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Seks tidak semestinya dianggap tabu, karena islam sendiri sangat terbuka 
memperbincangkan seputar seks dan seksualitas. Hal ini tertulis di dalam 
Kitab Suci Umat Islam Al Quran, hadis  maupun literatur klasik karangan para 
ulama atau ilmuwan islam. Seks memiliki arti perbedaan tubuh antara laki-laki 
dan perempuan atau yang disebut jenis kelamin

Usia dini adalah usia yang baik untuk diajarkan pendidikan, salah satunya yaitu 
pendidikan seksual. Beritahu pemahaman tentang seks yang utuh, lengkap 
dan benar ke dalam diri anak agar anak tidak menganggapnya sebagai 
sesuatu yang tabu dan porno sehingga tidak menimbulkan rasa penasaran 
dan mau mencoba hal hal yang seharusnya tidak dilakukan pada usianya. Buku 
“Sex Education dalam Islam dan Kesehatan” ini berisi panduan bagi orang tua, 
pendidik, care giver maupun mahasiswa dalam memberikan pembelajaran 
tentang seks. Materi berupa: apa itu sex education; peran orang tua dalam 
sex education; materi sex education sesuai tahap perkembangan anak; 
metode dan media yang bisa digunakan dalam memberikan sex education; 
serta bahaya seks bebas karena minimnya pengetahuan tentang seks.

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan 
tentang masalah- masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha 
menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak islami serta menutup 
segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang. Pendidikan seks 
membuat anak mengerti terhadap masalah seks yang sehat, membimbing 
anak dalam menjaga dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya, 
sehingga kedepannya anak akan mengerti bahwa seusianya tidak boleh 
melakukan hubungan seks.

 
 

PER
CE
TAK
ANCV

cv. PERCETAKAN SYAMZA
JL. Dr. M. Hatta No. 47F Simpang Pasar Baru 
RT.03/RW.01 Kelurahan Cupak Tangah 
Kecamatan Pauh Kota Padang
Sumatera Barat
Telp/Fax.: 0751- 4782578
email : syamzaoffset@gmail.com



  
 

 

i 
 

 Sex Education 

dalam Islam dan Kesehatan 

 

                         

 

 

 

Arif Rohman Mansur 

Rahmah Widyaningrum 
Ignasia Nila Siwi 

 

 

 

 

 

 

CV. PERCETAKAN SYAMZA 



  
 

 

ii 
 

Sex Education dalam Islam dan Kesehatan 

Penulis : Arif Rohman Mansur, Rahmah      

Widyaningrum, Ignasia Nila Siwi 

Editor : Rahmah Widyaningrum 

Sampul   : Abu Hasan 

Tata Letak : Ibnu Tolhah 

ISBN : 978-623-6023-37-2 

Ukuran Buku : 15,5 x 23 cm 

Tahun Terbit : 2021 

Cetakan : Pertama 

 

Penerbit  

 

CV. Percetakan Syamza 

Jalan Dr. M Hatta No.47 F Simpang Pasar Baru Unand 

RT.03/RW.01 Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, 

Padang. 

Telp. 0751-4782578, Mobile 081266228379 

Alamat e-mail: syamza_rdsing@yahoo.com 

Hak Cipta Pada Penulis © 2021 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 

Dilarang memproduksi atau  memperbanyak 

seluruh atau  sebagian  dari buku  ini dalam bentuk atau 

cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit 



  
 

 

iii 
 

PRAKATA 

Puji syukur atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah 

yang Allah subhanallahu wa ta’ala limpahkan sehingga  buku 

ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallahu 

alaihi wasallam. 

Buku “Sex Education dalam Islam dan Kesehatan” ini 

berisi panduan bagi orang tua, pendidik, care giver maupun 

mahasiswa dalam memberikan pembelajaran tentang seks. 

Materi berupa: apa itu sex education; peran orang tua dalam 

sex education; materi sex education sesuai tahap 

perkembangan anak; metode dan media yang bisa digunakan 

dalam memberikan sex education; serta bahaya seks bebas 

karena minimnya pengetahuan tentang seks. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga 

proses penyusunan dan penerbitan buku ini dapat berjalan 

lancar. Penulisan buku ini tentunya tak lepas dari kesalahan, 

sehingga kritik dan saran sangat diperlukan penulis untuk 

meningkatkan kualitas buku ini. Semoga sedikit yang kami 

berikan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.  

   Padang, 18 Januari 2020  
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BAB 1. PENGERTIAN SEX EDUCATION 
 

Pengertian Seks dan Seksualitas 
Seks memiliki arti perbedaan tubuh antara laki-laki dan 

perempuan atau yang disebut jenis kelamin. Hal yang berkaitan 

dengan jenis kelamin disebut seksualitas misalnya yang berkaitan 

dengan psikologis, sosial, biologis, dan kultural (Nugraha, D dan 

Sonia Wibisono. 2016). Seks lebih ditekankan pada keadaan 

anatomis manusia yang kemudian memberi identitas kepada 

yang bersangkutan. Seseorang yang memiliki anatomi berupa 

penis akan disebut laki-laki, sedangkan orang yang memiliki 

anatomi berupa vagina akan disebut perempuan. Istilah seks 

umumnya merujuk pada persoalan reproduksi dan aktivitas 

seksual. Dimana istilah seks banyak berkonsentrasi pada aspek 

biologi yakni perbedaan komposisi kimia hormon dalam tubuh 

anatomis, fisik, reproduksi, dan karakter biologi lainnya (Umar, N 

2001). 

Seksualitas memiliki makna yang luas, yakni mencakup 

seks dan kadang juga gender. Perbedaan penting antara 

seksualitas dengan seks dan gender terletak pada orientasinya. 

Jika seks berorientasi pada fisik anatomis dan gender 

berorienatasi pada sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas 

dari dua jenis orientasi sebelumnya, mulai dari fisik, emosi, sikap, 

bahkan moral dan norma-norma sosial. Dengan kata lain 

seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks 

yang mengatur bodily functions (Dhuhayatin, S R. 2002). 
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Adapun persoalan mengenai seksualitas yang disinggung 

oleh Al Qur’an antara lain meliputi: masalah pekawinan, 

perceraian, perlakuan suami isteri dalam kehidupan rumah 

tangga, iddah, perzinaan, serta masalah penyimpangan seksual. 

Masalah penyimpangan seksual dicantumkan dalam Al Qur’an 

melalui kisah kaum nabi Luth, penduduk Sodom dan Gomoro 

yang dilaknat oleh Allah karena mempraktikkan homoseksual 

(Syafiq Hasim 2002). 

 

 

Sumber: https://seruni.id/mengapa-hubungan-sesama-jenis-itu-dilarang/ 

 

 Seks tidak semestinya dianggap tabu, karena islam sendiri 

sangat terbuka memperbincangkan seputar seks dan seksualitas. 

Hal ini tertera di dalam Al Quran, hadist maupun literatur klasik 

karangan para ulama atau ilmuwan islam (Syafi’ie Mohammad, 

2009).  

 

https://seruni.id/mengapa-hubungan-sesama-jenis-itu-dilarang/
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Pengertian Sex Education 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan 

adalah proses mengubah sikap dan perilaku individu atau 

kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran atau pelatihan (KBBI). Pendidikan seks adalah upaya 

pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah- 

masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga 

anak terbebas dari kebiasaan yang tidak islami serta menutup 

segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang. 

Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks ini meliputi 

aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual (Abduh dan Murfiah). 

Pendidikan ini merupakan bagian dari pendidikan 

kesehatan reproduksi (BKKBN, 2012). Mayoritas di Indonesia 

berasumsi bahwa pendidikan seks adalah cara berhubungan 

badan (Indrawan,A. 2017). Pendidikan seks berbeda dengan 

pengetahuan reproduksi, pendidikan seks bertujuan untuk 

mengenalkan anak tentang jenis kelamin, cara menjaganya baik 

dari sisi kesehatan, kebersihan, keamanan, keselamatan dan 

bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya, 

sedangkan pengetahuan reproduksi sangat berkaitan dengan 

proses perkembangbiakan makhluk hidup (Andika, A. 2010).  

Pendidikan seks merupakan usaha pemberian informasi 

kepada anak tentang kondisi fisiknya sebagai perempuan atau 

laki-laki, dan konsekuensi psikologis yang berkaitan dengan 
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kondisi fisik tersebut. Mayoritas orangtua beranggapan bahwa 

pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian informasi 

tentang alat kelamin serta berbagai macam posisi dalam 

berhubungan seks yang vulgar. Sehingga pemahaman tersebut 

perlu diluruskan (Lestari E, & Prasetyo J. 2014). 

 

Sumber: https://www.journal ducameroun.com/en/attack-on-sex-textbook-

reveal-cameroonians-still-consider-cse-a-taboo-topic/ 

 

Pendidikan seks untuk anak usia dini adalah pemberian 

pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, berupa 

pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi, cara menjaga dan 

memelihara, serta pada anak dengan usia yang lebih tua 

pendidikan seks berfokus pada cara bergaul yang sehat dan 

bertanggung jawab sesuai nilai ajaran agama dan norma yang 

berlaku di masyarakat (Nugraha, D dan Sonia Wibisono. 2016). 

https://www.journalducameroun.com/en/attack-on-sex-textbook-reveal-cameroonians-still-consider-cse-a-taboo-topic/
https://www.journalducameroun.com/en/attack-on-sex-textbook-reveal-cameroonians-still-consider-cse-a-taboo-topic/
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Pendidikan seks di sekolah terus ditolak banyak pihak karena 

dianggap kontraproduktif dan mengarah pada pornografi 

sehingga pemberiannya disisipkan pada pelajaran tertentu 

(Candra,A. 2013). 

Pendidikan seks membuat anak mengerti terhadap 

masalah seks yang sehat, membimbing anak dalam menjaga dan 

bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya, sehingga 

kedepannya anak akan mengerti bahwa seusianya tidak boleh 

melakukan hubungan seks (Avin, F.H., & Paramastri, I. 2011). 

 

Tujuan atau Fungsi Sex Education 
 

Tujuan utama upaya pemberian pendidikan seks pada 

anak adalah untuk membantu anak terampil mengidentifikasi 

situasi berbahaya dan mencegah terjadinya pelecehan seks, serta 

mengajarkan anak bentuk sentuhan tidak baik, cara menolak atau 

mengakhiri interaksi dengan orang yang mencurigakan, serta 

cara meminta pertolongan (Ramadhani, R. 2014).  
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Sumber: https://p2tp2abukittinggi.blogspot.com/?view=classic 

 

Sedangkan menurut (The Asian Parenting, 2017), bahwa 

membahas tentang seks sejak dini membantu anak memahami 

bahwa seks merupakan hal yang normal, sehat, membuat anak 

melakukan percakapan lebih mudah mengenai seks khususnya 

ketika anak ingin tahu atau ketika ada permasalahan mengenai 

hal tersebut. Sehingga jika diberikan pendidikan seks sejak dini, 

anak akan cenderung datang kepada orang tua untuk meminta 

informasi yang terbuka, jujur dan dapat dipercaya, dan bahwa dia 

seharusnya tidak merasa takut atau malu bertanya tentang seks. 

Berbicara tentang seks bukanlah hal yang mudah, percakapan 

harus benar dan pembicaraan akan berlanjut dan berkembang 

seiring pertumbuhan anak.  

https://p2tp2abukittinggi.blogspot.com/?view=classic
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Sedangkan menurut Abduh dan Murfiah pendidikan seks 

pada anak memiliki tujuan antara lain:  

a. Membantu anak mengetahui topik - topik biologis seperti 

pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan.  

b. Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan. 

c. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan 

akibat tindakan seksual.  

d. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari 

kehamilan.  

e. Mendorong hubungan yang baik.  

f. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan 

seksual (sexual intercourse).  

g. Mengurangi kasus infeksi melalui seks.  

h. Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-

laki dan perempuan di masyarakat 

 

Dampak Tidak Dipaparkan Sex Education Sejak Dini 
 

Usia dini adalah usia yang baik untuk diajarkan 

pendidikan, salah satunya yaitu pendidikan seksual. Beritahu 

pemahaman tentang seks yang utuh, lengkap dan benar ke dalam 

diri anak agar anak tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang 

tabu dan porno sehingga tidak menimbulkan rasa penasaran dan 

mau mencoba hal hal yang seharusnya tidak dilakukan pada 

usianya (Endang, dkk. 2016). 
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Sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/taboo-vs-sex-

education-traffic-sign-464118155  

 

 Mengingat semakin berkembang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, apabila anak tidak diberitahukan informasi seluas-

luasnya tentang seks maka anak akan mendapatkan informasi 

dengan mudah tentang seks dari media masa atau teman sebaya. 

Orang tua tidak tahu isi informasi tersebut baik atau tidak. Semua 

itu akan berdampak hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, 

yaitu dampak jangka pendeknya adalah anak akan menjadi 

korban pelecehan seksual, berhubungan dengan tidak diberikan 

pendidikan seks sehingga kurangnya pengetahuan anak tentang 

seks. Salah satu contoh jangka panjang yang sangat berbahaya 

adalah pornografi (Yoisangadji, F. 2016).   

https://www.shutterstock.com/image-photo/taboo-vs-sex-education-traffic-sign-464118155
https://www.shutterstock.com/image-photo/taboo-vs-sex-education-traffic-sign-464118155
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 Hal ini sesuai hasil survei nasional tahun 2010-2012 di 

Atlanta, Georgia menemukan bahwa sekitar satu dari tiga (36,3%) 

wanita dan satu dari enam (17,1%) pria melaporkan mengalami 

beberapa bentuk kekerasan seksual selama hidup mereka, 

dengan 19,1% wanita dan 1,5% laki-laki yang mengalami 

pemerkosaan lengkap atau percobaan dan 13,2% dari wanita dan 

5,8% pria mengalami paksaan seksual di beberapa waktu dalam 

hidup mereka. Di antara wanita yang telah diperkosa, 41,3% 

pertama kali mengalami pemerkosaan sebelum usia 18 tahun dan 

tambahan 36,5% pertama kali diperkosa antara usia 18 dan 24 

tahun (Smith dkk., 2017). Ada bukti kuat bahwa kekerasan 

seksual mempengaruhi individu sepanjang hidup (Basile, Smith, 

Breiding, Black, & Mahendra, 2014).  

Dampak kecanduan pornografi jauh lebih kompleks 

dibandingkan dengan jenis adiksi lainnya sebab kecanduan ini 

bukan hanya mempengaruhi fungsi otak, namun juga akan 

mempengaruhi seluruh tubuh, baik secara fisik maupun 

emosinya. Anak yang sudah kecanduan pornografi tidak akan bisa 

mengontrol perilaku seksnya, mereka akan mengalami gangguan 

memori yang akan berujung pada munculnya gangguan perilaku, 

dan mengalami kemampuan inteligensi, selain itu juga dapat 

memunculkan kekerasan seksual dan promiskuitas (Endang, dkk. 

2016). 
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Sumber: https://lampung.tribunnews.com/2018/05/22/grafis-

waspadai-bahaya-pornografi-pada-anak  

 

 

Cuplikan Evidence Based Tentang Sex Education 
 
 

Sebuah Tinjauan literatur selama tiga dekade terakhir 

memberikan dukungan yang kuat untuk pendidikan seks 

komprehensif di berbagai topik dan tingkat kelas. Hasil 

memberikan bukti keefektifan pendekatan yang membahas 

definisi luas kesehatan seksual dan mengambil pendekatan yang 

positif, menegaskan, dan inklusif terhadap seksualitas manusia. 

https://lampung.tribunnews.com/2018/05/22/grafis-waspadai-bahaya-pornografi-pada-anak
https://lampung.tribunnews.com/2018/05/22/grafis-waspadai-bahaya-pornografi-pada-anak
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Temuan memperkuat justifikasi untuk adopsi yang luas dari 

Standar Pendidikan Seks Nasional. 

Implikasi dan Kontribusi Perhatian pada berbagai topik 

kesehatan seksual, yang tersebar di seluruh kelas, tertanam 

dalam lingkungan sekolah yang mendukung dan di seluruh 

bidang mata pelajaran, berpotensi untuk meningkatkan 

kesehatan seksual, sosial, dan emosional serta hasil akademik 

bagi kaum muda (Goldfarb & Lieberman, 2021). 

 
Apakah Sikap dan Pengetahuan Seksual dan Reproduksi 

Remaja Memprediksi Hubungan Seksual Pria dan Wanita 

Dewasa? 

 
Sebuah penelitian unik yang perlu menjadi bahan 

kewaspadaan dan pertimbangan dalam memberikan pendidikan 

seksual pada remaja atau usia dewasa muda. Yaitu sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh (Guzzo et al., 2021) dideskrpsikan 

bahwa masa remaja merupakan tahapan kunci untuk membentuk 

pengetahuan dan sikap tentang seks dan reproduksi yang 

mungkin memiliki implikasi jangka panjang bagi perilaku seksual 

orang dewasa. Perbedaan gender dalam pengalaman dan proses 

sosialisasi dapat mempengaruhi hubungan antara karakteristik 

remaja dan perilaku orang dewasa. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti remaja yang 

masih perawan berusia 15 tahun ke atas dari gelombang I hingga 

gelombang IV dari National Longitudinal Study of Adolescent to 
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Adult Health (n = 4,152), kami menguji apakah pengetahuan 

remaja laki-laki dan perempuan tentang, dan sikap terhadap, seks 

dan reproduksi memengaruhi jumlah pasangan seksual yang 

berbeda jenis kelamin seumur hidup dan kemungkinan memiliki 

pasangan seksual serentak di masa dewasa. 

Pria dan wanita yang melaporkan manfaat fisik yang lebih 

besar dari seks sebagai remaja melaporkan lebih banyak 

pasangan seksual yang berbeda seumur hidup dan lebih 

cenderung memiliki pasangan seksual bersamaan di masa 

dewasa.  

1. Bagi wanita, persepsi remaja tentang biaya sosial yang lebih 

banyak terkait seks dikaitkan dengan lebih sedikit pasangan 

seksual seumur hidup, sedangkan kepercayaan diri terhadap 

pengendalian kelahiran yang lebih tinggi dikaitkan dengan lebih 

banyak pasangan seksual.  

2. Wanita yang merasa lebih kuat bahwa menghindari infeksi 

menular seksual itu merepotkan selama masa remaja cenderung 

lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki pasangan seksual 

bersamaan saat dewasa 

3.  Pria yang lebih tahu tentang kondom selama masa remaja lebih 

cenderung memiliki pasangan seksual bersamaan.  
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BAB 2. PERAN ORANG TUA DALAM SEX EDUCATION 

 

Peran orang tua di dalam Al Quran 
 

Peran orang tua dalam tanggungjawab pendidikan seksual 

ini didasari dari ayat al Qur’an surat At-Tahrim ayat 6: 

َها يُّ
َ
أ
ِذيَنَ َي َٰٓ

َّ
َ ٱل
 
َ َءاَمُنوا

 
ا وَٰٓ
ُ
مَ  ق

ُ
نُفَسك

َ
مَ  أ

ُ
ِليك ه 

َ
وُدَها َناًرا َوأ

ُ
اُسَ َوق َ ٱلنَّ

ُ
ِحَجارَة

 
َها َوٱل ي 

َ
َ َعل

 
ة
َ
ِئك
َٰٓ َ
َ َمل

 
ظ

َ
 ِشَدادَ  ِغَل

َ
َّ
َ ّل

َ
ُصون ََ َيع  َ ٱّللَّ

َٰٓ
َمَرُهمَ  َما

َ
َ أ
َ
ون

ُ
َعل َمُروَنَ َما َوَيف   ُيؤ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. 

 

Tafsir surat At-Tahrim ayat 6 An-Nafahat Al-Makkiyah 

oleh Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi: Hai orang yang 

diberi karunia berupa keimanan oleh Allah, tunaikanlah tuntutan 

dan syarat keimanan. Maka “peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka,” yang memiliki ciri-ciri mengerikan. Menjaga diri 

dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 

serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah murka dan 

mengundang azab serta menjaga keluarga dan anak-anak dengan 

cara mendidik, mengajarkan serta memaksa mereka untuk 

menunaikan perintah-perintah Allah. Seorang hamba tidak akan 
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selamat hingga menunaikan perintah Allah terhadap dirinya 

sendiri dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya seperti 

istri dan anak, serta yang lainnya yang berada di bawah 

kekuasaannya. Allah menyebutkan sifat-sifat neraka seperti itu 

agar hamba-hamba-Nya tidak menyepelekan perintah-perintah-

Nya. Allah berfirman, “Yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu.” Ini semakna dengan Firman Allah,” Sesungguhnya kamu 

dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, 

kamu pasti masuk ke dalamnya.” -Al-Anbiya: 98 “Penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,” maksudnya, watak 

mereka keras, gertakan mereka amat keras, suara mereka 

menakutkan apa pun yang mereka lihat, menyiksa penghuni 

neraka dengan kekuatan mereka dan mereka melakukan perintah 

Allah yang mengaharuskan menyiksa penduduk neraka dengan 

sekeras-kerasnya. “Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan.” Dalam ayat ini juga terdapat pujian bagi 

para malaikat mulia, kepatuhan mereka terhadap perintah , dan 

ketaatan mereka dalam segala sesuatu yang diperintahkan pada 

mereka. 
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Sumber: https://infosurabaya.id/2018/10/31/pendidikan-seks-untuk-

anak-penting-atau-tidak/ 

 

       Orang tua merupakan pendidik utama dalam pemberian 

pendidikan seks pada anak, sehingga pemahaman orang tua 

terhadap pendidikan seks dan berbagai permasalahannya akan 

menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Faktor lain 

adalah doa orang tua agar anak dibuka pemahaman dan diberikan 

penjagaan oleh Allah. Saat menjalankan peran dalam sex 

education, orangtua wajib menguasai cara berkomunikasi dan 

memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan pendidikan seks 

(Dewi, 2018). 

Sedangkan menurut Lestari (2015), Sifa (2019), 

Tafsirweb.com (2020) Peran orang tua dalam Pendidikan seks 

pada remaja antara lain: 

 

 

https://infosurabaya.id/2018/10/31/pendidikan-seks-untuk-anak-penting-atau-tidak/
https://infosurabaya.id/2018/10/31/pendidikan-seks-untuk-anak-penting-atau-tidak/
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1. Peran kerjasama antar orangtua 

       Peran kerjasama antar orangtua yang dimaksud adalah 

kerja sama yang bersinergi dalam hal pembagian tugas 

orang tua dalam mendidik seksualitas. Ayah 

merepresentasikan figure laki-laki dan memberi 

penjelasan berdasarkan syari ‘at, mengajarkan ciri-ciri 

baligh dan apa yang harus dilakukan saat baligh kepada 

anak laki-laki. Ibu merepresentasikan figure perempuan 

dan menyampaikan dan mendiskusikan masalah terkini 

terkait pendidikan seks anak, mengajarkan ciri-ciri baligh 

dan apa yang harus dilakukan saat baligh kepada anak.  

2. Evaluator 

       Peran orang tua sebagai evaluator adalah 

mengevaluasi pemahaman, sikap dan perilaku anak. 

Evaluasi pemahaman dilakukan untuk materi pendidikan 

seks. evaluasi sikap dilakukan untuk mengamati sikap 

anak terhadap informasi yang didapat dari orang tua 

ataupun dari luar terkait pendidikan seks. Evaluasi 

perilaku dilakukan unutk mengamati perilaku anak 

terhadap informasi yang didapat dan terbentuknya sikap 

dari informasi tersebut, baik yang didapat dari orang tua 

atau dari selain orang tua. Salah satu model evaluasi yang 

dapat digunakan adalah memberikan pertanyaan picuan 

terkait masalah seksualitas untuk menggali dan mengukur 
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kemampuan anak serta mengamati bagaimana cara anak 

menyelesaikan masalah tersebut. 

3. Pendididik  

       Peran pendidik ini dilakukan untuk menjelaskan 

berbagai hal terkait masalah seksual yang lengkap, 

meliputi ciri-ciri baligh dan apa yang dilakukan saat baligh, 

apa yang terjadi saat baligh, batasan pergaulan laki-laki 

dan perempuan sebelum dan saat baligh serta alasannya. 

Pendidikan nilai, norma keluarga dan masyarakat dapat 

disampaikan saat mendidik anak. Salah satu contoh 

Pendidikan seksualitas menurut  hadits Nabi : 

 

Artinya: Perintahlah anak-anakmu melakukan sholat 

ketika mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah 

mereka, jika meninggalkan (sholat) ketika mereka 

berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat-tempat 

tidur mereka (HR. Abu Dawud)” 
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Sumber:https://www.kompasiana.com/ekabudinurazizah7826/5ec4bc82

097f3602ba253a02/bagaimana-seks -edukasi-dalam-perspektif-islam 

 

4. Pendamping  

       Saat remaja adalah saat transisi menuju kematangan 

seksual fisik, dimana merupakan masa rawan jika tidak 

didampingi orang tua. Karena bisa jadi, pemahaman anak 

tidak sesuai dengan pemahaman Pendidikan seks yang 

seharusnya sehingga rawan terjadi miss pemahaman. 

Belum lagi di masa remaja, peer atau teman sebaya 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan 

anak, dalam hal ini perkembangan seksual. Peran 

pendampingan wajib dilakukan agar orang tua juga paham 

apa yang terjadi pada anak, sehingga intervensi terhadap 

masalah seksual yang dialami anak menjadi tepat. Saat 

https://www.kompasiana.com/ekabudinurazizah7826/5ec4bc82097f3602ba253a02/bagaimana-seks-edukasi-dalam-perspektif-islam
https://www.kompasiana.com/ekabudinurazizah7826/5ec4bc82097f3602ba253a02/bagaimana-seks-edukasi-dalam-perspektif-islam
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melakukan pendampingan, hendaknya orang tua 

mengambil peran sebagai sahabat bagi anak. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa ketika orang tua membuat jarak 

dengan anak, dalam hal ini tidak atau bersikap kurang 

bersahabat dengan anak, maka komunikasi akan menjadi 

sulit dan anak tidak merasa nyaman untuk mendiskusikan 

masalah terkait seksualitas dengan orang tua. 

5. Pemantau dalam persoalan seksual 

       Peran pemantau dalam persoalan seksual adalah 

memantau pertumbuhan dan perkembangan seksualitas 

anak serta pemahaman, sikap dan perilaku anak terhadap 

perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan, 

perkembangan seksualitas serta permasalahan-

permsalahan dalam seksualitas.  

6. Pemelihara 

Peran orang tua sebagai pemelihara adalah 

memelihara anak dengan baik, karena kehidupan tidak 

semuanya berjalan sesuai dengan harapan orang tua. 

Berdasarkan tafsir surat At-Tahrim ayat 6 An-Nafahat Al-

Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, 

pemelihara diartikan juga sebagai menjaga diri dengan 

menunaikan perintah Allah dan menjauhi laranganNya 

serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah 

murka dan mengundang azab. Memelihara juga dilakukan 
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dengan cara menjaga keluarga dan anak-anak dengan cara 

mendidik, mengajarkan serta memaksa mereka untuk 

menunaikan perintah-perintah Allah (Tafsirweb.com, 

2020). 

 

Sumber: https://kampoengtauhiid.org/sholat-mencegah-keburukan/ 

7. Pelindung 

       Jenis perlindungan yang dapat diberikan oleh orangtua 

kepada anak-anaknya yaitu berlindung dari perbuatan 

yang membuat Allah murka dan mengundang azab melalui 

mendidik dan mengajarkan anak menunaikan perintah-

perintah Allah sehingga anak mengerjakan kebaikan, tidak 

melakanakan larangan Allah Subhanahuwata’la yang 

berdampak buruk pada diri anak itu sendiri. Perlindungan 

tersebut juga termasuk keamanan serta jaminan atas 

https://kampoengtauhiid.org/sholat-mencegah-keburukan/
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kesejahteraan. Orangtua melindungi anak dari macam-

macam marabahaya dan pengaruh buruk dari luar 

maupun dari dalam, serta melindungi dari 

ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

sekitar. Orang tua melindungi anak dari pergaulan yang 

tidak baik, terlebih di era sekarang, dimana teman dan 

informasi dapat mudah diperoleh dari dunia maya.  

Orang tua juga harus melindungi anak dari 

perbuatan yang mendekati zina, misalnya pacaran, sesuai 

Surat Al-Isra’ayat 32:  

ا
َ

ا َول
 
ا َتْقَرُبوا ى  

َ
ن ِّ
ا ٱلز   ۖ ُهۥ  نَّ اَنا إِّ

َ
ا ك

 
َشة حِّ

 َ
ءَا ف

 
يل ا َوَسا  َسبِّ

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan 

yang buruk. 

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 

pakar tafsir abad 14 H menyebutkan haram melakukan hal 

yang dapat mengantar kepada zina seperti: memandang 

dengan syahwat, berbicara dengan perempuan asing, dan 

menyentuhnya. Serta haramnya zina, dan ini lebih 

ditekankan lagi (Tafsirweb.com, 2020)  
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Sumber: http://caremuslimah.blogspot.com/2015/06/metode-

pendidikan-seks-dalam-islam.html 

 

8. Pemberi teladan 

       Sebagai orang tua, ayah dan ibu wajib memberikan 

teladan atau contoh yang baik dalam berperan sebagai 

seorang ayah atau ibu. Sehingga anak-anak dapat belajar 

dari apa yang mereka lihat dari performance yang 

ditunjukkan oleh orang tua mereka dalam berperan sesuai 

gender. Hal ini penting dalam Pendidikan seksual anak. 

Karena keteladanan akan lebih mengena dalam proses 

belajar anak dibanding hanya secara teori.  

http://caremuslimah.blogspot.com/2015/06/metode-pendidikan-seks-dalam-islam.html
http://caremuslimah.blogspot.com/2015/06/metode-pendidikan-seks-dalam-islam.html


  
 

 

23 
 

BAB 3. MATERI SEX EDUCATION SESUAI USIA 
 

Materi pendidikan seks anak usia 2-3 tahun  
 

Anak cenderung penasaran dengan tubuh mereka sendiri. 

Orang tua mulai mengajarkan bagian kelamin mereka dengan 

nama yang benar, sesuai yang sebenarnya seperti “penis” dan 

“vagina”. Jika anak diajarkan dengan istilah lain akan 

membingungkan (The Asian Parenting, 2017). Usia ini 

diharapkan anak mengetahui anggota tubuh dan fungsinya. Serta 

paham perbedaan dan fungsi anggota tubuh laki-laki dan 

perempuan (Endang, dkk. 2016). 

 

Materi pendidikan seks anak usia 3-4 tahun 
 

Anak mulai bertanya dari mana bayi berasal. Tapi mereka 

belum mengerti detail dari alat reproduksi tersebut, sehingga 

jawablah dengan sederhana sesuai usia mereka saja. Seperti “Ibu 

memiliki rahim di dalam perut ibu dan di rahim itulah bayi hidup 

dan membesar hingga akhirnya siap untuk dilahirkan ke dunia. 

Pada usia ini maka ajarkan anggota tubuh serta fungsinya secara 

lebih detail (The Asian Parenting, 2017). Biasakan anak untuk 

mengetahui bahwa pakaian laki-laki dan perempuan berbeda dan 

ajarkan fungsi dari pakaian (Endang, dkk. 2016). 
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Sumber: https://www.stayathomemum.com.au/my-kids/best-sex-

education-books-for-kids-of-all-ages/ 

 

Materi pendidikan seks anak usia 5-6 tahun  
 

Pengetahuan secara global bagaimana bayi dibuat dengan 

cara mengatakan “Ibu dan ayah yang membuat kalian”, atau 

“Bagian sel ayah yang lebih kecil yaitu sperma bertemu dengan 

bagian sel ibu yang terkecil yaitu sel telur. Mulai dari pertemuan 

itulah terbentuk kamu di rahim ibu. Maka perlu pengenalan 

anggota tubuh yang lebih detail lagi pada saat anak menanyakan 

hal tersebut” (The Asian Parenting, 2017).  

Mengajarkan anak untuk memakai pakaian sendiri sesuai 

dengan jenis kelaminnya, ajarkan anak untuk memakai pakaian 

yang menutup aurat atau sopan, kebersihan dan cara merawat 

https://www.stayathomemum.com.au/my-kids/best-sex-education-books-for-kids-of-all-ages/
https://www.stayathomemum.com.au/my-kids/best-sex-education-books-for-kids-of-all-ages/
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tubuh. Mengajarkan anak untuk mengetahui anggota keluarga 

dan anggota sekitar yang terdiri dari teman sebaya dan tetangga. 

Tanamkan sikap saling menyayangi antara anak dan anggota 

keluarga lainnya, saling menolong dan ramah. Biasakan anak laki-

laki dan perempuan tidak tidur dalam satu kamar, tidur terpisah. 

Ajarkan anak untuk patuh, berpamitan dengan orang tua, 

membantu teman atau tetangga saat kesusahan, menolak pada 

saat tetangga laki-laki mengajak anak ke tempat sepi berdua, 

menolak pada saat tetangga memberikan uang atau makanan 

pada saat tidak ada orang tua (Endang, dkk. 2016). 

 

 

Sumber: https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3045320/ini-cara-

memberi-pendidikan-seks -pada-anak-sesuai-usia  

 

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3045320/ini-cara-memberi-pendidikan-seks-pada-anak-sesuai-usia
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3045320/ini-cara-memberi-pendidikan-seks-pada-anak-sesuai-usia
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Anak < 7 tahun. Anak harus diperkenalkan adalah 

pengenalan identitas antara laki-laki. Membiasakan beberapa 

kosa kata seperti vagina, testis, penis, dan payudara. Hindari 

mengucapkannya dengan perasaan risih dan sambil berbisik, 

bersikaplah santai dan biasa seperti orang tua menyebut anggota 

tubuh lainnya seperti mulut, lidah, telinga dan lain-lain Yasmira 

(2009). 

 

Materi pendidikan seks anak usia 7-10 tahun  
 

Anak pra remaja yaitu yang berusia 7–10 tahun, maka 

pembekalan seksual dilakukan dengan memberitahukan anak 

fakta-fakta seputar reproduksi, misalnya memberikan penjelasan 

tentang perkawinan, konsepsi dan persalinan, baik pada manusia 

ataupun makhluk hidup lainnya. Akan lebih mudah jika orang tua 

merujuk pada aktivitas seksual spesies lain seperti anjing, kucing, 

ayam, ikan dan lain-lain. Dengan pendekatan ilmiah dan biologis 

angkat dan jelaskan soal reproduksi dan aktivitas seksual 

manusia, mulai dari persenggamaan hingga bagaimana terjadinya 

proses kelahiran. Bantu juga anak untuk lebih mengenal dan 

menghargai seluruh anggota tubuhnya termasuk organ seks dan 

organ reproduksinya.  

 

 
Materi pendidikan seks remaja  usia 11-14 tahun  
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Pengajaran seksualitas ditekankan pada antisipasi 

perubahan yang terjadi selama masa remaja terkait dengan 

aktifnya hormon seksualnya, perbedaan yang dialami oleh laki-

laki dan perempuan, perbedaan percepatan perkembangan dan 

pertumbuhan, bagaimana mencapai kematangan seksual, dan 

pemilihan perilaku seksual. Silahkan saja dijawab jika anak 

menanyakan tentang keberagaman perilaku seksual seperti gay, 

lesbian, waria, exhibitionism, pedophilia, dan lain-lain.  

 
Materi pendidikan seks remaja >15 tahun  

 

Sebuah penelitian di amerika serikat (Cheedalla et al., 

2020) pada remaja pendidikan sex yang komprehensif 

berhubungan dengan berkurangnya melakukan tindakan seksual 

secara sukarela, mempunyai upaya perlindungan diri berkaitan 

dengan hubungan seksual pada remaja, dewasa muda, proporsi 

individu. Tetapi pada akhir-akhir ini pendidikan seksual 

komprehensif pada remaja mulai menurun. Beberapa topik 

penting yang perlu diajarkan pada remaja mencakup 

pengambilan keputusan mengenai seks aman, penyakit menular 

seksual, dan kontrasepsi. 

Diskusi dilakukan dengan obrolan santai sambil 

mendiskusikan relasi laki-laki dan perempuan, aspek percintaan 

lawan jenis, kesepakatan tentang pacaran, kebijaksanaan 

keluarga menanggapi hubungan seks pranikah, seluk beluk 

peting, persenggamaan, kontrasepsi, pornografi, penyimpangan 
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seks, dan penyakit menular seksual.  Dorong anak memegang 

teguh prinsip dan standar moral yang dimilikinya meskipun itu 

bertentangan dengan prinsip teman-temannya. 

Pendidikan reproduksi dan seksualitas merupakan poin 

penting dalam program PKBI, utamanya yang menyasar pada 

anak dan remaja yang sama haknya dengan orang dewasa dalam 

mengetahui tentang reproduksi dan seksualitas. Frasa 

‘pendidikan seks’ sering dibincangkan, tetapi kini dunia 

membutuhkan pendidikan seksualitas dengan cakupan yang lebih 

luas: ‘Pendidikan Seksualitas Komprehensif’ atau  Comprehensive 

Sexuality Education (CSE). Pendidikan seksualitas komprehensif 

berbeda dari ‘pendidikan seks’ karena komponennya yang lebih 

dari sekedar memberikan informasi organ reproduksi. Berikut ini 

adalah tujuh komponen pendidikan seksualitas komprehensif 

menurut International Planned Parenthood Association (IPPF): 

1. Gender, mencakup: 

• perbedaan gender dan seks 

• peran dan atribut gender 

• persepsi maskulinitas dan femininitas dalam 

keluarga dan perkembangannya dalam hidup 

• perubahan norma dan nilai dalam masyarakat 

• manifestasi dan konsekuensi dari bias gender 

• stereotip dan ketidaksetaraan (termasuk 

stigmatisasi diri) 
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2. Kesehatan reproduksi dan HIV, mencakup 

• seksualitas dan siklus kehidupan (pubertas, 

menopause, stigma, problem seksual) 

• anatomi 

• proses reproduksi 

• cara memakai kondom 

• bentuk-bentuk kontrasepsi lainnya (termasuk 

kontrasepsi darurat) 

• pilihan dan informasi kehamilan 

• aborsi legal dan aman 

• aborsi tidak aman 

• pemahaman infeksi menular seksual (IMS) dan HIV, 

termasuk transmisi dan gejalanya 

• pencegahan HIV dan IMS 

• pencegahan transmisi virus dari ibu ke anak 

• suntik dan HIV 

• keperawanan 

• berpantang dan kesetiaan 

• respon seksual 

• ekspektasi social 

• kepercayaan diri dan keberdayaan, penghormatan 

terhadap tubuh 

• mitos dan stereotip 
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Sumber: https://pressbooks.ulib.csuohio.edu/bright-

continent/chapter/chapter-3-2-coupling-up/  

 

3. Hak seksual dan Hak Asasi Manusia 

• pengetahuan tentang hak asasi manusia dan 

kebijakan nasional 

• hukum yang berkaitan dengan seksualitas 

• pendekatan hak dalam kesehatan seksual dan 

reproduksi 

• batasan sosial, budaya, dan etik dalam hak kesehatan 

seksual dan reproduksi 

• pemahaman bahwa seksualitas dan budaya 

merupakan hal yang beragam dan dinamis 

• layanan yang tersedia dan cara mengaksesnya 

• partisipasi 

https://pressbooks.ulib.csuohio.edu/bright-continent/chapter/chapter-3-2-coupling-up/
https://pressbooks.ulib.csuohio.edu/bright-continent/chapter/chapter-3-2-coupling-up/
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• praktik dan norma 

• keragaman identitas seksual 

• advokasi 

• pilihan 

• proteksi 

• kemampuan negosiasi 

• persetujuan dan hak untuk hanya berhubungan 

seksual ketika siap 

• hak untuk mengekspresikan seksualitas secara aman 

dan sehat 

4. Kepuasan 

• bersifat positif terhadap seksualitas seseorang 

• pemahaman bahwa seks seharusnya menyenangkan 

dan tidak terpaksa 

• bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual 

• seksualitas adalah bagian dari setiap orang 

• biologi dan perasaan di balik respon seksual manusia 

• gender dan kepuasan 

• kesejahteraan seksual 

• praktik seksual yang aman dan kepuasan 

• pengalaman seksual pertama 

• persetujuan 

• alkohol dan obat-obatan serta dampaknya 

• pembahasan stigma yang lekat dengan kepuasan 
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5. Kekerasan 

• kekerasan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan 

dan bagaimana terjadinya (kekerasan berbasis 

gender) 

• hubungan seksual non-konsensual dan pemahaman 

bahwa hubungan non-konsensual tidak dapat 

diterima 

• hak dan kebijakan 

• layanan yang tersedia dan pencarian bantuan 

• norma dalam masyarakat (kekuasaan, gender) dan 

mitos 

• pencegahan (termasuk keamanan personal) 

• teknik bela diri 

• memahami dinamika korban dan pelaku 

• mekanisme penanganan korban 

• mencegah korban berubah menjadi pelaku 

• laki-laki dapat menjadi pelaku sekaligus kawan 

dalam pencegahan kekerasan 

6. Keragaman 

• mengenal dan memahami luasnya keragaman dalam 

hidup (kepercayaan, budaya, etnisitas, status sosio-

ekonomi, disabilitas, status HIV, dan seksualitas) 

• sikap positif dalam memandang keragaman 
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• mengenal diskriminasi, dampak negatif, dan cara 

menghadapinya 

• mengembangkan nilai kesetaraan 

• dukungan terhadap remaja dan pemuda untuk 

meresapi nilai-nilai lebih dari sekedar toleransi 

7. Hubungan manusia 

• jenis-jenis hubungan manusia (keluarga, teman, 

seksual, romantis, dan lainnya) 

• bahwa hubungan manusia bisa berubah dari waktu 

ke waktu 

• perasaan dan kedekatan (fisik dan emosional) 

• hak dan kewajiban 

• dinamika kuasa 

• hubungan yang sehat dan yang tidak sehat 

• komunikasi 

• percaya dan kejujuran dalam hubungan 

• tekanan sosial dan norma 

• rasa sayang dan seks tidak selalu sama 

Komponen-komponen inilah yang menjadi elemen penting 

dalam manifestasi pendidikan seksualitas komprehensif. Lebih 

dari sekedar tubuh dan organ reproduksi, CSE merupakan 

pencegahan penularan virus melalui pendekatan pendidikan. 
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BAB 4. PERILAKU SEKSUAL 

 
Definisi Perilaku Seksual 
 

Perilaku seksual meliputi pengalaman seseorang dalam 

melakukan aktivitas seksual meliputi berciuman pipi, berciuman 

dalam waktu yang lama, memegang payudara, menyentuh atau 

saling menyentuh alat kelamin, oral seks dan intercouse (Collin et 

al, 2004). Remaja di Indonesia sejumlah 36 % dan 68,5% tidak 

pernah membicarakan seks tetapi 33,8% melakukan pacaran dan 

1,3% sudah berhubungan seksual. Perilaku seksual cenderung 

meningkat dengan melakukan hubungan seksual pada umur 17-

18 tahun sehingga menyebabkan kehamilan dan kawin muda, hal 

ini berisiko terjadi penyakit menular seksual (Fuad et al, 2003). 

Menurut Bakken & Winter (2002) status sosial ekonomi 

berpengaruh pada perilaku seksual, pengawasan orang tua, 

keuangan dan pendidikan yang kurang menyebabkan kurangnya 

pengetahuan. 

 

Tahap-tahap Perkembangan Seksual 
 

Freud dalam teori psikoseksual menyatakan bahwa 

perkembangan seksual seseorang akan melalui beberapa tahap, 

yaitu: 

1) Oral stage (0 – 1 tahun) 

Rangsangan seksual anak pada masa ini terletak pada 

mulutnya. Kegiatan menghisap putting payudara 
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ibunya atau menghisap jempolnya merupkan 

kesenangan bagi seorang bayi.  

2) Anal stage (2 – 3 tahun) 

Pusat rangsangan seksual anak terletak pada daerah 

anusnya. Anak merasakan kesenangan ketika 

melakukan buang air besar karena telah mampu 

mengontrol otot-otot sphincter-nya. Mereka kadang 

mencoba menahan feses dengan cara menambah 

tekana pada rectum. Mereka juga tertarik dengan feses 

yang telah dikeluarkan, dengan menjadikan feses 

sebagai alat permainan.  

3) Phallic or oedipal stage (3 – 6 tahun) 

Anak laki-laki pada masa ini mulai merasakan 

ketertarikan pada penisnya. Keingintahuan mereka 

terhadap penis semakin besar karena penis 

merupakan organ yang mudah dirangsang, mudah 

berubah dan kaya akan rangsangan. Mereka ingin 

membandingkan penisnya dengan laki-laki lain atau 

binatang. Dia juga senang memperlihatkan penisnya. 

Dia mungkin mulai mencium ibunya secara agresif atau 

ingin tidur malam bersama ibunya. Sedangkan anak 

perempuan pada masa ini mempunyai kedekatan yang 

lebih pada ayahnya. Hal ini disebabkan ayahnya mulai 

mengagumi kecantikannya, memanggilnya ‘little 

princess’ dan senang bermain-main dengannya. 
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4) Latency stage (6 – 11 tahun) 

Pada fase ini sebagian besar fantasi seksual 

tersembunyi di alam bawah sadar mereka. 

5) Puberty or genital stage 

Fase pubertas anak laki-laki dimulai umur 13 tahun 

sedangkan anak perempuan dimulai pada usia 11 

tahun. Pada saat ini seorang anak ingin melepaskan 

dirinya dari orang tua. Bagi anak laki-laki masa ini 

adalah saat elepaskan pertalian dengan ibunya untuk 

mendapatkan wanita lain sebagai penggantinya. Dia 

juga harus mengakhiri rivalitas dengan ayaa dan 

menentukan jalan hidupnya dan membebaskan diri 

dari dominasi ayahnya. Bagi anak perempuan 

mempunyai tugas yang sama, ia harus bepisah dari 

orang tua dan menentukan jalan hidupnya sendiri. 

6) Adolescence 

Pada saat ini seseorang mulai merasakan cinta dan 

saling menyayangi satu sama lain. Adolescence 

mempunyai perhatian yang lebih mengenai siapa 

mereka, bagaimana mereka di mata orang lain,dan 

akan menjadi apakah mereka. Mereka mulai 

merasakan ketertarikan secara seksual antara satu 

dengan yang lain.   
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Bentuk-bentuk Perilaku Seksual  
Perilaku seksual sering disederhanakan sebagai hubungan 

seksual berupa penetrasi vagina dan ejakulasi. Menurut Wahyadi 

(2000) perilaku seksual secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1) Berfantasi 

Merupakan perilaku membayangkan atau 

mengimajinasikan aktivitas seksual yang bertujuan 

untuk menimbulkan perasaan erotisme. Aktivitas 

seksual ini dapat berlanjut ke kegiatan lainnya, seperti 

masturbasi, berciuman, dan lain-lain.  

2) Berpegangan tangan 

Aktivitas seksual ini tidak terlalu menimbulkan 

rangsangan seksual yang kuat, namun biasanya 

muncul keininginan untuk mencoba aktivitas seksual 

lainnya (hingga kepuasan seksual dapat tercapai).  

3) Cium kering 

Aktivitas seksual ini berupa sentuhan pipi dengan pipi 

atau pipi dengan bibir. Dampaknya adalah dapat 

menimbulkan imajinasi atau fantasi yang disertai 

dengan meningkatnya keinginan untuk melakukan 

aktivitas seksual yang lain.  

4) Cium basah 

Cium basah adalah aktivitas seksual berupa sentuhan 

bibir ke bibir. Aktivitas seksual ini dapat menimbulkan 

sensasi seksual yang kuat dan membangkitkan 
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dorongan seksual hingga tak terkendali. Orang akan 

mudah melakukan aktivitas seksual selanjutnya tanpa 

disadari seperti cumbuan, petting bahkan senggama. 

Aktivitas ini menimbulkan ketagihan. 

5) Meraba  

Merupakan kegiatan meraba bagian-bagian sensitif 

rangsang seksual, seperti payudara, leher, paha atas, 

vagina, penis, pantat dan lain-lain. Aktivitas seksual ini 

melemahkan control diri sehingga bisa berlanjut ke 

aktivitas seksual lain seperti cumbuan berat sampai 

dengan senggama dan menimbulkan ketagihan.  

6) Berpelukan 

Aktivitas seksual ini menimbulkan perasaan tenang, 

aman dan nyaman disertai rangsangan seksual 

(terutama bila mengenai daerah aerogen/ sensitif). 

7) Masturbasi (wanita) atau onani (laki-laki) 

Masturbasi atau onani merupakan perilaku 

merangsang organ kelamin untuk mendapatkan 

kepuasan seksual. Aktivitas ini disamping 

menimbulkan kerusakan pada organ kelaminnya, juga 

bisa mengganggu aktivitas seksual di masa yang akan 

datang, misalnya ejakulasi dini. 

8) Oral seks 

Oral seks merupakan aktivitas seksual dengan cara 

memasukkan alat kelamin ke dalam mulut lawan jenis. 
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Aktivitas ini dapat menularkan bibit penyakit jika 

pasangannya mengidap PMS.  

9) Petting 

Petting merupakan keseluruhan aktivitas non 

intercourse (hingga menempelkan alat kelamin).  

10)Intercourse (senggama) 

Intercourse merupakan aktivitas seksual dengan 

memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat 

kelamin wanita. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual 
 

Menurut Soetijiningsih (2004): 

1) Perspektif biologis, perubahan yang terjadi masa 

pubertas dan pengaktifan hormonal dapat 

menimbulkan perilaku seksual. Perubahan hormonal 

tidak selalu diiringi dengan kematangan ogan tubuh 

dan pola pikir remaja. 

2) Pengaruh orang tua, kurangnya komunikasi secara 

terbuka antara orang tua dan remaja seputar masalah 

seksual memperkuat munculnya penyimpangan 

perilaku seksual. 

3) Pengaruh teman sebaya dapat memacu 

penyimpangan seksual dikaitkan dengan norma pada 

kelompok sebaya.   
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BAB 5. MATERI SEX BEBAS 
 

Definisi seks bebas 
Materi pendidikan seks meliputi perbedaan jenis kelamin, 

etika pergaulan, dan belajar bertanggungjawab serta penyakit-

penyakit seksual. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap 

sesuai perkembangan anak. Saat masih batita dan menjelang 

baligh diberikan materi seputar perbedaan jenis kelamin dan 

etika pergaulan. Setelah baligh materi yang diberikan tentang 

bagaimana belajar bertanggungjawab dan penyakit-penyakit 

seksual. Penyakit-penyakit seksual inilah yang merupakan salah 

satu dampak free sex.  

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/taurahida/5500a6d4813311c91afa79ac/peri

laku-seks-bebas-dalam-perspektif-kemanusiaan-agama-dan-sosial-budaya 

https://www.kompasiana.com/taurahida/5500a6d4813311c91afa79ac/perilaku-seks-bebas-dalam-perspektif-kemanusiaan-agama-dan-sosial-budaya
https://www.kompasiana.com/taurahida/5500a6d4813311c91afa79ac/perilaku-seks-bebas-dalam-perspektif-kemanusiaan-agama-dan-sosial-budaya
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Seks bebas atau free seks terjadi karena kurangnya 

Pendidikan seks, pengaruh pergaulan maupun informasi 

seksualitas tanpa pendampingan dan kurangnya control dari 

orang tua maupun social. Menurut Pane (2019) Pergaulan bebas 

merupakan pergaulan yang didalamnya terdapat hubungan 

seksual dengan orang yang berbeda-beda tanpa didasari ikatan 

pernikahan. Seks bebas adalah aktivitas seksual yang dilakukan 

pria dan wanita maupun yang sejenis (pria dengan pria atau 

wanita dengan wanita) sebelum menikah (Sababa, 2020). 

Perilaku seks bebas didefinisikan sebagai semua perilaku yang 

didorong hasrat seksual, baik kepada lawan jenis atau sesama 

jenis, tanpa adanya ikatan pernikahan (Sababa, 2020).  

 

Sumber:https://www.kompasiana.com/renidwilestari18190001/5c85d1296

f187b4c7a4331f7/pro-kontra-perlu-tidaknya-pendidikan-seks -bagi-remaja 

https://www.kompasiana.com/renidwilestari18190001/5c85d1296f187b4c7a4331f7/pro-kontra-perlu-tidaknya-pendidikan-seks-bagi-remaja
https://www.kompasiana.com/renidwilestari18190001/5c85d1296f187b4c7a4331f7/pro-kontra-perlu-tidaknya-pendidikan-seks-bagi-remaja
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas  
 

1. Faktor budaya dan struktur sosial 

Lingkungan yang kurang sehat, seperti 

kesenjangan komunikasi antar tetangga, kualitas keluarga 

yang tidak baik sehingga menghasilkan pribadi-pribadi 

yang tidak baik. Budaya yang tidak mengedepankan rasa 

malu, nilai moral dan etika.  

2. Pengaruh teman sebaya 

Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar 

dalam perkembangan anak. Anak remaja akan lebih 

mengunakan norma dari aturan teman sebaya disbanding 

norma social.  

3. Sumber informasi/teknologi 

Media cetak dan media elektronik merupakan 

sumber informasi terkait pornografi yang dapat diakses 

anak. Perkembangan hormone remaja memicu anak 

merasa ingin tahu dan mencoba melakukan aktivitas 

seksual yang mereka dapat.  

Media, baik media audio-visual, media masa, 

maupun media sosial, merupakan salah satu faktor yang 

berperan penting dalam paparan terkait sex terutama 

pada remaja. Studi melaporkan bahwa 50% remaja 

menggunakan media online dan menghabiskan waktu 

sekitar 4 jam/hari di depan komputer (Rideout, 2015; 

Anderson dan Jiang, 2018). Hal ini menyebabkan remaja 
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sangat riskan terpapar informasi mengenai sex yang tidak 

tepat. Paparan informasi terkait sex yang tidak tepat dan 

terkontrol di media diketahui berperan negatif dalam 

perkembangan perilaku seksual baik pada anak maupun 

remaja. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Asekun-

Olarinmoye et al (2014) dari 400 mahasiswa di Nigeria 

melaporkan bahwa mahasiswa yang tidak mencari 

informasi mengenai seks melalui media memiliki efek 

protektif (AOR =0.043, 95% CI =0.016–0.122) terhadap 

perilaku seksual menyimpang dibandingkan dengan 

mahasiswa yang mencari informasi mengenai seks melalui 

media.  

Studi lainnya yang dilakukan di Maryland, Amerika 

Serikat terhadap 555 remaja latin melaporkan bahwa 

remaja yang menggunakan media sosial secara rutin, 

antara lain melalui pengiriman SMS kepada lawan jenis, 

secara signifikan meningkatkan resiko perilaku seksual 

menyimpang (Landry et al., 2017). Menariknya, 

monitoring dari orang tua secara signifikan berhubungan 

negatif terhadap perilaku seksual menyimpang pada 

remaja. Studi terbaru lainnya yang dilakukan pada remaja 

kelas 7 di Taiwan melaporkan bahwa paparan awal terkait 

sex melalui media berdampak signifikan terhadap perilaku 

sex menyimpang pada kelas 8 meliputi hubungan sex 

diluar nikah, sex yang tidak aman (tidak menggunakan 
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kondom), serta berganti pasangan (Lin et al., 2020). Studi 

ini merekomendasikan edukasi sex sedini mungkin untuk 

mencegah perilaku sex yang menyimpang pada remaja.  

 

4. Peran keluarga/orang tua 

Keluarga/orang tua mempunyai peran 

mempengaruhi perilaku seks anak dalam hal komunikasi, 

memberi contoh/teladan dan melakukan pengawasan. 

Semakin baik peran keluarga, maka semakin tinggi 

peluang anak-anak untuk terhindar dari pergaulan bebas 

atau free seks. 

 

Dampak free sex pada Remaja 
 

Risiko terjadinya pergaulan bebas pada remaja sangat 

tinggi, mengingat di masa ini keingintahuan remaja terhada hal-

hal seputar seksualitas juga sangat tinggi. Hal tersebut sebanding 

dengan perkembangan maturitas/kematangan fisik seksual 

mereka. Oleh karena itu, Pendidikan seksual sangat penting pada 

anak remaja agar dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas. 

Karakteristik remaja yang ingin tahu membuat mereka mencari 

tahu sendiri dimana efek tersebut dapat mengakibatkan peluang 

besar untuk terjadinya pergaulan bebas/free sex.   
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Sumber: https://blogs.jpmsonline.com/2017/08/23/the-importance-of-

sex-education-keeping-our-kids-safe/ 

 

Dampak pergaulan bebas atau free sex pada remaja 

menurut Pane (2019) dan Sarwono dalam Sababa (2020) : 

1. Dampak psikologis 

Munculnya perasaan marah, takut, cemas, depresi, 

rendah diri, penyimpangan seksual, merasa berdosa 

akibat perilaku seks bebas atau pergaulan bebas yang 

telah dilakukan.  

2. Dampak fisiologis 

a. Tertular infeksi menular seksual 

Remaja yang terlibat pergaulan bebas dan 

bergonta-ganti pasangan memiliki risiko lebih 

https://blogs.jpmsonline.com/2017/08/23/the-importance-of-sex-education-keeping-our-kids-safe/
https://blogs.jpmsonline.com/2017/08/23/the-importance-of-sex-education-keeping-our-kids-safe/
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besar tertular infeksi menular seksual seperti 

HIV/AIDS dan gonore. Selain kebiasan bergonta-

ganti pasangan, melakukan hubungan seksual 

sesama jenis, penyalahgunaan obat suntik, 

hubungan seksual dengan pekerja prostitusi, dan 

kesalahan pemakaian kondom dapat meningkatkan 

risiko penyebaran infeksi menular seksual. 

b. Terkena penyakit kanker 

Remaja perempuan yang terlibat pergaulan bebas 

dan bergonta-ganti pasangan akan berisiko besar 

mengalami kanker serviks. Anak yang sering 

melakukan seks oral lebih berisiko untuk terkena 

kanker mulut dan kanker tenggorokan. Sedangkan 

anak yang sering melakukan seks anal memiliki 

risiko lebih besar untuk terkena kanker anus. 

c. Kehamilan yang tidak diinginkan 

Remaja yang terlibat pergaulan bebas akan 

meningkatkan risiko hamil di usia muda, dimana 

biasanya kehamilan yang terjadi adalah kehamilan 

yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi saat 

remaja membutuhkan perhatian yang khusus, 

karena ada beragam komplikasi kehamilan yang 

rentan terjadi. 
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3. Dampak sosial 

Dampak sosial yang dialami anak yang melakukan free 

sex atau pergaulan bebas adalah dikucilkan, merusak 

keturunan, tekanan masyarakat yang mencela dan 

menolak perilaku tersebut. 

 

Cara Mencegah Risiko Pergaulan Bebas  
Menurut Pane (2019), Al-Atsari (2016) adalah sebagai berikut: 

 

1. Mulai topik pembicaraan mengenai seks 

Saat menonton TV atau melihat video dengan 

adegan berbau seksual, orang tua bisa membuka 

pembicaraan mengenai pendidikan seks. Orang tua perlu 

bersikap terbuka saat mendengar dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anak. Apabila ada 

kendala dalam menjawab rasa ingin tahu mereka, orang 

tua bisa mencari informasi dari sumber yang terpercaya 

dan melanjutkan pembahasannya di kesempatan lain. 

2. Berikan pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas.  

Memberikan pemahaman mengenai bahaya 

pergaulan bebas kepada remaja dengan cara bijak dan 

hindari kesan menakut-nakuti. Anak lebih suka diajak 

berdiskusi.  
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3. Dukung remaja melakukan kegiatan positif 

Mendukung remaja dalam melakukan kegiatan 

positif akan memberikan kepercayaan diri dan merasa 

dihargai. Melalui kegiatan positif dan dukungan orang tua 

tersebut akan meminimalkan posibilitas anak terjerumus 

pergaulan bebas atau free sex.  

 

4. Batasi pergaulan anak 

Berikan batasan yang jelas bagi anak dalam 

interaksi dengan lawan jenis. Bergaul dengan teman-

teman yang baik, yang tidak terkait dengan pergaulan 

bebas atau free sex. Perintah untuk bergaul dengan teman 

yang baik, benar dan jujur terdapat dalam Al-Qur’an surat 

At-Taubah ayat 119 

 

َها َيا يُّ
َ
يَنا أ ذِّ

َّ
ُقوا آَمُنوا ال َا اتَّ وُنوا ّللاَّ

ُ
ينَا َمعَا َوك قِّ ادِّ  الصَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allâh, dan hendaklah kamu bersama orang-orang 

yang benar (jujur).” 



  
 

 

49 
 

 

Sumber: https://keluargacinta.com/adab-bergaul/  

 

Terdapat 8 adab bergaul dengan lawan jenis:  

1) menata niat dan tujuan yang baik 

2) tidak berduaan 

3) tidak bercampur baur 

4) menutup aurat 

5) menjaga pandangan 

6) tidak berdandan berlebihan;  

7) tidak menggunakam parfum untuk perempuan;  

8) tidak bendandan berlebihan. 

 

Perintah untuk berkawan dengan kawan yang baik juga 

terdapat dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: 

https://keluargacinta.com/adab-bergaul/
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ى الرَُّجلُا
َ
ا َعل ينِّ هِّا دِّ يلِّ رْا َخلِّ

ُ
َيْنظ

ْ
ل
َ
مْا ف

ُ
َحُدك

َ
ل َمْنا أ  ُيَخالِّ

Artinya: “Seseorang itu mengikuti din (agama; tabiat; 

akhlaq) kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya 

seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia 

jadikan kawan dekat.” (HR. Abu Dâwud, 

no.4833;Tirmidzi, no.2378. Dihasankan oleh Syaikh al-

Albani di dalam Silsilah ash-Shahîhah no. 927) 

Perumpamaan Kawan Baik dan Kawan Buruk telah 

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam jelaskan dalam 

hadits berikut: 

بِّاي َعْنا
َ
ى أ يَا ُموس َ ُا َرض ِّ

ا َعْنُه، ّللاَّ ِّا َعنِّ ي  بِّ
ى النَّ

َّ
ْيهِّا للاُا َصل

َ
مَا َعل

َّ
الَا َوَسل

َ
ا َمَثلُا“ :ق يسِّ ا الَجلِّ حِّ الِّ  الصَّ

، ْوءِّ ا َوالسَّ لِّ َحامِّ
َ
ا ك ْسكِّ ا املِّ خِّ ، َوَنافِّ يرِّ لُا الكِّ َحامِّ

َ
ا ف ْسكِّ ا :املِّ مَّ ْنا إِّ

َ
َيَك، أ ا ُيْحذِّ مَّ ْنا َوإِّ

َ
ْنُه، َتْبَتاعَا أ  مِّ

ا مَّ ْنا َوإِّ
َ
دَا أ ْنهُا َتجِّ ا مِّ ، رِّيح 

 
َبة ي ِّ

َ
خُا ط يرِّا َوَنافِّ ا :الكِّ مَّ ْنا إِّ

َ
َقا أ َياَبَك، ُيْحرِّ ا ثِّ مَّ ْنا َوإِّ

َ
دَا أ ا َتجِّ

ا رِّيح 
 
يَثة  َخبِّ

“ 

Artinya: “Dari Abu Musa al-Asy’ari Radhiyallahu anhu, 

dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: 

“Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk 

seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang 

peniup alat untuk menyalakan api (pandai besi). Adapun 

penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan 

hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau 

engkau  mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan 

pandai besi, mungkin dia akan membakar  pakaianmu, 
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atau engkau mendapatkan bau yang buruk.” (HR. 

Bukhari, no.5534; Muslim, no.2628) 

Selalu pantau aktivitas yang dilakukan anak tanpa 

terkesan mengganggu atau mencampuri kegiatan 

maupun pergaulannya. Waspadai pula pengaruh televisi, 

musik, film, HP atau jenis hiburan lainnya. Orang tua 

dapat memberi mereka jadwal mengakses hiburan 

dengan pengawasan. 
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BAB 5. MEDIA DAN METODE SEX EDUCATION 
 

Strategi Orang Tua dalam Sex Education 
 

Beberapa strategi yang dapat diterapkan orang tua 

dalam pelaksanaan pendidikan seks pada keluarga (El Qudsy, 

2015 dalam Dewi, 2018) antara lain:  

a) Perkuat pendidikan agama  

b) Mulailah sejak dini  

c) Sesuai dengan umur dan kebutuhan 

d) Bertahap dan terus menerus  

e) Dari hati ke hati dan terbuka  

f) Jangan menunggu anak bertanya  

g) Jangan lari dari pertanyaan anak  

h) Jadilah teladan yang baik untuk anak  

i) Silaturahmi ke keluarga salehah  

j) Meminta bantuan kepada orang yang ahli  

k) Terlibatlah dalam kegiatan sekolah anak. 

 

Edukasi Seks melalui Media Elektronik 
 

Edukasi mengenai sex dalam rangka menurunkan 

perilaku sex beresiko tinggi menggunakan media telah 

dilakukan. Studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Scull et al. 

2014; Scull et al., 2018) melaporkan bahwa penggunaan 
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teknik kewaspadaan media (media aware) pada remaja secara 

signifikan berdampak pada penurunan perilaku sex beresiko 

seperti penggunaan kondom saat berhubungan seksual, 

peningkatan pengetahuan terkait kesehatan seksual, 

kemampuan untuk menolak sex yang beresiko dan 

komunikasi seksual. Selain itu, metode ini juga secara 

signifikan mengurangi dampak negatif dari media melalui 

peningkatan kesadaran dan kemampuan memilih informasi 

pada remaja. Studi lainnya yang dilakukan juga oleh Scull et al. 

(2019) juga melaporkan bahwa edukasi sex menggunakan 

media website yang melibatkan orang tua (media aware 

parent) dari 355 subyek di Amerika mampu meningkatkan 

kesadaran remaja untuk mengurangi aktivitas seksual yang 

beresiko serta memperbaiki komunikasi antara orang tua 

dengan anak. Selain itu, program ini juga mampu 

meningkatkan kemampuan baik orang tua maupun anak 

(remaja) dalam memilih dan memilah informasi dari media.  

Studi lainnya terkait pemanfaatan media dalam 

edukasi sex telah dilakukan antara lain melalui media sosial 

facebook, web-based CD-Rom, teknologi komputer, digital 

story telling, online mobile sexual education dan internet (Bull 

et al., 2012; Noar dan Willoughby, 2012; Guse et al., 2013; 

Chavez et al., 2014; Guilamo-Ramos et al., 2015). Beberapa 

studi tersebut melaporkan peningkatan yang signifikan 

terhadap perbaikan perilaku seksual pada remaja. Sebagai 
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contoh, penggunaan facebook sebagai media edukasi sex 

diketahui mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam 

menggunakan kondom saat berhubungan seksual (Bull et al., 

2021).  

Review sistematik pada tahun 2012 yang melibatkan 

10 studi juga melaporkan kenaikan pengetahuan terkait HIV 

dan penyakit menular seksual, penggunaan kondom dan 

penurunan perilaku seksual berbahaya pada remaja yang 

diberi perlakuan edukasi sex menggunakan media seperti 

website, telepon seluler, dan media sosial (Guse et al., 2012). 

Hasil ini juga dikonfirmasi lebih lanjut dari review sistematik 

yang melibatkan 25 studi pada remaja (Wadham et al., 2019).                 

 

Edukasi Seks Melalui Media Film 
 

Studi yang dilakukan di surabaya (Suhailah, 2019) 

didapatkan hasil bahwa Short Education Movie (SEM) dapat 

meningkatkan pengetahuan san sikap remaja tentang seks 

bebas dan memberikan informasia yang tepat. Short 

Education Movie (SEM) merupakan film pendek yang berisi 

tentang proses pembelajaran seks bebas yang dijabarkan 

dalam duraasi  50 menit. Short Education Movie (SEM) berisi 

tentang: remaja di sekolah, kehidupan remaja di luar sekolah, 

perilaku seksual pada remaja, serta dampak perilaku seksual. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperimen 

dengan 182 siswa SMK sebagai subjek penelitian. 
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Pengetahuan yang diukur dalam penelitian ini meliputi: 

pengertian seks bebas, bentuk dari seks bebas, faktor yang 

mempengaruhi seks bebas, serta dampak dari seks bebas. 

Sedangkan sikap yang diukur berupa 

penerimaan,menanggapi, menghargai, dan bertanggung 

jawab tentang hal-hal terkait seks bebas pada remaja. 

Penelitian Gunawan EB, Junaidi A (2020) ini bertujuan 

untuk menggambarkan representasi pendidikan seks dalam 

Film “Dua Garis Biru” karya sutradara Gina S. Noer. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode 

penelitian menggunakan Analisis Semiotika Roland Barthes 

dengan signifikan dua arah dan pemaknaan denotasi, 

konotasi, dan mitos. Subjek penelitian ini adalah Dara dan 

Bima, objek penelitian ini adalah tanda pendidikan seks yang 

direpresentasikan dalam adegan, dialog, dan karakter dalam 

film. Metode pengumpulan data dengan observasi, studi 

pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Film Dua Garis Biru 

bercerita tentang bagaimana Dara dan Bima, dua remaja 

harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang tidak 

mereka pikirkan sebelumnya karena melakukan seks 

pranikah. Film ini juga menggambarkan pentingnya peran 

orang tua dalam mengkomunikasikan informasi tentang seks 

kepada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat gambaran tentang pendidikan seks dalam film. 

Bentuk pendidikan seks ditampilkan dalam cuplikan adegan, 
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dialog, atau karakter tokoh yang menyisipkan pentingnya 

mengenal pendidikan seks dan mengetahui konsekuensi dari 

setiap perbuatan yang berhubungan dengan seks. Pentingnya 

orang tua melakukan komunikasi terkait seks pada anak 

untuk mencegah hal yang terjadi pada Bima dan Dara agar 

tidak terjadi di kehidupan nyata. Film Dua Garis Biru 

membuka ruang diskusi terutama bagi keluarga di Indonesia 

untuk tidak lagi takut dan menganggap pendidikan seks 

adalah hal tabu, karena pendidikan seks memiliki tujuan 

untuk memberikan pengetahuan dan mendidik anak agar 

berperilaku yang baik dalam hal seks, sesuai dengan norma 

agama, sosial dan kesusilaan. 
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Sumber: https://tirto.id/sejarah-film-pendidikan-seks-yang-berusia-singkat-

di-era-orde-baru-elGw 

 

Film nyatanya bisa menjadi pendidikan seks jika 

dikemas dengan baik dan tak menutup kemungkinan akan 

membuka ruang diskusi baru. Sayangnya, di Indonesia, film 

pendidikan seks jumlahnya masih sangat sedikit. Sepanjang 

https://tirto.id/sejarah-film-pendidikan-seks-yang-berusia-singkat-di-era-orde-baru-elGw
https://tirto.id/sejarah-film-pendidikan-seks-yang-berusia-singkat-di-era-orde-baru-elGw
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tahun 1970-an, film pendidikan seks pernah mengalami masa 

keemasan yang singkat. Sebagian besar dibuat untuk 

mendukung program-program pemerintah berkenaan 

dengan pembatasan pergaulan bebas remaja dan perilaku 

reproduksi dalam rumah tangga. Meski demikian, pada 

akhirnya kepentingan industri dan kebijakan yang kurang 

matang justru membunuh kadar pendidikan dari film jenis ini 

(tirto.id).  

 
Edukasi Seks Melalui Media Cetak  
 

Selain menggunakan media, beberapa studi telah 

dilakukan untuk melihat kefektifan edukasi seks dalam 

menurunkan perilaku seks menyimpang melalui media cetak 

seperti leaflet, permainan, dlsb. Studi yang dilakukan oleh 

Damayanti et al. (2018) melaporkan terdapat kenaikan yang 

signifikan (p<0,001) terhadap pengetahuan terkait 

seksualitas pada siswa kelas 5 yang diberi perlakuan edukasi 

seks berupa media gambar. Selain itu, media gambar 

permainan seperti ular tangga juga diketahui mampu 

meningkatkan secara signifikan pengetahuan dan sikap 

terhadap kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan 

kekerasan seksual pada anak jalanan (Nurbaya dan Simon, 

2019; Edi, 2019).  

 



  
 

 

59 
 

Studi lainnya yang dilakukan di Bogor yang ibu balita, 

kader posyandu dan stakeholder melaporkan bahwa media 

cetak berupa booklet lebih efektif dibandingkan dengan 

poster dalam pencegahan kekerasan seksual pada balita 

(Arsyati et al., 2017).     Meskipun media cetak dilaporkan 

mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap, namun tidak 

semua studi melaporkan hasil yang sama. Studi yang 

dilakukan oleh Putri et al. (2020) melaporkan bahwa edukasi 

seks melalui serial bergambar tidak efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan pada anak TK. Salah satu faktor 

yang berperan dalam ketidakberhasilan adalah usia. Anak-

anak merasa senang dengan gambar yang ditampilkan, tapi 

tidak berhasil mengambil maksud dan tujuan dari gambar 

yang dimaksud. Oleh karena itu, peran serta dukungan dari 

orangtua perlu dilibatkan dalam proses edukasi seks melalui 

media cetak terutama pada anak. 

Hal senada diungkapkan dalam penelitian 

Widyaningrum, R., & Siwi, I. N. (2018) bahwa terjadi 

peningkatan pengetahuan dan sikap setelah dilaksanakan 4 

minggu intervensi pendidikan kesehatan. Pendidikan 

kesehatan diberikan pada anak dengan disabilitas intelektual 

dengan kategori ringan berusia 14-17 tahun. Dalam studi ini, 

kami melakukan program pendidikan seks yang melibatkan 6 

sesi pendidikan seks interaktif. Ada 6 topik yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
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sosial pada siswa tunagrahita. Topik-topiknya meliputi: 1) 

perawatan dan kebersihan tubuh, 2) pelatihan ketegasan diri, 

3) tata krama di ruang publik, 4) pelecehan seksual, dan 5) 

hubungan pria dan wanita; 6) Perbedaan tubuh laki-laki dan 

perempuan. Program ini merupakan versi modifikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Hayashi (2011), dimana 

peneliti mengurangi jumlah topik dan menyesuaikan dengan 

keyakinan dan kaidah dalam agama Islam. Sebagian besar 

responden menunjukkan minat yang besar. Karena informasi 

disampaikan melalui manekin spesimen tubuh manusia. 

 

Penerapan Edukasi Seks dalam Kurikulum dan Dampaknya  
 

Edukasi seks dapat diterapkan dalam kurikulum 

pembelajaran terutama pada usia sedini mungkin untuk 

mencegah perilaku seks menyimpang pada usia berikutnya. 

Studi yang dilakukan pada mahasiswa di Universitas Columbia 

Amerika Serikat melaporkan bahwa pendidikan seks usia dini 

memberikan efek protektif terhadap perilaku seks 

menyimpang dengan meningkatkan kemampuan untuk 

menolak ajakan berhubungan seks yang tidak aman (Santelli 

et al., 2018). Meskipun begitu, studi ini melaporkan bahwa 

edukasi seks yang didapatkan sangat tidak menyenangkan 

dan kaku. Oleh karena itu, penerapan edukasi seks sedini 

mungkin melalui integrasi dengan kurikulum sekolah serta 
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penyampaian yang baik merupakan kunci keberhasilan 

pencegahan perilaku seks menyimpang pada remaja.  

Sebuah program yang diberi nama Working to 

Institutionalize Sex Education (Wise) yang dilakukan pada 186 

sekolah di 12 negara bagian di Amerika Serikat dilaporkan 

mampu meningkatkan kesiapan sekolah dalam 

mengintegrasikan edukasi seksual dalam kurikulumnya 

(Butler et al., 2018). Melalui pelatihan, kolaborasi, dan 

keinginan untuk berubah mampu meningkatkan kemauan 

sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan seks dalam 

kurikulum pembalajaran tahun 2011-2016. Hal serupa juga 

telah dilaporkan pada studi yang dilakukan di Thailand. 

Melalui kolaborasi antara akademisi, guru, orangtua dan 

siswa, Chaiwomgroj dan Buaraphan (2019) melaporkan 

keberhasilan implementasi edukasi seks pada kurikulum 

sekolah. Siswa tidak hanya mengalami peningkatan 

pengetahuan terkait pendidikan seks, namun juga merasa 

senang dan puas terhadap prosedur pendidikan seks yang 

diberikan. Hal ini disebabkan karena mereka dilibatkan dalam 

proses pembentukan kurikulum.        
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