifin dalam bukunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 

agama, metode bimbingan ada enam macam yaitu: 

7) Metode Wawancara 
Adala metode dimana satu-satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan 
atau masalah-masalah klien pada saat tertentu memerlikan bantuan. 

8) Metode Group Guidance ( bimbingan secara kelompok ) 
Yaitu suatu cara pengungkapan jiwa atau batin serta pembinaan melalui 
kegiatan kelompok, seperti ceramah, diskusi, dan seminar. 

9) Metode Non Direktif ( cara yang tidak mengarah ) 
Metode ini dapat dibagi menjadi dua maacam yaitu : 
c. Clien contered, yaitu pengukapan tekanan batin firasat yang dirasakan 

klien sementara pembimbing bersikap memperhatikan dan 
mendegarkan serta mencatat point-point penting yang diangap rawan 
untuk diberi bantuan. 

d. Metode Edukatif, mengungkapkan tekanan perasaan klien dengan 
mengorek sampai tuntas perasaan atau sumber perasaan yang 
menyebabkan hambatan dan ketegangan pada klien. 

10) Metode sikoanalisis ( penganalisaan jiwa ) 
Yaitu menganalisis segala tingkah laku klien. 

11) Metode Direktif ( metode yang bersifat mengarahkan ) 
Metode ini bersifat mengarahkan klien untuk berusaha mengatasi  
kesulitan atau masalah yang di hadapinya dengan memberikan jawaban-
jawaban secara langsung terhadap permasalahan yang menjadi sebab 
kesulitan yang dialami klien. 

12) Metode lainnya, yakni metode yang ada hubunganya dengan sikap sosial 
dalam pergaulan klien, Dalam hal ini dipakai metode sosiometri suatu cara 
yang dipergunakan untuk mengetahui kedudukan klien dalam kolompok.44 

 

Menurut Aunur Rahim Faqih, dalam bukunya bimbingan dan konseling dalam 

islam adalah sebagai berikut: 
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6. Metode Langsung ( metode individu ). 
d. Percakapan pribadi. 
e. Kunjungan kerumah. 
f. Kunjungan atau observasi kerja. 

7. Metode Kolompok   
d. Diskusi kelompok, pembimbing melaksanakan bimbingan dengan 

cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang mempuyai 
masalah. 

e. Karya Wisata, yakni bimbingan kelompok yakni yang dilakukan 
secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai 
foromnya. 

f. Sosiodrama,dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan 
timbulnya masalah. 

8. Metode Tidak Langsung 
e. Melalui surat kabar 
f. Melalui telpon 
g. Melalui brosur  
h. Melalui radio.45 

 
Sementara menurut Singih D. Gunarsa bahwasahnya tehnik pendekatan 

langsung menurut Thorne ( 1950 ) meliputi teknik-teknik : 

6. Menanamkan kepercaan diri kembali. 
7. Memberikan saran. 
8. Pemberian nasehat 
9. Membujuk. 
10. Memotivasi. 
Sedangkan yang tidak lansung : 
5. Seseorang datang untuk minta bantuan. 
6. Perumusan mengenai suasana bantuan. 
7. Kenselor menerima meningkatkan keberanian klien untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan sehubungan dengan masalahnya. 
8. Konselor menerima, mengenali dan menjelaskan berbagai perasaan 

negatif.46 
 

                                                           
45 Aunur Rahim Faqih, Op. Cit  Hal. 54-55 
46Singgih D. Gunarsa,Konseling dan Psikotrapi, ( Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia 1992 ), 

Hal. 113 



Metode merupakan keharusan dalam mengadadakan bimbingan dan konseling 

Islam agar mencapai harapan yang lebih baik.Dari setiap pembimbing dengan 

mengunakan metode yang tepat karena metode tersebut adalah sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih efektif. Juga dalam pelaksanaan terbimbing dapat lebih 

mudah diarahkan dalam suatu tindakan dan lebih dapat memahami apa sebenarnya 

terjadi dalam kejiwaan klien atau pembimbing. 

9. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam 

Secara umum atau secara garis besar, tujuan bimbingan Islam itu dapat 

diartikan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.47 

3) Tujuan Umum 

Memberikan bimbingan dan konseling Islam kehidupan secara umum dengan 

mengunakan pendekatan agama (Islam). Membantu klien agar ia dapat memiliki 

pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan 

untuk melakukan suatu perbuatan yang di pandang baik, benar dan bermamfaat untuk 

kehidupan dan akhirat. 

4) Tujuan Khusus 

d. Membantu klien agar tidak menghadapi masalah  

e. Jika seorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan 

tujuan membantu klien agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi 
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f. Kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling Islam 

bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya dan bahkan 

dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber 

masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.48 

Selain itu menurut Andi Mappiare At, bahwa “pemeliharaan atau 

mendapatkan mental sehat merupakan tujuan mental sehat merupakan tujuan dari 

bimbingan. Jika bimbingan mental sehat dicapai maka individu memiliki integrasi, 

penyesuaian dan indetifikasi positif terhadap orang lain”.49 

Selanjutnya menurut George dan Cristiani ( 1981 ), seperti dikutip oleh Singih 

D. Gunarsa yaitu : tujuan dari bimbingan atau konseling sebagai berikut : 

6. Menyediakan fasilitas untuk perubahan prilaku 
7. Meningkatkan ketrampilan untuk menghadapi sesuatu 
8. Meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan 
9. Hubungan antar perorangan 
10. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan klien.50 

 
 
 

10. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam 

9) Sebagai Pencegahan ( preventif ) 
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Layanan bimbingan dapat berfungsi sebagai pencegahan (preventif), 

yaitu merupakan usaha pencegahan timbulnya masalah. 

10) Sebagai Pemahaman  

Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan 

konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-

pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan.pemahaman ini 

mencakup pemahaman tentang diri sendiri serta orang lain. 

11) Sebagai Perbaikan 

Walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun 

mungkin saja masyarakat masih menghadapi masalah-maslah tertentu. 

Disinilah fungsi perbikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling 

yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan. 

12) Sebagai Pemeliharaan dan Pengembangan 

Fungsi ini bearti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan 

dapat membantu masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan. 

13) Sebagai Pengungkapan 

Yaitu untuk mengetahui keadaan dari dalam individu seperti, minat, 

bakat dan kemampuan anak.Dari data-data yang telah dimiliki pembimbing 

dapat melaksanakan langkah selanjutnya. 



14) Sebagai Penyaluran 

Fungsi ini meliputi kegiatan membantu seseorang, yaitu memberikan 

alternatif-alternatif dalam memilih dan menentukan sesuatu seperti sekolah, 

perpustakaan, pekerjaan, masa depan, sesuai dengan kemampuan, bakat, 

minat dan cita-cita yang ada pada dirinya. 

15) Sebagain Informasi 

Suatu yang ada pada individu seperti kelebihan, kekurangan dan 

lingkugan. Seperti sekolah yang akan dimasukinya. Hal ini sangat 

menguntungkan kalau diketahui sedini mungkin. Fungsi ini diadakan agar 

yang bersangkutan dapat berkembang secara wajar. 

16) Sebagai Pemecahan Masalah 

Dalam kenyataan tidaklah mungkin anak terbebas sama sekali dari 

masalah, kadang kadang ia mengalami masalah atau kesulitan, ringan ataupun 

berat. Dalam hal ini fungsi “ kuratif” (pengobatan) dari bimbingan diperlukan 

D. Homoseksual  

4. Pengertian Homoseksual 

Homoseksual adalah daya pikat sexsual antara orang-orang yang memiliki 

kesamaan jenis kelamin. “kata ini diturunkan dari bahasa Yunani “homo” sama dan 

bahasa latin “sexsualis” seksual”. Namun penggunaan kata “gay” dan “lesbian” 

sekarang ini lebih luasdan lebih muda diterima.Sedangkan secara sosiologis, 



homoseksual adalah seseorang yang cendrung mengutamakan orang yang sejenis 

keleminnya sebagai mitra seksual.51 

Eksperimentasi dalam permainan seks sejenis merupakan bagian 

perkembangan seksual yang normal sebagian besar anak laki-laki dan anak 

perempuan baik sebelum maupun selama masa pubertas.Menjelang menginjak masa 

dewasa, sebagian besar orang telah mengembangkan gagasan yang jelas tentang 

orientasi seksual mereka, yang mayoritas mereka menjadi heteroseksual.52 

Aktifitas homoseksual terjadi dalam situasi-situasi dimana orang-orang yang 

memiliki gaya hidup heteroseksual kehilangan kontak rutinnya dengan angota-angota 

lawan jenis, yang paling umum terjadi adalah diantara narapidana jangka panjang. 

Bentuk perilaku ini juga terjadi, tetapi biasanya kurang luas, dalam lembaga-lembaga 

misalnya sekolah-sekolah yang muridnya laki-laki atau angkatan bersenjata, dimana 

kelompok-kelompok partisipan yang hanya terdiri dari satu jenis kelamin dalam 

berada dalam pembatasan ketat selama periode waktu yang lama. 

5. Karakteristik Homoseksual 

Ciri-ciri para pelaku homokseksual yang bisa buat tanda bahwa dia adalah 

pelaku homoseks, tentu sangat sulit. Karena pada dasarnya hamper persis tidak ada 

perbedaan yang diperlihatkan. 
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Sedangkan menurut Jamal Asy-Syaikh bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad 

Nida, ada beberapa tanda-tanda khusus kaum homoseks yang dapat kita lihat dari 

berberapa hal yaitu seperti: 

c. Isyarat Mata 

Pelaku homoseks sulit dideteksi, namun kita harus punya daya untuk 
mengetahuinya, agar tidak terjebak dan mampu megawasinya sehingga 
tidak terpengaruh.Dari sisi isyarat mata, pelaku homoseks memancarkan 
aroma yang tidak biasa. Ketika melihat laki-laki, apalagi tampan, ia 
seperti melihat perempuan, timbul hasrat untuk menyentuhnya, paling 
tidak salaman, setelah itu, ia berusaha mencari cara untuk akrab dngan 
korban dengan menyembunyikan tujuan asalnya.  

 
d. Gaya bicara dan istilah gaul 

 
Gaya bicara seperti gaya bicara pacar laki-laki ketika menghadapi 

pacar perempuan. Kelihatan halus, penuh perasaan, dan mengabulkan 
permintaan pasangan homoseksualnya.Gaya bicara yang lembut dan 
penuh perhatian menjadikannya akrab dan penuh daya tarik.Ia seperti 
orang baik yang selalau memperhatikan orang lain dengan seksama. 
Tidak ada rasa curiga, bahwa ia akan berbuat jelek, bahkan menyimpang 
dari orientasi seks normal manusia.53 

 
Ciri-ciri lainnya dapat kita lihat sebagaimana keterangan di bawah ini: 

10) Fitrah meraka terbalik dan terjungkir dari fitrah yang diberikan Allah kepada 
kaum lelaki. Sesungguhnya tabiat mereka bertentangan dengan tabiat 
manusia yang diciptakan oleh Allah bagi kaum wanita, bukan pada lelaki. 

11) Kelezatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika melampiaskan 
syahwatnya berada dalam kubangan najis-najis, sampah-sampah, dan bau 
(kotoran manusia). Maka hilanglah air kehidupan disana. 
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12) Rasa malu, tabiat, dan keberanian mereka lebih rendah dari pada binatang, 
baik watak maupun dibuat-buat. 

13) Pada benak mereka terus-menerus ada pikiran, angan-angan, dan keinginan 
untuk berbuat keji setiap saat. Sesungguhnya para lelaki berada di hadapan 
mereka disetiap waktu, setiap kali mereka berjalan, berpergian, keluar, dan 
masuk tidaklah hilang dari mereka bayangan kaum lelaki. 

14) Engkau akan mendapatkan mereka memiliki sedikit rasa malu. Sungguh 
bumi telah menghisap rasa malu dari wajahnya sehingga ia tiak merasa malu 
kepada Allah, tidak pula kepada para mahluknya. 

15) Ia tidak memiliki kekuatan yang dimiliki kaum lelaki, tidak pula keberanian 
mereka dan sifat keras mereka. Ia adalah seorang yang kemah selama-
lamanya dihadapan setiap pria karena sesungguhnya ia membutuhkan 
(kepuasan dan kasih sayang) dari pasangan umumnya. 

16) Allah telah menyifati mereka bahwa mereka aalah (orang-orang yang fasik) 
dan (para pelaku kejelekan), sebagaimana dalam firmanNya.54 

 

                                   

             

 
 

Artinya: Dan kepada Luth, Kami telah berikan Hikmah dan ilmu, dan telah 
Kami selamatkan Dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota 
yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah 
kaum yang jahat lagi fasik. Maksudnya: homoseksual, menyamun 
serta mengerjakan perbuatan tersebut dengan berterang-terangan. 
(QS, Surat Al-Anbiya, ayat 74, Hal 262).55 
 

17) Allah menyebut mereka (para pelaku kerusakan) dalam ucapan nabi 

mereka (yakni nabi luth), sebagaimana dalam firmannya:   
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Artinya: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas 
kaum yang berbuat kerusakan itu".(QS, Surat Al-Ankabut, ayat 
30, Hal 319)  

 
18) Mereka adalah (orang-orang yang berlebihan) sebagaiman dalam 

firmannya: 

                             

Artinya:“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan 
nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas”.(QS, Surat Al-A‟raf, ayat 
81, Hal 128). 

 
Dari sisi lain menurut Kreujreun adalah sebagai berikut: 

Ciri-ciri Remaja Bergejala Homo 

d. Remaja ini lebih senang bergaul dengan anak-anak berjenis kelamin yang 
sama dan berusia dibawahnya. 

e. Biasanya anak ini takut berbicara dengan lawan jenisnya. 
f. Sebagian besar remaja pria senang memakai anting pada satu telinga atau 

dua. Memakai pakaian yang feminim, dan kurang menyukai kegiatan 
kelaki-lakian.56 

 
6. Faktor-faktor Penyebab Homoseksual 

Masyarakat biasa memandang bahwa homoseksualitas merupakan 

gangguan psikologis dan bawha orang yang berperilaku homoseksual tidak dapat 

menjalani kehidupan secara memuaskan sebagaimana golongan-golongan 
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heteroseksual. Akibatnya, berbagai macam upaya telah dilakukan untuk 

mengubah atau memodifikasi perilaku homoseksual dengan sejumlah teknik 

psikologis. 

Jumlah pria yang homoseksual itu dipekirakan 3-4 kali lebih banyak dari pada 

jumlah wanita yang homoseksual. Ekspresi homoseksualitas ada tiga macam, yaitu: 

d. Aktif, bertindak sebagai pria yang agressif. 

e. Pasif, beringkah laku dan berperan pasif-feminim seperti wanita. 

f. Bergantian peran, kadang-kadang memerankan fungsi wanita, kadang-

kadang jadi laki-laki. 

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual antara lain sebagai 

berikut: 

i. Faktor herediter berupa ketidak seimbangan hormon-hormon seks. 

j. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual yang normal. 

k. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia  pernah 

menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa 

remaja. 



l. Atau anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis  dengan 

ibunya, sehingga timbul kebencian/antipasti terhadap ibunya dan semua 

wanita. Lalu muncul dorongan homoseks yang menjadi menetap.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

KONSEP BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP REMAJA YANG 

TERJERUMUS DALAM PERILAKU HOMOSEKSUAL 

A. Faktor-Faktor Remaja Terjerumus Dalam Prilaku Homoseksual 

                                                           
 57 Kartini Kartono,Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sosial,(Bandung:Mandar Maju, 
2009). Hal. 248 

 



Penyimpangan tingkah laku anak remaja tidak timbul dan ada begitu saja dalam 

setiap kehidupan, penyimpangan-penyimpangan tersebut mempunyai penyebab yang 

merupakan faktor-faktor terjadinya kenakanalan anak remaja. Untuk mengetahui 

sebab timbulnya penyimpangan anak remaja harus diperhatikan faktor- faktor dari 

dalam diri anak remaja tersebut, faktor keluarga, lingkungan dan hal-hal lainnya yang 

dapat mempengaruhi seseorang remaja itu melakukan peyimpangan tingkah laku. 

Penyimpangan anak remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu 

keadaan yang berdiri sendiri. Penyimpangan anak remaja tersebut timbul karena 

adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi, beberapa faktor-

faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyimpangan anak remaja dalam perilaku 

homoseksual tersebut,58 antara lain: 

1. FaktorLingkungan  

 Lingkungan pergaulan yang telah dimasuki seorang remaja dapat juga 

berpengaruh untuk menekan temannya yang belum mengetahui tentang seksualitas 

atau yang belum melakukan hubungan seks. Bagi remaja tersebut, tekanan dari 

teman-temannya itu lebih kuat dari pada tekanan yang didapat dari keluarganya 

sendiri. Keinginan untuk dapat diterima oleh lingkungan pergaulannya begitu besar, 

sehingga dapat mengalahkan semua hal yang didapat, baik dari orang tua maupun 

dari sekolahnya. Pada umumnya remaja tersebut melakukannya hanya sebatas ingin 
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membuktikan bahwa dirinya sama dengan teman-temannya, sehingga dapat diterima 

menjadi bagian dari kelompoknya seperti yang dinginkannya. Dalam pergaulan 

dengan teman sebaya tentunya jika ingin diterima di lingkungan pergaulan, remaja 

akan mengikuti apa yang dilakukan di lingkungan pergaulannya tersebut. Pengaruh 

teman pergaulan yang sangat bermacam-macam, mulai dari suka dengan hal yang 

pornografi dan seksualitas, membicarakan pornografi dan seks, mengajak teman 

melihat video porno, menyuruh melakukan hubungan seks, dikucilkan, dikritik dan 

dikatakan kuno. Jika remaja tidak bisa mengendalikan diri maka remaja sangat 

mudah mengikuti lingkungan di sekitarnya yang buruk. Apalagi didorong dengan 

rasa ingin tahu tentang seks yang besar dari diri remaja yang akan membuat remaja 

saat ini akan lebih terpuruk tentunya.59 

Teman pergaulan atau sering juga disebut teman bermain. Pada awalnya, 

teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat persahabatan, namun 

dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak 

pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Remaja biasanya berpikir sosial, 

suka berteman, suka bergaul, dan suka berkelompok. Pergaulan merupakan cara 

untuk mengenal atau mencari teman baru, informasi, dan menambah wawasan. 

Dengan demikian kelompok teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada diri dan 

perilaku remaja.60 
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Untuk memperoleh penerimaan kelompok, remaja berusaha menyesuaikan 

diri secara cepat dalam berbagai hal seperti model pakaian, gaya rambut, selera 

musik, dan gaya bahasa yang digunakan. Segala sesuatu pada remaja diukur oleh 

reaksi teman sebayanya. Rasa memilki merupakan hal yang paling penting. Oleh 

karena itu remaja akan berperilaku dengan cara memperkuat keberadaan mereka di 

dalam kelompok. Remaja sangat rentan terhadap persetujuan, penerimaan, dan 

tuntutan sosial. Diabaikan dan dikritik oleh teman sebaya menimbulkan perasaan 

yang sangat mendorong individu tersebut berusaha untuk diterima dan dihargai oleh 

kelompok tersebut.61 

Rasa penasaran atau rasa ingin tahu mengenai seksual merupakan salah satu 

pengaruh besar pula pada remaja. Rasa ingin tahu tersebut di dorong dengan 

kebutuhan remaja itu sendiri. Adanya rasa ingin tahu yang besar maka remaja akan 

berpikir dan memulai mencari jawaban yang sebenarnya.62   

Masa remaja terjadi beberapa perkembangan, salah satunya perkembangan 

seksual. Adanya perkembangan seksual tersebut meningkatkan keingintahuan remaja 

tentang seks. Apalagi jika temantemannya mengatakan bahwa seks terasa nikmat, 

ditambah lagi adanya segala informasi yang tidak terbatas dari media elektronik saat 

ini. Maka, rasa penasaran tersebut semakin mendorong mereka untuk lebih banyak 

lagi melakukan berbagai keinginannya. Hal yang terkait dengan rasa penasaran 
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remaja tentang seksual antara lain tertarik terhadap seksualitas, menonton video 

porno, mencari informasi tentang seks, hingga ingin mencoba hubungan seks. Rasa 

penasaran yang kuat dari diri remaja harus diimbangi dengan informasi yang benar 

dan dapat dipertanggung jawabkan agar remaja tidak terjerumus ke hal-hal yang 

dapat merusak moral para remaja.  

2. Faktor Keluarga 

Bagi seorang remaja, mungkin aturan yang diterapkan oleh kedua orang tua 

tidak dibuat berdasarkan kepentingan orang tua dan anak. Akibatnya, remaja tersebut 

merasa tertekan, sehingga ingin membebaskan diri dengan menunjukkan sikap 

sebagai pemberontak, yang salah satunya dalam masalah seksual. Remaja akan mulai 

tertarik dengan seksualitas.63 

Apalagi dalam keluarga yang dihadapi sedang dalam keadaan keributan antara 

orang tua, selalu saja ribut dari hari ke hari, maka disinilah letak dari tekanan batin 

anak itu, sihingga dia selalu di salahkan oleh orang tuanya dan tidak di perhatikan 

lagi, apalagi kasih sayang ibu terhadap anaknya. 

Seorang anak pada umumnya haus akan kasih sayang orang tuanya serta 

merindukan seseorang yang mau mencurahkan perhatian kepadanya. Namun, 

sewaktu merasa kasih sayang yang diberikan orang tua kepadanya masih kurang, 

sang anak akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menarik perhatian dan 
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kasih sayang orang tuanya itu. Umpama, ia tak akan berhenti melakukannya sampai 

dirinya memperoleh kasih sayang yang diharapkannya. Apabila kondisi seperti ini 

terus dibiarkan, sementara kedua orang tuanya tidak kunjung memperhatikan 

kebutuhannya, niscaya ia akan melakukan kenakalan. Lebih dari itu, kondisi kejiwaan 

sang anak akan berada dalam bahaya dan akan dihinggapi sifat dengki atau merasa 

terasing di tengah-tengah keluarganya sendiri. Untuk melawan kondisi semacam ini, 

sang anak akan selalu berbuat penyimpangan tingkah laku, apalagi sampai terjerumus 

homoseksual.64 

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan 

lingkungan paling kuatdalam membesarkan anak dan terutama bagi  anak yang 

belumsekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam 

perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan 

anak, sedangkan keluarga yang jelek atau buruk akan berpengaruh negatif. 

3. Media Informasi 

Media informasi adalah suatu perantara yang sangat mempengaruhi pada saat 

ini. Media informasi kini dengan mudah dapat diakses oleh kebanyakan remaja 

seperti televisi, radio, Internet, bahkan handphone pun telah masuk ke dalamnya. 
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Perkembangan media informasi juga memudahkan remaja untuk mengakses salah 

satunya materi yang bersifat pornografi.65 

Pada saat ini remaja terus-menerus terjerumus dengan hal seksual. Pengaruh 

sosial mendorong remaja untuk melakukan hal tersebut seperti halnya berkencan, dan 

dorongan seks dari dalam dirinya mendesak mereka untuk melakukan hubungan 

seksual tersebut.  

Dorongan seksual pada remaja semakin meningkat jika faktor dari luar juga 

ikut menunjang. Seperti halnya VCD-VCD atau bacaan-bacaan porno kini telah dijual 

bebas dan remaja akan dengan sangat mudah mendapatkannya. Selain itu, maraknya 

warung-warung internet semakin memudahkan untuk mengakses situs-situs porno. 

Hal inilah yang semakin memicu timbulnya ke dalam hubungan seksual apalagi 

dengan remaja yang terjerumus homoseksual. 

Dari segi psikologi atau kejiwaan pornografi dan pornoaksi dapat berakibat 

pada melemahnya fungsi pengendalian diri terutama tehadap naluri seksual. Banyak 

remaja senang menonton acara televisi dengan muatan seksual. Menonton potret 

seksual di televisi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seksual remaja. Walaupun 

demikian, seperti apa yang ditampilkan di televisi benar-benar mempengaruhi 

perilaku remaja bergantung pada faktor kebutuhan remaja itu sendiri. Media 

informasi yang berkaitan dengan seksual sekarang sangat mudah didapatkan oleh 
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semua kalangan umur terutama remaja. Media informasi tersebut antara lain media 

elektronik yang meliputi televisi, radio, handpone, internet, VCD, film dan media 

cetak seperti koran, majalah, buku cerita, komik, serta dari orang lain pun juga bisa 

menjadi media informasi misalnya dari teman, guru dan keluarga. 

4. PolaAsuh 

Dalam hal ini bisa dianggap pola asuh yang sangat salah, berhubungan dengan 

cara mendidikan anak yang keliru, yang kemudian menimbulkan berbagai dampak 

buruk.66 Adakalanya seorang ibu terlampau berlebihan dalam mencurahkan perhatian 

dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini menjadikan sang anak bersikap manja 

dan tergantung kepadanya. Ketika sang anak menginginkan apa yang dia inginkan 

maka itu harus ada, tapi orang tua selalu meniruti apa yang dikhendaki anak, semua 

itu akan menjadi kebiasaan buruk bagi sang anak. Sikap inilah memicu anak menjadi, 

berbuat menyimpang dan nakal serta  menentang orang tua. 

5. Faktor Biologis 

Homoseksual adalah keadaan pernyataan perasaan yang semulajadi 

menyebabkan seseorang itu mempunyai nafsu terhadap kaum sejenis. Perasaan dan 

nafsu tersebut terhasil disebabkan oleh bahan kimia dan hormon yang dikeluarkan 

dalam badan luar kawalan.  

6. Faktor Ekonomi 
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Perkembangan anak sampai usia remaja, ekonomi keluarga sangat 

mempengaruhi dalam kebutuhan remaja, apa bila kebutuhan ekonomi tidak memadai 

untuk kebutuhan anak remajama karemaja sangat mudah sekali dengan pengaruh 

penyimpangan perilaku homoseksual, apalagi dengan di iming-iming idikasihuang 

oleh orang yang ingin mempengaruhi remaja itu, bahwa sebenarnya mereka tersebut 

hanya mencari kenikmatan saja dan senang senang dan berpikiran bahwa penyakit 

yang berbahaya hanya ada di kota kota besar saja dan bagi mereka yang penting 

adalah uang, remajamudah sekali di bujuk dan di iming-imingngi barang dan uang 

walaupun sebenarnya mereka tahu yang mereka lakukan itu tidak semuanya nyaman. 

Dari banyak hal yang telah yang terkait mengenai faktor-faktor dan penyebab 

remaja terjerumus homoseksual,Remaja awal itu memang dimana masa masa yang 

paling sulit bagi orang tua,sebab pada masa remaja mulai masuk ke gerbang remaja 

banyak perlawanan-perlawanan dari remaja kepada siapa saja yang mereka anggap 

tidak pro dengan mereka termasuk orang tua,dan dimasa remaja ini pula remaja 

mengalami perubahan fisik dan fsikis yang membuat remaja tidak labil sama sekali. 

 Dimasa remaja ini lah para remaja sering melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar norma-norma yang ada, seperti banyak macam bentuk kenakalan remaja, 

dan salah satunya ada remaja yang melakukan penyimpangan seksual dikarenaka 

beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti yang didapatkan, faktor ekonomi, 

keluarga dan lingkungan, dan sebagianya namum disini peran keluarga yang 



menentukan untuk bentuk dan tingkah laku anak-anaknya, perhatian yang diberikan 

dari keluarga khususnya kedua orang tua sangatlah membantu remaja untuk 

menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapinya, hubungan 

komunikasi antara orang tua dengan anaknya harus di jaga, seperti yang kita ketahui 

sekarang ini orang tua sangat terbatas komunikasinya dengan anak-anaknya, jika ada 

masalah saja anak dan orang tua dapat terjalin komunikasi akrab, seharusnya tidak 

demikian hubungan komunikasi antara anak dan orang tua harus terjalin setiap saat, 

karena disanalah anak bisa mencurahkan semua permasalahannya yang timbul 

ditengah kehidupan sehari-hari, anak juga tidak sunggkan dengan orang tua, karena 

anak bisa menganggap ornag tua sebagai sahabatnya bukan sebagai seorang yang 

harus di takuti dan seorang yang kejam dimata anak.  

Para orang tua juga harus dapat lebih pekah dan mengerti apa yang saat itu 

dibutuhkan anak-anaknya dan memberikan pengetahuan tentang norma-norma yang 

di perbolehkan dan norma-norma yang di larang, baik norma adat budaya dan norma 

agama tentunya, agar khususnya untuk remaja sekarang yang pergaulannya sudah 

sangat bebas bisa membatasinya, karena oarang tua sebelumnya sudah memberikan 

pengetahuan tentang itu, supaya tidak menjadi hal yang tabu sehingga para remaja 

mencari sendiri tanpa pengawasan orang tuanya yang memnyebabkan anak banyak 

salah pergaulan, memilih teman. Orang tua juga harus bisa menempatkan gender 

anak-anaknya misalnya anak-anak laki-laki harus di beri pengetahuan tentang 



kewajiban anak laki-laki, tingkah lakunya seperti apa begitu juga dengan anak 

perempuan supaya anak tahu tentang kewajiban dirinya dan supaya tidak melakukan 

penyimpangan sepeerti yang bahas diatas. Serta harus ada pencegahan kepada remaja 

yang terjerumus perilaku homoseksual yang harus dilakukan oleh psikolog/konselor 

yang profesional. 

B. Konsep Bimbingan Konseling Islam Terhadap Remaja Yang Terjerumus 

Prilaku Homoseksual 

1. Penanganan individual 

Remaja ditangani sendiri, dalam tatap muka empat mata dengan psikolog atau 

konselor. Walaupun diperlukan informasi dari orang tua atau orang-orang 

lainya, mereka di wawancara tersendiri pada waktu yang berlainan. Dalam 

penangan individual ada beberapa macam konsep: 

a. Pemberian petunjuk atau nasihat (quidance). Di sini konselor atau 

psikolog memamfaatkan pengetahuanya yang lebih banyak dari klien 

untuk memberikan informasi atau mencarikan jalan keluar mengenai hal-

hal atau masalah-masalah yang belum diketahui oleh klien. Misalnya, 

memberitahu kemungkinan-kemungkinan melanjut sekolah, tentang cara 

belajar yang efektif, tentang sexsualitas, dan lain-lain. Dengan 

mendapatkan pengetahuan tambahan ini diharapkan klien remaja itu dapat 

menyelesaikan masalahnya. 



b. Konseling. Di sini konselor atau psikolog tidak mendudukan dirinya pada 

posisi yang lebih tahu dari pada klienya, melainkan dari posisi yang 

sejajar mencoba bersama-sama klien memecahkan masalah persoalanya. 

Masalah yang perlu ditangani dengan tehnik ini adalah jika menyangkut 

norma, nilai atau perasaan yang subjektif sifatnya yang di dalam diri klien 

itu sendiri itu menyebabkan timbulnya konflik. Tugas konselor atau 

psikolog di sini adalah menjadi mitra klien sebagai tempat penyaluran 

perasaan atau sebagai pedoman di kala bingung atau member semangat di 

kala patah semangat. Tujuan konseling mengutuhkan kepribadian klienya 

yang tergoncang untuk kemudian mencoba menghadapi keyataan dan 

menyesuaikan diri terhadap kendala yang ada serta akhirnya mencari 

jalan keluar dari masalah. 

c. Psikoterapi. Di sini ahli biasanya adalah psikolog atau psikiater yang 

telah mendapa tlatihan khusus. Keterampilan khusus ini diperlukan 

karena konsep ini sebelumnya dan kasus-kasus ditanganinya pun lebih 

berat. Yang dimaksud psikoterapi adalah penyembuhan jiwa yang 

tergangu, mulai dari ganguan ringan seperti jiwa yang terkena setress. 

Sasaranya adalah mengubah struktur kejiwaan klien agar mampu untuk 

lebih menyesuaikan diri terhadap lingkunganya. Dalam hubungan ini ada 

beberapa psikoterapi, yaitu 



1) Terapi tingkah laku dalam teori Behaviorisme. Tujuanya adalah 

menghilangkan perilaku yang menggangu dengan memberikan latihan-

latihan sedemikian rupa sehingga tingkah laku yang menggangu itu 

hilang. Prinsipnya adalah memberikan hukum dan hukuman setiap kali 

tingkah laku yang positif muncul. Untuk menyembuhkan seorang 

homoseksual, psikoterapi bisa megajak tentang mengobrol hubungan 

heteroseksual serta menganjurkan untuk memperbanyak pergaulanya 

dengan lawan jenisnya. 

 

2) Terapi psikoanalitik konsep ini menggunakan teori psiko analisis dari 

Sigmun Freud yang tujuanya adalah untuk menjelajahi alam 

ketidaksadaran klien sampai faktor penyebabnya gangguanya 

terbongkar. Konsep ini menggunakan keahlian yang sanga ttinggi dan 

makan waktu sangat lama bisa bertahun-tahun, sehingga memakan 

biaya, waktu, dan tenaga tidak sedikit. 

3) Terapi Humanistik. Tujuanya dari konsep ini adalah membantu klien 

untuk menerima dirinya sendiri, menyadari potensi-potensinya dan 

mengembangkan potensi secara optimal, menumbuhkan kepercayaan 

diri dan belajar untuk puas dan apa yang telah dicapainya. 



4) Terapi Transpersonal. Konsep ini biasa dilakukan oleh rohani awan 

atau orang-orang pintar dan juga dapat dipraktikkan para ulama Islam. 

Tujuanya adalah untuk mengajak klien menempatkan dirinya sebagai 

bagian dan menerima segala sesuatu yang terjadi pada dirinya sebagai 

hal yang wajar karena itu kembali kejalan Allah dan Sunnah Rasul, 

memohon ampunan, dan berdo‟a.  

Adapun metode bimbingan konseling Islam secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung, 

karena bimbingan konseling Islam dalam hal ini dilihat sebagai proses komunikasi. 

Untuk lebih lanjut berikut akan dikemukakan secara rinci metode-metode yang 

dipakai dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pada remaja yang terjerumus 

perilaku homoseksual: 

1. Metode langsung, yaitu metode ketika pembimbing dan konselor 

melakukan komunikasi langsung (tatap muka) dengan klien. Metode ini dapat dirinci: 

a)Metode individual. 

Adapun metode individual menggunakan teknik, seperti percakapan pribadi 

(face to face), bersilaturahmi dengan keluarga, dan observasi kegiatan klien. 

Metode ini dilakukan setelah bimbingan secara umum lalu setelah bimbingan 

secara umum atau kelompok barulah bimbingan individu ini dilakukan, kegiatan 



konseling individu ini sifatnya adalah sukarela atau hanya untuk klien yang mau dan 

mempunyai masalah, sehingga jumlah sehari dalam proses bimbingan individual ini 

tidak menentu. Didalam Islam metode ini didalam juga sering disebut dengan metode 

dakwah fardiyah, “Dakwah fardiyah berbeda dengan dakwah „ammah dalam hal 

eksistensi dankeikhlasan yang ada padanya. Dakwah fardiyah ditujukan pada 

perseorangan dan dakwah „ammah ditujukan pada kelompok orang”.67 

Didalam Islam dakwah fardiyah bertujuan membentuk pribadi muslim yang 

sempurna kepribadianya baik dari segi kejiwaan,  pemikiran badan, kemasyarakatan 

maupun kebudayaanya. Dengan kepribadian seperti ini akan dapat melakukan 

hubungan dengan baik dan benar terhadap Rabbnya, terhadap dirinya dan terhadap 

semua manusia dengan tata hubungan dan tata pergaulan yang sesuai dengan manhaj 

Islam. 

Dakwah fardiyah lebih ditujukan pada pembentukan pribadi yang sholeh guna 

mengisi kekosongan dalam amal Islami dari segala konsep hidup dan kehidupan, dari 

bangun tidur sampai kita tidur lagi. 

b) Metode kelompok 
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Pembimbing melakukan komunikasi langsung  dengan klien dalam kelompok 

yang dilakukan di lingkunganremaja. 

Ada beberapa suplemen kerohanian yang diterapkan pada diri remaja agar 

bimbingan konseling Islam yang diberikan lebih efektif, yaitu dengan mengadakan 

dzikir, tadarus al- Qur‟an dan sholat. 

1. Dzikir, yaitu mengingat kepada Allah SWT. Dengan dzikir ini hati 

seseorang akan tenteram, sebagai firman Allah dalam Q.S. Ar-Ro‟d ayat 

28. 

                              

Artinya : ”(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram”.68 

 

Dzikir disini berfungsi sebagai salah satu muhasabah diri dan mencoba 

melakukan intrpeksi diri remaja terutama untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan 

yang melanggar hukum pada masa lalu dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. 
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 Menjadi remaja akan memberikan dampak dan pengaruh yang tak hanya 

beakibat buruk pada orang yang bersangkutan, namun berdampak sistemik di 

lingkungan masyarakat maka dzikir disini berfungsi menentramkan hati agar 

kerisauan hati atas permasalahan yang ada menjadi terkikis. 

Berbagai dzikir yang bisa memperdalam iman dan tauhid di dalam hati, Dzikir 

dan fikir adalah dua sejoli yang dapat membukakan hati manusia untuk menerima 

ayat-ayat Allah, oleh karena itu tafakkur termasuk sarana dzikir untuk menyucikan 

hati. 

2. Tadarus al-Qur‟an, yaitu membaca dan mendalami al-Qur‟an, karena orang 

yang tidak mau membaca al-Qur‟an dan mendalami hatinya akan terkunci, 

sebagaimana dituliskan dalam surat Muhammad ayat 24. 

                      

Artinya : ”Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran ataukah 
hati mereka terkunci?”.69 

 

Ketika al-Qur‟an ini memang dihayati dan di nikmati maka bukan tidak 

mungkin  kesembuhan lahiriah dan batiniah remaja dari belenggu homoseksual akan 
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sembuh karena al-Qur‟an diturunkan kemuka bumi ini salah satunya sebagai asyifa‟ 

atau obat dari segala penyakit termasuk homoseksual. 

3. Sholat, adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sholat 

akanmencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan firman Allah SWT. Q.S. al-

Ankabut : 45. 

                      

                          

Artinya : ”Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab 
(al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 
(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.dan Sesungguhnya mengingat 
Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 
lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.70 

Didalam Psikologi Islam Dr. Muhammad Utsman Najati menyatakan bahwa, 

“Berdirinya manusia dengan khusuk dan merendahkan diri dihadapan Allah Swt. 

Ketika shalat akan memberinya kekuatan spiritual yang melahirkan perasaan 

kebeningan spiritual, ketentraman qalbu dan, dan ketenangan jiwa”.71 

Pelepasan total kehidupan didunia pada saat shalat akan sejenak 

menyingkirkan problematika hidup dan kegundahan hidup dengan kekhusukan yang 
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totalitas tentunya maka pada akhirnya akan melahirkan relaksasi total, kelegaan jiwa 

dan ketenangan pikiran sesuai yang di diungkapkan Dr. Muhammad Utsman Najati. 

Shalat adalah, “Sarana terbesar dalam tazkiyatun-nafs, dan pada waktu yang 

sama merupakan bukti dan ukuran dalam tazkiyah.la adalah sarana dan sekaligus 

tujuan. la mempertajam makna-makna 'ubudiyah, tauhid dan syukur”.72 

Shalat akan berfungsi sedemikian rupa apabila ditegakkan dengan semua 

rukun, sunnah dan adab zhahir dan batin yang harus direalisasikan oleh orang yang 

shalat. Di antara adab zhahir ialah menunaikannya secara sempurna dengan anggota 

badan, dan di antara adab batin ialah khusyu' dalam melaksanakannya.Khusyu' inilah 

yang menjadikan shalat memiliki peran yang lebih besar dalam penyucian jiwa. 

Sa‟id Hawwa menerangkan, “Sesungguhnya khusyuk merupakan manifestasi 

tertinggi dari sehatnya hati.Jika ilmu khusyuk telah sirna maka berarti hati telah 

rusak.Bila khusyuk tidak ada berarti hati telah didominasi berbagai penyakit yang 

berbahaya dan keadaan yang buruk, seperti cinta dunia dan persaingan untuk 

mendapatkannya.Bila hati telah didominasi berbagai penyakit maka telah kehilangan 

kecenderungan kepada akhirat”.73 

                                                           
72Sa‟idHawwa, Tazkiyatun-NafsTerpadu, (Rabbani Press, 1998), Hal. 33. 
 
73Ibid. Hal, 34. 
 



Jadi, sholat disini harus dikerjakan dan harus terus diusahakan untuk khusuk,  

agar nilai-nilai atau efek dari sholat dapat menyentuh jiwa, sehingga jiwa lebih bersih 

dan terus mensjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Dari uraian yang terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konsep bimbingan konseling Islam pada remaja yang terjerumus prilaku 

homoseksual dilihat dari pemilihan konselor bahwasanya konseling yang 

dilakukan mengedepankan aspek religiusitas. Metode bimbingan konseling 

Islam pada remaja terbagi menjadi dua, yaitu: metode langsung dan metode  

tidak langsung dan ditambah beberapa suplemen kerohanian seperti dzikir, 

Tadarus al- Qur‟an dan sholat. 

2. Faktor yang menyebebkan remaja yang terjerumus prilaku homoseksual 

adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, media Informasi, polaasuh, 

faktor biologis dan faktor ekonomi. Dari banyak hal yang telah yang terkait 

mengenai faktor-faktor dan penyebab remaja terjerumus homoseksual, 

remaja itu memang dimana masa-masa yang paling sulit bagi orang tua 

harus lebih perhatikan pergaulan sehari-hari dan guru pun ikut 

memperhatikan remaja-remaja di sekolah. 

B. Saran 



Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disajikan beberapa saran 

yaitu sebagai beikut: 

1. Dengan penelitian ini di harapkan agar para remaja mengerti akan dirinya 

sendiri serta perkembanganya juga kesadaranya akan pentingnya menjaga 

pergaulan agar tidak terjerumus homoseksual. 

2. Remaja juga dituntut untuk mencari jati diri serta kesadaran beragama, 

dengan agama remaja dapat menemukan ketenangan batin, dengan 

ketenangan batin dapat ditemukan jalan keluar dari problem hidupnya. 

3. Dengan penelitian ini diharapakan orang tua sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai guru, dan Pembina bagi anak-anaknya serta 

dapat membimbing dan mengarahkan arah yang lebih baik agar dapat 

menjadi harapan bangsa dan agama, terlebih masyarakat serta keluarga 

tercinta. 
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