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PERAN ORANGTUA DALAM PENDIDIKAN SEKS PADA REMAJA 
 

Widayati Lestari, S300110017 Magister Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana peran orangtua 

dalam pendidikan seks serta bagaimana pemahaman orangtua terhadap seks. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, 
pengumpulan data, menggunakan wawancara dan observasi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 3 pasang orangtua dan 3 anak. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman orangtua terhadap seks meliputi seks 
merupakan hal yang terkait persoalan biologis dan fisik, psikologis, kultural dan 
moral, serta sosial. (2) Cara mengkomunikasikan persoalan seks pada anak dapat 
dilakukan dengan tanpa ada waktu khusus, dengan memanfaatkan momentum, 
disampaikan dengan lengkap, serta dimulai sejak usia batita. Pendidikan seks juga 
diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan  anak dan tanpa harus diawali dari 
sebuah peristiwa. Penyampaian disampaikan dengan sharing dan interaksi terjalin 
dalam suasana akrab. (3) Peran orang tua dalam pendidikan seks  antara lain peran 
kerjasama, evaluator, pendididik, pendamping, dan pemantau dalam persoalan 
seksual. (4) Materi pendidikan seks meliputi perbedaan jenis kelamin, etika 
pergaulan, belajar bertanggungjawab dan penyakit-penyakit seksual. Penyampaian 
materi dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan anak, (5) Anak respon 
positif terhadap pendidikan seks yang diberikan orangtua karena suasana  kondusif 
sebaliknya tanggapan anak menjadi negatif  karena moment tidak tepat saat 
diberikan pendidikan seks..  

 
Kata kunci: remaja, peran orangtua, pendidikan seks.  
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ABSTRACT  
 

PARENT ROLE IN SEX EDUCATION IN TEENAGERS  
Widayati Lestari, S300110017 Master of Psychology  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015  
 

This study aims to describe how the role of parents in sex education and how 
parents' understanding of sex. The method used is qualitative method in the form of 
case studies, data collection, using interviews and observation. Subjects in this study 
were three sets of parents and three children. The conclusion is as follows: (1) An 
understanding of parents to include sex sex is related to biological and physical 
problems, psychological, cultural and moral, and social. (2) How to communicate 
the issue of sex in children can be done without any special time, by utilizing 
momentum, delivered with a complete, as well as starting the toddler age. Sex 
education is also given to adjust to the needs of the child and without beginning of an 
event. Submission submitted by sharing and interaction entwined in an intimate 
setting. (3) The role of parents in sex education, among others, the role of co-
operation, the evaluator, pendididik, companion, and monitors in sexual issues. (4) 
sex education materials include differences in gender, etiquette, learn responsibility 
and sexual diseases. Submission of material is done in stages according to the 
development of children, (5) Children's positive response to sex education from 
parents because of an atmosphere conducive to reverse negative responses because 
children are at a given moment is not appropriate sex education.  
 
Keywords: adolescents, the role of parents, sex education. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rangsangan dari lingkungan seperti film, TV, VCD tentang perilaku 

seksual serta faktor gizi menyebabkan remaja sekarang lebih cepat 

perkembangan seksualnya karena hormon seksual muncul lebih awal. Tidak 

mustahil anak-anak sekolah dasar kelas IV atau V, anak usia sekitar 9 atau 10 

tahun sudah mengalami menstruasi ataupun mimpi basah. Maraknya perilaku 

seksual remaja saat ini sudah semakin memprihatinkan dari berbagai kalangan 

aktivitas seksual remaja juga cenderung meningkat baik dari segi kuanitas 

maupun ketajaman kasus-kasus yang terjadi.  

Menurut data dari PKBI Semarang (2010) diperoleh data bahwa aktivitas 

pacaran yang sampai dengan intercourse 14,1% dibanding dengan cara yang lain, 

usia pertama kali melakukan intercourse, prosentasi paling besar adalah pada 

usia 18–20 tahun. Pasangan yang melakukan hubungan seksual intercourse lebih 

dari 4 kali pada 3 bulan terakhir 45%, tempat melakukannya 41% di rumah 

sendiri atau pacar, alasan melakukan intercourse karena wujud ungkapan sayang 

dengan pacar 51% (Pawestri, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian BKKBN (2010) di Provinsi Sulawesi Utara 

khususnya kota Manado, remaja yang melaporkan hamil diluar nikah atau 

kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) tahun 2007 hanya sebanyak 55 orang. 

Setahun kemudian melonjak hingga 254 orang atau naik 36% dan tahun 2009 

naik lagi menjadi 571 orang atau 78%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

rasa penasaran remaja tentang hubungan seksual, pergaulan bebas, keluarga yang 

tidak harmonis, masalah ekonomi dan peningkatan penjualan video porno 

maupun akses internet Penelitian-penelitian tersebut mengungkap banyaknya 

perilaku sesual yang menyimpang di kalangan remaja. 

 Penelitian-penelitian tersebut mengungkap banyaknya perilaku sesual 

yang menyimpang di kalangan remaja. Papalia (2009) menyebutkan bahwa masa 

remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak, masa untuk tumbuh 

tidak hanya dalam dimensi fisik tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial, 

otonomi, harga diri, keintiman. Periode ini memiliki resiko, sebagian remaja 

mengalami masalah dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi secara 
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bersamaan dan membutuhkan bantuan dalam mengatasi bahaya saat menjalani 

masa itu. 

Para remaja ingin mendapatkan informasi seksual lebih dari pesan moral 

atau pembatasan-pembatasan. Remaja ingin mengetahui perubahan–perubahan 

yang terjadi pada tubuhnya. Eksperimentasi remaja dalam perilaku seksual 

merupkan cerminan dari kebutuhan untuk memperoleh informasi seksualitas dan 

hasrat untuk mengekspresikan seksualitas dirinya. Pada proses selanjutnya 

remaja ingin mengetahui perubahan–perubahan yang terjadi pada orang lain. Hal 

tersebut mendorong diri remaja untuk melakukan eksperimentasi terhadap orang 

lain. Rasa ingin tahu juga mendorong remaja mencari tahu sendiri melalui media 

atau melibatkan diri dalam pembicaraan tentang seks dengan teman sebayanya 

(Rice & Dolgin, 2008). 

Penelitian  Claretta dan Susanti (2004) menunjukkan bahwa 73% remaja 

laki-laki mendapatkan informasi tentang seksual dari media, sedangkan 65% 

remaja perempuan menggunakan media massa sebagai sumber informasi seksual 

mereka, sedangkan sumber informasi kedua adalah guru. Sebesar 15% remaja 

laki-laki bertanya kepada guru mereka tentang masalah seksualitas, sedangkan 

13% remaja perempuan mencari informasi seksualitas kepada guru mereka. 

Sedangkan ibu hanya memberikan kontribusi 3% bagi remaja laki-laki dan 8% 

bagi remaja perempuan yang berani bertanya tentang seksualitas. Penelitian lain 

dilakukan oleh Lestari, Suparno, dan Restu  (2011) dengan hasil penelitian bahwa 

terdapat perbedaan antara remaja laki-laki dan perempuan dalam memilih sumber 

informasi tentang seks. Remaja perempuan memilh teman 41,6%, sebagai 

sumber pertama. Berikutya adalah orang tua 14,2%, buku 6,9%, internet 6,5 %, 

guru dan media 3,4%, kakak 2,7%,dan ahli 2,3%. Sedangkan pada remaja laki-

laki sumber informasi tentang seks tertinngi adalah teman  sebesar 41,8%, namun 

unsur berikutnya adalah internet sebesar 8,6% guru, media dan buku sebesar 

2,3%,orang tua 1,9% ,ahli 1,1% dan kakak sebesar 0,75%. 

Idealnya orang tua merupakan sumber informasi seksualitas yang paling 

penting karena selain menginformasikan fakta juga menyampaikan nilai (Allgeier 

& Allgeier, 1991).Temuan Epstein dan Ward (2008) juga menyatakan bahwa 

remaja yang tidak mendapatkan atau hanya mendapaatkan sedikit informasi 
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seksualitas dari orang tua akan mencari dari teman sebaya dan media. Namun 

sayangnya, akses remaja terhadap sumber informasi seksualitas yang dapat 

dipertanggung jawabkan masih terbatas (Lestari dkk,2011). 

  Sebenarnya orang tua masih menjadi variabel penting dalam 

pengambilan keputusan pada remaja terkait perilaku seksualnya (Fantasia, 2008). 

Pada umumnya orang tua beranggapan anak akan mengetahui sendiri tentang 

seks apabila mereka telah besar dan dewasa (Anganthi & Lestari, 2007). 

Berdasarkan anggapan tersebut orang tua akan cenderung menolak atau 

menghindar ketika anak ingin mendiskusikan tentang seks. Namun, orang tua 

kurang menyadari bahwa sikap tersebut justru mendorong remaja untuk mencari 

jawabannya pada sumber lain yang mudah diakses seperti teman dan internet 

karena rasa ingin tahu tentag seks akan tetap berkecamuk dalam pikiran mereka 

(Lestari,dkk, 2011). Di sisi lain, anak secara alamiah memiliki rasa ingin tahu 

terhadap masalah seksualitas. Minat pada masalah seks ini berkembang dan 

mencapai puncak pada masa puber (Hurlock, 2000) 

 Dengan memperhatikan minat pada seks dalam diri anak,maka 

pendidikan seksual sangat perlu diberikan kepada anak karena pendidikan seks 

yang bersumber dari orang tua lebih menjamin proses kesinambungan, berbeda 

dengan informasi seksualitas yang diperoleh dari luar yang seringkali tak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mungkin anak hanya akan 

mendapatkan informasi secara parsial (Lestari, 2013). 

Sebagaimana ditunjukkan data-data di atas, bahwa ternyata banyak sekali 

kejadian-kejadian yang berkaitan dengan seksualitas seperti seks bebas, 

pernikahan dini, abortus dan sejumlah penyimpangan seksualitas menunjukkan 

suatu barometer bahwa permasalahan pendidikan seksualitas menjadi suatu yang 

penting dan harus dipersiapkan oleh orang tua sebagai sekolah pertama bagi 

anak. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti terarik untuk meneliti  

tentang “Peran Orang Tua Dalam  Pendidikan Seks Pada Remaja”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana pemahaman orang tua terhadap seks?  

2. Bagaimana cara orangtua mengkomunikasi seks pada anak?  
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3. Bagaimana bentuk kerjasama orangtua dalam pendidikan seks?  

4. Bagaimana peran orangtua dalam pendidikan seks untuk remaja?  

5. Bagaimana respons anak terhadap pendidikan seks dari orangtua? 

6. Apa saja materi dalam pendidikan seks yang disampaikan orang tua pada 

remaja?  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan  pemahaman orang tua terhadap seks 

2. Mendiskripsikan respon anak terhadap pendidikan seks yang diberikan 

orangtua  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

gambaran tentang peran orangtua dalam pendidikan seks bagi remaja dalam 

keluarga. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian bagi orang tua 

khususnya dapat mengetahui peran orang tua dalam  pendidikan seks bagi 

anak remaja sehingga remaja tidak salah dalam menghadapi remaja 

terutama masa pubertas dan perkembangan seksualitas.  

b. Memberikan tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada 

psikologi pendidikan terkait dengan peran orang tua dalam pendidikan 

seks bagi remaja. 

c. Sebagai bahan untuk mengembangkan keilmuan dalam ranah psikologi 

pendidikan tentang peran orang tua dalam pendidikan seks bagi remaja. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dalam memberikan 

pendidikan seks pada remaja bagi orang tua dan guru.  

b. Penelitian ini dapat digunakan oleh orang tua yang mengalami kesulitan 

dalam memberikan pendidikan seks pada remaja  
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peran Orang Tua 

Menurut  penelitian Williams,dkk (1996) dari hasil penelitian  tentang  

peran orang tua dalam pendidik seks utama  yang mengambil sample remaja 

Sekolah Menengah Pertama di Chicago, Baltimoe, Hartford dan Milwake 

menunjukkan  Hasil penelitian  bahwa peran orang tua dalam pendidikan seks  

antara lain: 

7. Mengontrol informasi yang diterima anak dalam pendidikan seksual dari 

berbagai sumber yang kadang tidak tepat. 

8. Menjadi model dalam melakukan aktivitas seksual yang sehat. 

9. Memberikan pendidikan seks yang tepat bagi anak. 

10. Mendampingi remaja saat menerima informasi dari media seperti televisi, 

internet dan media lain sehingga anak dapat mengetahui informasi seksual 

yang sehat. 

Menurut penelitian  Starkhshall (2007) tentang  peran orang tua dalam 

pendidikan seks  dengan obyek penelitian remaja pada Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas di New York menunjukkan hasil bahwa 

peran orang tua dalam pendidikan seks antara lain  : 

1. Pendidik utama dalam masalah seksualitas. 

2. Pendiidik utama dalam masalah sosial 

3. Menjelaskan nilai-nilai sosial dan agama. 

4. Menjelaskan bagaimana seharusnya anak mensikapi perkembangan 

seksualitasnya. 

 

B. Pendidikan Seks  

1. Pengertian Pendidikan Seks  

Pendidikan seks yaitu memberikan pengetahuan tentang perubahan 

biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan 

perkembangan manusia atau sebuah pendidikan untuk memberikan 

pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, 

etika serta komitmen agama agar tidak terjadi “penyalahgunaan” organ 

reproduksi tersebut (Surtiretna, 2001).  
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Menurut Ulwan (2005) pendidikan seks adalah upaya pengajaran, 

penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan 

naluri seks dan perkawinan. Hal itu dimaksudkan agar jika anak telah tumbuh 

menjadi seorang pemuda dan dapat memahami unsur-unsur kehidupan, ia 

telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan. Lebih 

jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak 

dan kebiasaan hidup, serta tidak dperbudak syahwat dan mempraktekkan 

cara-cara hedinisme. 

Kesimpulannya pendidikan seks adalah sebuah upaya untuk 

memberikan pengetahuan tentang fungsi organ tubuh yang berkaitan dengan 

seksual sekaligus mengarahkan agar menyalurkan fungsi seksualnya tersebut 

dengan baik dan benar.  

 

2. Tujuan Pendidikan Seks  

Menurut Lilik (2008) ada beberapa tujuan pendidikan seksual pada 

remaja diantaranya:  

1. Agar remaja mendapatkan pengetahuan yang benar, jelas dan akurat 

tentang kehidupan seksual seperti organ reproduksi beserta fungsi dan 

perawatannya, penyakit menular seksual (PMS), perilaku seksual sehat 

dan sebagainya.  

2. Agar remaja bisa mengelola dorongan seksualnya dengan tepat  

3. Berperilaku sehat berkaitan dengan kehidupan seksualnya (dapat merawat 

dan menjaganya)  

4. Dapat menjalankan hukum agama dengan benar berkaitan dengan 

kehidupan seksualnya 

5. Tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyalahgunakan 

kehidupan seksualnya  

6. Dapat menghindari perilaku seksual menyimpang seperti kebiasaan 

masturbasi/onani, sodomi, incest (hubungan seksual dengan anggota 

keluarga)  

7. Terhindar dari perbuatan maksiat atau zina.  
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B.  Remaja  

1. Pengertian Remaja  

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang 

pada umumnya dimulai dari usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 

akhir belasan tahun atau awal 20 tahun (Papalia, 2011). Sedangkan menurut 

Gunarsa (2013) remaja berasal dari bahasa Latin puberty atau pubertas dan 

adolescense yang artinya masa muda antara 17 dan 30. Jadi kesimpulannya 

remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dimulai usia 12 

tahun sampai usia 25 tahun.  

2. Ciri-ciri Remaja  

Seorang remaja berada pada batas peralihan antara kehidupan anak dan 

dewasa. Sekalipun tubuhnya kelihatan sudah “dewasa”, tetapi bila diperlukan 

bertindak seperti orang dewasa ia gagal menunjukkan kedewasaannya. 

Pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum banyak sehingga hal-hal 

berikut itu sering terlihat pada diri mereka.  

a. Kegelisahan, keadaan tidak tenang menguasai diri remaja karena mereka 

mempunyai banyak keinginan yang yang tidak selalu dapat terpenuhi. 

b. Penuh pertentangan. Pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam diri 

mereka juga menimbulkan kebingungan, baik bagi diri mereka sendiri hal 

keuangan.  

c. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya.  

d. Keinginan menjelajah ke alam sekitar pada masa remaja lebih luas 

e. Mengkhayal dan berfantasi.  

f. Aktivitas kelompok. Antara keinginan yang satu dengan keinginan yang 

lain sering timbul tantangan (Gunarsa, 2012).   

3. Perkembangan Seksual Remaja  

Hurlock (dalam Lilik 2000) mengemukakan tugas-tugas 

perkembangan remaja dalam hal seksualitas secara lengkap meliputi : 

a. Memperoleh pengetahuan seksual yang benar. 

b. Mengembangkan sikap yang menyenangkan terhadap lawan jenis. 

c. Mengembangkan hubungan dengan lawan jenis yang matang. 
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d. Menetapkan nilai-nilai yang menjami adanya keputusan yang bijaksanaa 

di dalam pemilihan pasangan hidup. 

e. Belajar mengekspresikan cinta. 

f. Belajar memainkan peran jenis. 

.  

Menurut Sarwono ( 2006 ) perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan: 

a. Adanya minat untuk mempelajari tubuh sendiri,respon seksual dan 

kebutuhannya. 

b. Mempelajari hubungan seksual dan interaksinya dengan lawan jenis 

berupa keterikatan hubungan,percintaan dan komitmen. 

 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus  yaitu srategi 

penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu pogram, 

peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Tehnik yang digunakan 

adalah wawancara dan observasi.  

 

B. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek berjumlah 3 pasang orang tua dan 3 anak berusia 10-

14 tahun.  

C. Verifikasi  

 Data yang berhasil dikumpulkan akan diusahakan untuk valid dan teruji 

kebenarannya.Verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan:  

1. Melakukan triangulasi, yakni peneliti menggunakan beberapa sumber data. 

Triangulasi ini digunakan sebagai tekhnik untuk mengecek keabsahan data. 

2. Membuat catatan rinci tentang hasil observasi pada setiap tahapan penelitian 

dan dokumentasi yang lengkap serta rapi dan merefleksikan pemikiran yang 

muncul. 

3. Melakukan pengecekan berulang terhadap data untuk menemukan berbagai 

alternatif penjelasan.hal ini dimaksudkan untuk mengetahui  kesesuaian data 

yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data tersebut sudah 
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menyepakati data yang diberikan, maka penelitian tersebut makin kredibel. 

Peneliti melakukan member check dengan anak untuk mengecek jawaban 

orangtua sehingga diperoleh data yang sama. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang peran orang tua dalam 

pendidikan seks pada remaja, maka didapatkan deskripsi atau gambaran mengenai 

pemahaman orang tua terhadap seks (Tabel 2), bentuk komunikasi keluarga dalam 

pendidikan seks (Tabel 3), kerjasama orang tua (Tabel 4), peran orang tua (Tabel 5), 

respon anak terhadap pendidikan seks (Tabel 6) dan kategori materi pendidikan seks 

(Tabel 7). Peran orang tua dalam pendidikan seks dicapai melalui pemahaman orang tua 

terhadap seks yang benar, cara mengkomunikasikan seks kepada anak, kerjasama dan 

peran yang dijalankan orang tua sehingga pendidikan seks dapat tercapai secara 

maksimal.  

1. Pemahaman Orang Tua Terhadap Seks  

Keberhasilan kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kualitas dan 

keterampilan pendidik (Hastuti, 2008). Orang tua merupakan pendidik sentral 

dalam pemberian pendidikan seks pada anak, maka pemahaman terhadap apa 

yang akan diajarkan menjadi faktor besar dalam penentu keberhasilan. Dari 

hasil penelitian didapatkan bahwa pengertian seks dapat dikategorikan 

menjadi: (1) seks berkaitan dengan biologis dan fisik, (2) seks berkaitan 

dengan hal psikologis, (3) seks berkaitan dengan kultural dan moral, (4) seks 

berkaitan dengan persoalan sosial.  

Seks berkaitan juga dengan masalah biologis dan fisik. Selain itu seks 

juga dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan persoalan 

psikologis. Seks juga merupakan hal yang terkait dengan kultural dan moral. 

Hal tersebut terungkap dengan wawancara dengan salah satu subyek dan seks 

juga berkaitan dengan masalah sosial, hal tersebut dapat dilihat dari kutipan 

wawancara pada salah satu subjek.  

Seks terkait persoalan biologis dan fisik tidak hanya sekedar 

menjelaskan tentang alat kelamin saja, namun terkait dengan bagian tubuh 

dan fungsi-fungsinya serta pengenalan organ reproduksi. Perbedaan jenis 

kelamin berarti menjelaskan tentang perbedaan alat kelamin antara laki-laki 
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dan perempuan agar anak mengerti dan mengenal dirinya. Mengenal bagian 

tubuh dan fungsi-fungsinya berarti orang tua menjelaskan tentang bagian 

tubuh dan fungsi-fungsinya terutama yang terkait dengan masalah seksual. 

Apabila anak telah mengenal tentang jenis kelaminnya sendiri maka kenalkan 

dengan fungsi-fungsinya semakin orang tua memahami hal ini maka akan 

semakin tumbuh kesadaran dan tanggungjawabnya karena orangtua adalah 

mewakili jenis pria dan wanita. Selain itu, seks berarti pengenalan organ 

reproduksi dimana laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi 

sendiri yang berfungsi untuk melanjutkan keturunannya dan difungsikan 

secara tepat dan benar. Pemahaman orang tua terhadap seks yang benar inilah 

yang akan mempercepat proses pendidikan selanjutnya.  

Seks juga terkait dengan persoalan psikologis erat kaitannya dengan 

bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau 

jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, 

motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Seksualitas bagaimana 

pun mengandung perilaku yang dipelajari. Apa yang sesuai dan dihargai 

dipelajari sejak dini dalam kehidupan dengan mengamati perilaku orangtua. 

Orangtua biasanya mempunyai pengaruh signifikan pertama pada anak-

anaknya. Mereka sering mengajarkan tentang seksualitas melalui komunikasi 

yang halus dan nonverbal. Seseorang memandang diri mereka sebagai 

makhluk seksual berhubungan dengan apa yang telah orangtua mereka 

tunjukan kepada mereka tentang tubuh dan tindakan mereka. Orangtua 

memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda berdasarkan 

jender (Perry & Potter, 2011) 

Seksualitas juga berkaitan dengan standar pelaksanaan kultural dan 

moral. Ide tentang pelaksanaan seksual etik dan emosi yang berhubungan 

dengan seksualitas membentuk dasar untuk pembuatan keputusan seksual. 

Spektrum sikap yang ditunjukan pada seksualitas direntang dari pandangan 

tradisional tentang hubungan seks yang hanya dalam perkawinan sampai 

sikap yang memperbolehkan individu menentukan apa yang benar bagi 

dirinya. Keputusan seksual yang melewati batas kode etik individu dapat 

mengakibatkan konflik internal. 
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Seks juga terkait dengan masalah sosial sehingga anak tahu bahwa 

seks adalah sesuatu yang tidak boleh disalahgunakan. Dimensi sosial 

seksualitas penting karena tidak hanya muncul pada banyak masalah seksual 

tetapi juga karena berpengaruh terhadap perkembangan menjadi manusia 

yang seksual. Dari masa anak-anak, identitas jender seseorang terutama 

dibentuk oleh kekuatan psikososial. Pandangan seksual awal kita yang sering 

kali terbawa sampai dewasa terutama didasarkan kepada orangtua, teman 

sebaya, dan guru yang menceriterakan arti dan tujuan seks. Seksualitas juga 

diatur oleh masyarakat melalui hukum, tabu, dan keluarga serta teman sebaya 

yang mengarahkan untuk mengikuti arah tertentu tentang perilaku seksual.  

2. Bentuk Komunikasi Orangtua dalam Pendidikan Seks pada Anak  

Cara mengkomunikasikan seks pada anak salah satu jenis komunikasi 

yng sering dijumpai di masyarakat adalah jenis komunikasi interpersonal. 

Komunikasi ini memungkinkan kedua komunikasi saling memiliki hubungan 

timbal balik. Salah satu yang memungkinkan hanya ada pada komunikasi 

dalam keluarga termasuk bagaimana mengkomunikasikan masalah seks pada 

anak.  

Cara mengkomunikasikan seks pada anak dalam keluarga berdasarkan 

penelitian didapatkan hasil: (1) tidak ada waktu khusus dalam penyampaian 

pendidikan seks, (2) pendidikan seks disampaikan dengan memanfaatkan 

momentum, (3) pendidikan seks yang disampaikan harus lengkap, (54) 

pendidikan seks dimulai sejak batita, (5) penyampaian pendidikan seks 

dilakukan dengan sharing, (6) penyampaian pendidikan seks dengan 

memposisikan anak sebagai sahabat, (7) penyampaian pendidikan seks tanpa 

harus diawali sebuah peristiwa, (8) pendidikan seks disampaikan 

menyesuaikan kebutuhan anak, (9) interaksi terjalin dalam suasana akrab.  

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa tidak ada waktu khusus 

dalam penyampaian pendidikan seks orang tua pada anak sesuai dengan 

pernyataan semua subyek karena memang waktu penyampaian bersifat 

fleksibel.  

Pendidikan seks juga disampaikan dengan memanfaatkan momentum. 

Seks berfungsi sebagai manifestasi. Seksualitas individu dalam hubungannya 
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dengan individu lain. Aspek ini meliputi pengaruh budaya, berpacaran, 

hubungan interpersonal dan semua hal tentang seks yang berhubungan 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari oleh individu di dalam 

lingkungannya (Brues dan Greenberg, 1981). Termasuk budaya yang 

mempengaruhi seks dapat dilihat pada iklan, film, radio, televisi, buku-buku, 

majalah atau peristiwa langsung yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. 

Maka, saat ada peristiwa langsung maka berikan pendidikan seks karena 

remaja akan lebih mengingat pendidikan yang diberikan saat berhadapan 

dengan peristiwa langsung. Dengan melihat peristiwa langsung maka orang 

tua juga dapat mengevaluasi pemahaman pendidikan seks yang telah 

diberikan sebelumnya dan anak juga antusias.  

Dengan ada moment tepat maka anak akan merasa kebutuhannya 

terpenuhi. Menurut (Latif, 2013) anak akan dapat belajar dengan baik jika 

kebutuhannya terpenuhi. Jika moment tepat anak akan merasa butuh dan akan 

menggali lebih banyak.  

Pendidikan disampaikan dengan lengkap, Sarlito (2000) secara umum 

pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas 

manusia yang jelas dan benar yang meliputi proses terjadinya pembuahan, 

kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual hubungan seksual dan 

aspek-aspek kesehatan kejiwaan dan kemasyarakatan. Jadi, idealnya memang 

pendidikan seksual diberikan dengan dengan lengkap agar tidak terjadi 

penyimpangan seksual.  

Pendidikan seks juga idealnya dimulai sejak balita. Singgih D Gunarsa 

(1995) berpendapat bahwa dangkal atau dalamnya isi uraian pendidikan seks 

harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tahap perkembangan anak. 

Penyampaian pendidikan seks sebaiknya juga disampaikan dengan sharing 

agar semakin dekat hubungan dengan anak. Penyampaian pendidikan seks 

juga dilakukan dengan memposisikan anak sebagai sahabat. Pendidikan seks 

disampaikan tanpa harus diawali dengan sebuah peristiwa. Hal tersebut 

karena orang tua menyadari bahwa pada masa sekarang ini pendidikan seks 

memang harus diberikan kepada anak.  
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Pendidikan seks juga disampaikan dengan menyesuaikan kebutuhan. 

Saat anak bertanya maka saat itulah anak sedang antusias. Secara alamiah 

anak memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap masalah seksualitas. Minat 

pada masalah seks ini berkembang dan mencapai puncak pada masa puber 

(Hurlock, 2000). Ketika anak bertanya maka berikan respon yang baik dan 

layani semua pertanyaan anak.  

Interaksi yang terjalin dalam penyampaian pendidikan seks sebaiknya 

dalam suasana akrab. Dengan suasana akrab maka akan ada keterbukaan 

tanpa unsur tekanan. Pada saat itulah anak merasakan kenyamanan. Menurut 

Putra (2012) kondisi yang menyenangkan, aman, nyaman dan bebas dari rasa 

takut akan mempengaruhi sistim limbik pada otak anak yang akan 

berpengaruh pada serebrum yang mengandung neokorteks untuk berpikir 

anak. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan 

pendidikan seks yang akan berperan banyak dalam kehidupan anak kelak.  

3. Peran Orang Tua  

Pendidikan seks dimulai dari orang tua karena orang tua merupakan 

pendidik seksualitas utama. Dengan kesadaran ini maka rumah menjadi 

sumber kesinambungan dalam pendidikan seks. Orang tua harus memiliki 

kerjasama yang baik dalam pencapaian tujuan pendidikan seks. Dari hasil 

penelitian ada beberapa macam peran diantaranya: (1) peran kerjasama  

antara orang tua, (2) evaluator dalam pendidikan seks, (3) pendamping, (4) 

pendidik, dan pemantau (5) pemantau dalam pendidikan seks. 

Pembagian tugas antara orang tua sebagai pendidik merupakan hal 

yang penting dalam pendidikan seks, dimana ayah merupakan representasi 

dari figur laki-laki dan ibu adalah representasi dari figur sosok perempuan. 

Dengan pembagian tugas itu maka anak akan mengetahui aspek-aspek 

seksualitas dan akan berkembang dalam hidup. Mengembangkan persepsi 

tentang seksualitas secara seimbang dan lengkap akan membuat anak berpikir 

positif tentang seksualitas (McClone, 2002).  

Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembagian tugas antara ayah 

dan ibu meliputi ibu menyampaikan masalah yang berkenaan dengan masalah  

persoalan problematika sekarang sedang ayah masalah yang berkaitan dengan 
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syari’at. Ayah mengajarkan apa yang harus dilakukan saat baligh pada anak 

laki-laki sedang ibu pada anak perempuan. Selain itu, harus ada evaluasi 

dalam pendidikan seks. Evaluasi tidak hanya untuk mengecek sejauh mana 

pemahaman anak terhadap materi yang telah diberikan, namun juga berkaitan 

dengan bagaimana sikap mereka dalam menerima informasi dari luar 

mengingat akses informasi yang cepat dan mudah. Adapun model evaluasi 

meliputi melihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan seksual yang 

dihadapi dan dalam bentuk pertanyaan untuk menggali anak dan mengukur 

kemampuan anak.  

Kerjasama dalam pendampingan anak juga dilakukan oleh orang tua. 

Orang tua adalah pihak yang paling bertanggungjawab akan hal tersebut. 

Mengingat ketergantungan anak pada masa remaja awal terhadap orang tua 

masih teramat tinggi, maka masa inilah yang sesungguhnya penting bagi 

orang tua untuk diperhatikan dalam memasukkan nilai dan norma keluarga 

serta masyarakat (Prihartini, Nuryoto, Aviatin, 2002). Maka peran 

pendampingan dalam pendidikan seks pada anak juga harus dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui model pendampingan dengan 

menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan setelah baligh.  

Peran pendidik dalam persoalan seksual yakni orangtua berusaha 

menjelaskan terkait masalah seksual dengan lengkap sebagaimana terungkap 

dalam wawancara dengan salah satu subyek. Peran pemantau dalam 

persoalan seks kepada anak juga harus dilakukan  

Orang tua juga harus mendampingi persoalan seksual, karena tanpa 

ada pendampingan anak akan bingung dalam memahami karena di masa itu 

sering kali teman sebaya menjadi pusat bertanya bagi remaja. Peran 

pendampingan mutlak harus dilakukan orang tua agar tahu apa yang harus 

dilakukan.  

Selain itu orangtua juga harus berusaha menjadi sahabat bagi anak 

dalam persoalan seksual. Dari hasil penelitian diungkap bahwa saat orang tua 

mengambil jarak dengan anak maka persoalan seks menjadi sangat sulit 

untuk dikomunikasikan dengan anak dan anak juga tidak akan bertanya 

tentang seks maka anak akan nyaman. Peran pemantau dalam pendidikan 
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seks juga harus dilakukan orangtua karena dengan kontrol yang baik maka 

tujuan pendidikan dapat tercapai.  

4. Materi Pendidikan Seks  

Materi pendidikan seks sangat bervariasi dari satu keluarga ke 

keluarga lain walaupun juga ada yang sama karena bersifat umum. Dari hasil 

penelitian dapat terungkap antara lain (1) perbedaan jenis kelamin, (2) etika 

pergaulan, (3) belajar bertanggungjawab jika sudah baligh, (4) penyakit-

penyakit seksual (5) ada tahapan dalam pemberian materi.  

Perbedaan jenis kelamin menjadi materi yang umum dan harus 

disampaikan perbedaan jenis kelamin meliputi juga organ reproduksi dan 

fungsinya, mainan yang seharusnya diberikan kepada masing-masing anak 

dengan jenis kelamin berbeda dan juga organ reproduksi dengan fungsi 

tertentu.  

Etika pergaulan juga menjadi bagian yang harus dijelaskan dalam 

pendidikan seks (Ulwan, 2000). Pergaulan juga harus dijelaskan terutama 

tentang batasan-batasan pergaulan agar tidak terjadi penyimpangan seksual 

(Ulwan, 2000). Etika pergaulan menyangkut hal tidak tidur dalam satu 

selimut. Meminta ijin juga pemisahan tempat tidur antara laki-laki dan 

perempuan (Ulwan, 2000). Belajar bertanggung jawab yang harus dilakukan 

saat anak memasuki baligh juga harus diberikan ke anak. Penyalahgunaan 

seksual dan penyakit-penyakit seksual juga harus dimasukkan dalam materi 

pendidikan seks agar tidak terjadi banyak penyimpangan seksual.  

Penyakit seksual diberikan anak agar anak memahami akibat-akibat 

yang akan dihadapi saat ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai 

dengan norma agama dan masyarakat. Tahapan pemberian seks meliputi 

perbedaan kelamin, tutup kamar mandi, tutup aurat, saat masih batita dan 

sebelum baligh.  Ketika remaja materi seputar persolaan fisik, etika pergaulan 

dan pengetahuan seksual.  

 

5. Respon Anak Terhadap Pendidikan Seks  

Respon anak terhadap pendidikan seks yang diberikan orangtua juga 

mendukung cepatnya penyampaian informasi. Berdasarkan hasil penelitian 



16 
 

 
 

respon anak didapat beberapa hasil. Anak respon positif karena kondusif dan 

anak respon negatif karena moment tidak tepat.  

Anak respon positif karena waktu kondusif selain itu dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa anak senang karena orang tua selalu peduli 

dengan anak sehingga anak pun antusias saat anak diajak berdiskusi tentang 

persoalan seksual.  

Peran komunikasi sangat penting dalam menyampaikan informasi 

mengenai pengetahuan seksualitas termasuk juga pemahaman akan moment 

yang tepat (Prihartini, 2002). Adapun saat anak respon negatif dari hasil 

penelitian didapat berbagai hasil yakni karena anak sedang capek ataupun 

moment tidak tepat.  

Keharusan memahami kondisi anak inilah yang harus dimiliki orang tua. 

Beberapa cara yang dilakukan antara lain dengan memberi jeda ataupun 

diajak berdiskusi di lain waktu.  

6. Sikap Anak 

Sikap anak saat diberikan pendidikan sangat menentukan terhadap 

penerimaan ilmu yang diberikan. Dari hasil penelitian didapat bahwa sikap 

anak terhadap pendidikan seks adalah (1) anak menganggap orangtua peduli, 

(2) anak respon, (3) dan anak terbuka masalah seks dan  

Anak menganggap orangtua peduli dengan anak saat memberikan 

pendidikan seks. Dilihat saat orangtua respon terhadap pertanyaan anak soal 

seks, ayah dan ibu memberikan pendidikan sejak kecil, orangtua 

mendampingi anak saat baligh dna anak senang jika orang tua mendampingi. 

Anak respon terhadap pendidikan seks ditandai dengan anak suka bertanya 

masalah seks, anak senang dengan pendidikan seks dari orang tua dan anak 

merasa orang tua memberikan pendidikan seks pada saat yang tepat.  

Anak juga terbuka masalah seks pada orangtua ditandai dengan anak 

bercerita masalah seks pada orangtua dan anak sering sharing serta diskusi 

dengan orangtua tentang seks.  
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7. Sumber Pendidikan Seks Anak  

Sumber pendidikan seks anak dari hasil penelitian didapatkan data 

meliputi: (1) internet, (2) buku, (3) guru, (4) teman. Internet saat ini juga 

menjadi media yang sangat digemari dalam hal mencari informasi.  

Media cetak atau buku juga salah satu media tempat anak remaja 

mencari informasi seksual. Guru juga menjadi tempat bertanya masalah 

seksual.  

Pengaruh media dalam kehidupan remaja telah diteliti oleh L’engle 

Brown dan Kenneavy (2006) berdasarkan penelitian terungkap bahwa remaja 

yang lebih banyak terpapar media dengan materi seksual dan mempersepsi 

adanya dukungan dari media terhadap perilaku seksual remaja melaporkan 

aktivitas seksual yang lebih tinggi dan memiliki intensi yang lebih tinggi 

untuk melakukan hubungan seksual di kemudian hari.  

Untuk itulah peran dari orangtua dalam pendidikan seks sangat 

membantu remaja untuk memberikan informasi yang tepat tentang masalah 

seksual kepada remaja. Teman dekat juga menjadi tempat bertanya masalah 

seksual. Selain itu remaja ingin mengetahui masalah seksual karena 

penasaran, rasa ingin tahu serta bisa nyambung saat ngobrol dengan teman 

dan supaya tahu kalau ada tahu teman yang menyimpang.  

Hawk (2006) mengidentifikasi tiga motivasi remaja untuk mengakses 

media yang bermateri seksual yakni kenikmatan fisik, rekasi dan keinginan 

mendapatkan pengetahuan.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pemahaman orangtua terhadap seks meliputi seks merupakan hal yang terkait 

persoalan biologis dan fisik, psikologis, kultural dan moral, serta sosial.  

2. Cara mengkomunikasikan persoalan seks pada anak dapat dilakukan dengan 

tanpa ada waktu khusus, dengan memanfaatkan momentum, disampaikan dengan 

lengkap, serta dimulai serta dimulai sejak usia balita. Pendidikan seks juga 

diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan tanpa harus diawali dari 
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sebuah peristiwa. Penyampaian disampaikan dengan sharing dan interaksi terjalin 

dalam suasana akrab. 

3. Peran orangtua dalam pendidikan seks  antara lain peran kerjasama, evaluator, 

pendidik, pendamping, dan pemantau dalam persoalan seksual.  

4. 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 materi diberikan materi tentang bagaimana belajar 

bertanggungjawab dan penyakit-penyakit seksual.  

5. Anak respon positif terhadap pendidikan seks yang diberikan orangtua karena 

suasana  kondusif sebaliknya anak tidak menanggapi karena moment tidak tepat 

saat diberikan pendidikan seks.  
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