
 

BAHAYA 

PERILAKU SEKS 

BEBAS 

3. Diantara bahaya akhirat, 

seorang pezina jika tidak 

bertaubat akan dilipat 

gandakan siksaanya pada hari 

kiamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ”Dan orang-orang yang tidak 

menyembah tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali 

dengan (alasan) yang benar 

dan tidak berzina, barangsiapa 

yang melakukan demikian itu 

niscaya ia mendapat 

(pembalasan) dosa (nya) 

(yakni) akan dilipatgandakan 

azb untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab 

itu, dalam keadaan 

Lanjutan. . .  

UMM 



 Seks bebas dapat terjadi 

karena pengaruh dari lingkungan luar 

dan salah pilihnya seseorang terhadap 

lingkungan tempatnya bergaul.  

 

Bahaya Fisik 

1.  AIDS singkatan dari Aquired 

Immuno Deficiency Syndrome. 

 penyakit ini adalah kumpulan 

gejala penyakit akibat menurunnya 

system kekebalan tubuh. 

Penyebabnya adalah virus HIV 

(Human Immunodeficiency Virus). 

salah satu cara penularannya 

adalah melalui hubungan seksual. 

2. Resiko kehamilan dini yang tak 

dikenhendaki. Pada Ibu remaja, 

panggul sempit kontraksi rahim 

yang lemah, ketidak teraturan 

tekanan darah yang dapat 

berdampak pada keracunan 

kehamilan serta kejang-kejang 

yang dapat menyebabkan 

kematian . 

3.   Mengakhiri kehamilannya atau sering 

disebut dengan aborsi. Tindakan ilegal 

atau melawan hukum sering dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi dan tidak 

aman berkontribusi kepada kematian 

dan kesakitan ibu.  

4. Selalu menyibukkan waktunya berbagai 

khayalan-khayalan seksual, jima, 

ciuman, rangkulan, pelukan, dan 

bayangan-bayangan bentuk tubuh 

wanita luar dan dalam. Pemalas, sulit 

berkonsentrasi, sering lupa, bengong, 

ngelamun, badan jadi kurus dan 

kejiwaan menjadi tidak stabil. 

 

Bahaya Sosial 

1. Sex bebas akan 

menyebabkan 

seseorang tidak 

lagi berpikir 

untuk membentuk 

keluarga, 

mempunyai anak, 

apalagi memikul 

sebuah tanggung jawab. Lebih parah 

lagi seorang wanita yang melakukan 

sex bebas pada akhirnya akan 

terjerumus ke dalam lembah pelacuran 

dan prostitusi.  

2. Anak yang terlanjur terlahir akibat sex 

bebas (perzinahan) tidak mendapatkan 

cinta kasih dari ayahnya dan 

kelembutan belainan ibunya. Ia tidak 

akan mendapat perhatian dan 

pendidikan yang cukup.  

BAHAYA Sex  BEBAS   3. Sex bebas juga akan menyebabkan 

berantakannya suatu keluarga 

terputusnya tali silaturrahmi dan 

kekerabatan. Orang tua biasanya 

tidak akan perduli lagi pada anak 

yang telah jauh tersesat. Seorang 

remaja akan semakin nekad, 

membangkang dan tidak patuh lagi 

pada orang tua dan terlibat 

konfrontasi dengan sanak saudara 

lainnya.Timbul rasa frustasi dan 

kecewa serta dendam tak kesudahan 

terhadap anggota keluarga sendiri. 

4. Sex bebas akan melemahkan 

perekonomian, menurunnya 

produktivitas si pelaku akibat 

kondisi fisik dan mental yang 

menurun.  

 

Bahaya keagamaan dan akhirat 

1. Rasulullah SAW bersabda : 

”Jauhilah zina karena ia 

mengakibatkan 4 macam hal; 

menghilangkan wibawa di wajah, 

menghalangi rezeki, dimurkai 

Allah dan menyebabkan kekelan 

dalam neraka” (HR. Ath-Thabrani) 

2. Seorang pezina ketika ia 

melakukan zina akan terlepas dari 

keimanan dan ke Islaman, 

sebagaimana hadist Rasulullah 

SAW: ” Tidak ada seorang pezina 

ketika melakukan zina sedangkan 

saat itu ia beriman....” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 


