
 

 

ABSTRAK 

Agung Alamsyah, 2019. Pendidikan Agama Islam Bagi Kaum Homoseksual 

(Studi Telaah Agama dalam Mengatasi Problem Homoseksual) 

Penelitian mengenai pendidikan agama Islam bagi kaum homoseksual ini 

di latar belakangi oleh adanya beberapa para pelaku homoseksual yang mengalami 

kebingungan dan kegelisahan dalam dirinya sehingga menimbulkan suatu 

pergolakan batin yang tak berkesudahan. Dari munculnya beberapa permasalahan 

tersebut menimbulkan suatu sikap dan keinginan untuk berusaha mengubah dan 

memperbaiki diri agar bisa menjadi manusia yang baik dan secara utuh 

menjalankan setiap ajaran dan perintah Allah Swt sebagai Tuhan serta berusaha 

menggali dan mencari pengetahuan agama sebagai landasan dalam menjauhi setiap 

larangan yang telah ditetapkan seperti halnya larangan perbuatan gay atau 

homoseksual. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pandangan 

kaum homoseksual tentang larangan agama Islam dalam melakukan perilaku 

menyimpang tersebut dan juga untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan 

agama Islam dalam menatasi perilaku homoseksual. Selain itu tujuan penelitian ini 

yang terakhir yaitu untuk mengetahui proses pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi perilaku homoseksual. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu 

partisipasi, observasi, wawancara, kajian dokumen dan interview khusus. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara 

proses satuan, kategorisasi, dan penafsiran dan juga menggunakan studi telaah 

agama sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan terkait perilaku homoseksual 

terkhusus gay.  

Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, menggunaka lima responden sebagai 

subyek penelitian yaitu terdiri dari responden A, B, C, D dan responden E. Kedua, 

penelitian ini memberikan suatu pandangan responden terhadap larangan perilaku 

homoseksual dalam agama Islam yaitu semua responden mengetahui perihal 

larangan perbuatan ini dan memberikan suatu pemecahan masalah atas perilaku ini 

dengan diketahuinya bagaimana peran dan proses pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh para responden. Peran 

pendidikan agama Islam dalam mengatasi perilaku menyimpang ini meliputi dua 

aspek yaitu dengan upaya prepentif dan kuratif dengan cara memberikan 

pemahaman pendidikan agama Islam secara mendalam agar perilaku menyimpang 

ini dapat diatasi dengan baik serta untuk proses pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi perilaku menyimpang ini dengan cara melakukan ruqyah syar’iyyah , 

psikoterapi agama dan riyadhah ibadah. 
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