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A B S T R A K 

Pembicaraan tentang seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan khususnya bagi orangtua-remaja. 

Padahal perkembangan teknologi digital justru menyajikan informasi yang vulgar dan tak terbatas 

untuk diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif orangtua tentang pendidikan 
seks bagi remaja. Survey kualitatif tentang pentingnya pendidikan seks bagi remaja telah dilakukan 

kepada 103 orangtua yang memiliki anak remaja usia 11-22 tahun. Analisis data telah dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program software MAXQDA. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

82,53% orang tua yang menyatakan bahwa pendidikan seks sangat penting bagi remaja, 16,50% 

menyatakan cukup penting dan hanya 0,97% menyatakan tidak penting. Adapun 5 alasan yang 
dominan terkait pentingnya pendidikan seks bagi remaja menurut orang tua yaitu (1) Mendapat 

informasi yang benar tentang seks; (2) terhindar dari pergaulan bebas; (3) bertindak sesuai aturan 

agama dan norma masyarakat; (4) menjaga diri; (5) mengambil keputusan yang tepat tentang perilaku 

seks. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran perspektif orangtua terhadap pendidikan 
seks, yang semula dianggap tabu menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan pada masa kini.  

 

Kata kunci: pendidikan seks, perspektif, orangtua 

 

 
L A T A R  B E L A K A N G  

Pendidikan seks digambarkan sebagai pendidikan tentang anatomi seksual manusia, reproduksi 

seksual, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional, hak dan tanggung jawab 

reproduksi, kontrasepsi, keluarga berencana, citra tubuh, orientasi seksual, kesenangan seksual, nilai-

nilai, pengambilan keputusan, komunikasi, kencan, hubungan, penyakit/infeksi menular seksual dan 
cara menghindarinya, dan metode pengendalian kelahiran (Fentahun, Assefa, Alemseged, & Ambaw, 

2012). 

Sejak beberapa waktu lalu pendidikan seks di Indonesia masih dianggap tabu. Masyarakat Indonesia 

yang saat ini berusia antara 30 – 50 an atau yang lahir pada kisaran tahun 1970an hingga 1990an, 
lazimnya mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang seksual dari orangtua, guru maupun 

orang dewasa lainnya. Hal ini karena masyarakat masih mengartikan seks dalam arti yang sempit, 

yaitu hanya sebatas pada kegiatan persetubuhan atau reproduksi (keberlangsungan keturunan) saja. 

Di sisi lain beberapa masyarakat beranggapan bahwa seksual adalah hal yang alamiah dan akan paham 

dengan sendirinya, sehingga tidak perlu diajarkan. Bahkan anggapan ini juga disampaikan oleh salah 
satu Menteri Pendidikan Nasional era 2009-2014, yang menyatakan bahwa “pendidikan seks tidak 

perlu menjadi kurikulum di sekolah, karena seks adalah bisa tumbuh dan mucul secara alamiah tanpa 

harus diajarkan. Soal seks setiap masyarakat tentunya akan memiliki pengetahuan secara alamiah 

tanpa harus ada yang mengajarkan” (Burhani, 2010) 

Kebungkaman orang tua terkait seks pada remaja akan memberikan reaksi yang berbeda pada 

konteks yang berbeda pula. Jika remaja era tahun 1970an hingga 1990an memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi tentang seks dan tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepada orangtua, maka diam 
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akan menjadi pilihan atau teman sebaya akan menjadi tempat untuk bertanya. Hal ini berbeda dengan 

remaja zaman sekarang yang terlahir di era globalisasi.  

Era globalisasi identik dengan kecanggihan teknologi, remaja cukup diam di tempat sudah bisa 

menjelajah informasi apapun bahkan dari berbagai belahan dunia, tidak terkecuali terkait dengan 
permasalahan seks. Tidak dapat dipungkiri kecanggihan teknologi memang sangat membantu 

kehidupan manusia, namun juga sekaligus dapat memberikan dampak negatif jika penggunaannya 

tanpa ada batasan atau filter.  

Sayangnya penggunaan internet saat ini seolah tidak dapat dibendung, bahkan telah menjadi hal yang 
wajib ada. Kemajuan pendidikan juga tidak lepas dari adanya internet, beberapa guru telah 

memanfaatkan media ini untuk pengembangan model pengajarannya. Bahkan saat ini guru SD pun 

telah memanfaatkan media ini untuk menghindari model pengajaran yang monoton. Siswa pun 

merasa senang dengan model pembelajaran tersebut. Akan tetapi perlu diwasapadai bahwa konten 

pornografi bisa saja muncul secara tiba-tiba yang membuat anak-anak maupun remaja ingin 
mengakses situs tersebut, khususnya remaja yang sedang berada pada tahapan perkembangan yaitu 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.  

Banyak remaja mendapatkan sebagian besar “pendidikan seksnya” dari teman sebaya. Padahal 

informasi dari teman sebaya belum tentu kebenarannya, bahkan justru menyesatkan dan cenderung 

terjadinya perilaku negatif pada remaja. Beberapa penelitian yang menunjukkan efek teman sebaya 
terhadap perilaku negatif remaja antara lain ; bahwa teman sebaya merupakan salah satu faktor yang 

berkontribusi dalam mempengaruhi perilaku seks pada remaja (Jaccard, Blanton, & Dodge, 2005). 

Hal senada dikatakan bahwa faktor yang konsisten dalam mempengaruhi perilaku berisiko pada 

remaja adalah teman sebaya (Brechwald & Prinstein, 2011). Satu prediktor konsisten keterlibatan 
remaja dalam  perilaku seksual berisiko adalah keyakinan mereka  bahwa teman-teman terlibat dalam 

perilaku yang sama, meskipun tidak semua remaja  rentan terhadap pengaruh teman sebaya ini 

(Widman, Choukas-Bradley, Helms, Golin, & Prinstein, 2014). Penelitian lain juga mengatakan  

bahwa Pengaruh teman sebaya dapat menyebabkan hasil maladaptif, termasuk perilaku seksual 

berisiko (Buhi & Goodson, 2007).  

Informasi tentang seksual juga diperoleh remaja dari media menyatakan bahwa media memberikan 

kontribusi dalam perilaku remaja seperti kekerasan, gangguan makan, penggunaan alkohol dan obat-

obatan serta perilaku seksual. Kebanyakan media mempresentasikan pandangan aktivitas seksual 

yang terdistrosi, mengasosiasikan aktivitas seksual sebagai kesenangan, kegembiraan, dan harga diri. 
Jarang sekali yang menunjukkan resiko hubungan seksual, hal ini menjadi salah satu penyebab 

terjadinya perilaku seks pranikah di kalangan remaja (Escobar-Chaves et al., 2005) Lebih parahnya, 

bila ada kejadian yang menyertai yaitu aborsi dan kehamilan. Kondisi ini tentusaja memberikan 

kekhawatiran tersendiri bagi orangtua yang memiliki anak usia remaja, kekhawatiran tersebut bisa 

berlaku pada anaknya akan menjadi korban atau justru akan menjadi pelaku.  

Mendasarkan pada penjelasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspetif 

orangtua tentang pentingnya pendidikan seks bagi remaja.  

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Pendidikan Seks 

Perlu dipahami dan disepakati terlebih dahulu tentang definisi seksualitas dalam penelitian ini, karena 

memang konsep seksualitas bukanlah hal yang mudah untuk didefinisikan. Konsep seksualitas yang 

dideskripsikan oleh Pan American Health Organization (PAHO, 2008) dan World Health 

Organization (WHO, 2008) adalah bahwa seksualitas dapat dipahami sebagai dimensi inti menjadi 
manusia, yang meliputi: pemahaman dan hubungan yang terkait dengan tubuh manusia; ikatan 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

627 
 

emosional dan cinta; seks; jenis kelamin; identitas gender; orientasi seksual; keintiman; kesenangan 

dan reproduksi. Seksualitas juga merupakan hal yang kompleks dan mencakup biologis, sosial, 

psikologis, spiritual, agama, dimensi politik, hukum, sejarah, etika dan budaya yang berevolusi selama 

masa hidup. Kata seksualitas sendiri memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang berbeda dan dalam 
konteks budaya yang berbeda. Beberapa hal diatas harus menjadi perhatian dalam merumuskan 

pendidikan seks.  

 

Pendidikan seks juga harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang dimulai sejak masa 
kanak-kanak dan berlanjut hingga ke kehidupan remaja dan orang dewasa. Selain itu, pendidikan seks 

ini seharusnya mencakup semua lini masyarakat baik mereka yang sehat secara mental atau mereka 

yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam intelektual, fisik maupun emosi. Pendidikan seks ini 

diharapkan dapat mendorong eksplorasi nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, 

pertimbangan seksualitas, hubungan personal, pengembangan keterampilan komunikasi dan 
pengambilan keputusan. Dengan demikian maka diharapkan dapat menumbuhkan harga diri, 

kesadaran diri, rasa tanggung jawab moral dan keterampilan untuk menghindari dan menolak 

pengalaman seksual yang belum waktunya atau belum sah secara hukum.  

 

Beberapa peneliti dan organisasi memberikan definisi yang hampir sama terkait dengan pendidikan 
seks. Pendidikan seks sebagai proses memperoleh informasi dan membentuk sikap dan kepercayaan 

tentang seks, identitas seksual, hubungan dan keintiman, yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan anak muda sehingga mereka mampu membuat pilihan berdasarkan informasi, merasa 

percaya diri dan kompeten untuk menentukan perilaku atas pilihan-pilihan tersebut (Opara, Eke, & 
Akani, 2010).  

 

Pendidikan seks dalam buku panduan UNFPA didefinisikan sebagai proses pendidikan yang bertujuan 

untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan anak-anak dan remaja untuk membuat mereka 

sadar, membuat pilihan yang memuaskan, sehat dan penuh hormat mengenai hubungan, seksualitas, 
kesehatan emosional dan fisik. Pendidikan seks ini juga menekankan agar anak-anak dan remaja tidak 

terlibat dalam berhubungan seks (Das Gupta et al., 2014).  

 

Pendidikan seks adalah belajar tentang aspek kognitif, emosional, sosial, interaktif dan fisik dari 
seksualitas. Pendidikan ini dimulai sejak awal masa kanak-kanak dan berkembang melalui masa remaja 

dan dewasa yang bertujuan mendukung dan melindungi perkembangan seksual. Secara bertahap 

melengkapi dan memberdayakan anak-anak dan remaja dengan informasi, keterampilan dan nilai-nilai 

positif untuk dipahami dan menikmati seksualitas mereka, memiliki hubungan yang aman dan 

memuaskan dan bertanggung jawab atas hubungan mereka sendiri dan kesehatan dan kesejahteraan 
seksual orang lain (WHO, 2010). 

 

Saat ini pendidikan seks telah mengalami perkembangan, bahkan sebutannya saat ini adalah 

pendidikan seks komprehensif. Pendidikan seks komprehensif sebenarnya merupakan 
pengembangan dari pendidikan seks yang telah ada sebelumnya atau pendidikan seks konvensional. 

Perbedaannya adalah pendidikan seks konvensional berfokus pada fisiologi, seksual dan reproduksi, 

dan tidak membahas tentang masalah gender dan kekuasaan. Sedangkan pendidikan seks 

komprehensif berfokus pada norma gender, kekuasaan dalam hubungan dan metode pengajaran 

partisipatif. Pendidikan seks komprehensif merupakan pendekatan yang disesuaikan dengan usia dan 
budaya yang relevan untuk mengedukasi tentang hubungan dan seksualitas dengan menyediakan 

informasi yang ilmiah, akurat, realistis, dan tidak menghakimi (UNESCO, 2015).  

 

Pada tahun 2018 UNESCO memberikan definisi dan deskripsi terbaru tentang pendidikan seks 

komprehensif. Pendidikan seks komprehensif adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang 
berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial dari seksualitas. Tujuannya 
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adalah untuk membekali anak-anak dan remaja tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-

nilai yang akan bermanfaat bagi mereka dalam menyadari pentingnya kesehatan, kesejahteraan, dan 

martabat mereka; mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang terhormat; 

mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri 
dan orang lain; dan mengerti dan memastikan tentang perlindungan hak-hak mereka sepanjang hidup 

mereka (UNESCO, 2018).  

 

Dari rangkain beberapa definisi tersebut, peneliti mencoba untuk merumuskan pendidikan seksual 
yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Pendidikan seks merupakan proses pemberian 

informasi yang mencakup aspek kognitif, emosi dan sosial mengenai perkembangan seksual dan 

faktor-faktor yang terkait dengan perkembangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan 

keterampilan dalam proses pengambilan keputusan terkait kesejahteraan diri dan keluarga, terhindar 

dari seks bebas dan penyakit seksual.  
 

Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seks 

Terdapat kesepakatan luas, bahwa lazimnya orang tua adalah pendidik pertama dan paling utama bagi 

anak-anak mereka dan bahwa mereka memainkan peran sentral dalam perkembangan, pertumbuhan, 

dan kesehatan anak-anak mereka. Pendidikan seks seharusnya menjadi salah satu bagian yang 
diajarkan oleh orangtua selain pendidikan umum lainnya.  

 

Dalam proses perkembangannya keluarga merupakan sistem yang terdekat dengan anak 

(Bronfenbrenner, 1986). Melalui keluarga yang tersentral pada orangtua, maka anak dapat 
memperoleh informasi yang membantu mereka dalam membentuk sikap, kepercayaan dan nilai-nilai 

tentang identitas, hubungan personal dan keintiman. Perkembangan seorang anak memang telah 

menunujukkan  perbedaan secara signifikan secara kuantitas dan kualitas berdasar pada pengasuhan 

yang mereka terima sejak lahir (Goldman & Bradley, 2004). Dalam proses pengasuhan ini dibutuhkan 

komunikasi yang terjalin dengan baik antara orangtua dan anak, tak terkecuali pada pendidikan seks. 
Sayangnya komunikasi seksual dalam keluarga tidak semudah yang dipikirkan orang, hal ini sulit untuk 

dilakukan baik oleh ayah maupun ibu (Walker, 2001). 

 

Kondisi yang sama terjadi di Indonesia. Sejak beberapa tahun yang lalu komunikasi tentang masalah 
seksual menjadi hal yang sangat tabu untuk dibicarakan, apalagi oleh orangtua kepada anaknya. Orang 

tua seringkali gagal dalam pendidikan seksual yang mereka berikan kepada anak-anak mereka karena 

terhambatnya komunikasi. Terhambatnya komunikasi akan mempengaruhi kehidupan masing-masing 

individu dalam keluarga. Dalam proses perkembangannya, remaja membutuhkan informasi yang 

sesuai terkait dengan kematangan seksual yang dialaminya. Beberapa penelitian telah menunjukkan 
bahwa komunikasi seksual orangtua memainkan peran penting dalam menunda debut seksual 

(Diiorio, Pluhar, 2003), meningkatkan kontrasepsi dan penggunaan kondom (Hyde et al., 2013), dan 

mengurangi jumlah pasangan seksual (Harris, Sutherland, & Hutchinson, 2013). 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Subjek penelitian dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan orangtua yang memiliki anak usia remaja usia 11 – 22 tahun yang dipilih 

sebagai responden penelitian. Total sampel dalam penelitian ini adalah 103 orangtua yang tersebar 

di beberapa wilayah Indonesia. Peneliti menggunakan 2 cara dalam penentuan responden, yaitu 
secara secara daring (online) dan secara aksidental. Untuk mendapatkan responden secara daring, 

peneliti menggunakan bantuan media google form yang disebar melalui sosial media yang dimiliki 

oleh peneliti dan bisa diteruskan oleh beberapa orang yang berteman dengan peneliti. Hal ini 

dilakukan agar subjek penelitian dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh. Sedangkan untuk sampel 
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aksidental, peneliti menggunakan cara memberikan secara langsung questionnaire kepada orang yang 

ditemui dan tentunya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat 2 pertanyaan yang harus 

diisi oleh subjek penelitian yaitu; (1). Seberapa penting pendidikan seks bagi remaja menurut anda? 

(2). Apa alasan anda terkait jawaban tersebut?  
  

Analisis data  

Data yang telah terkumpul dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Proses 

analisis data menggunakan teknik koding, yaitu mengkategorikan segmen data dengan nama yang 
pendek yang secara bersamaan merangkum dan memperhitungkan setiap bagian data (Charmaz, 

2006). Kode ini akan menunjukkan bagaimana peneliti memilih, memisahkan dan mengurutkan data 

untuk memulai analisis. Pada prinsipnya koding merupakan langkah pertama menuju pernyataan 

konkrit dalam proses interpretasi data. Dalam proses koding peneliti menggunakan 3 tahapan dari 

Strauss & Corbin (2007) yaitu open coding, axial coding dan selective coding.  
 

Open coding yaitu proses yang dilakukan peneliti dalam melakukan perincian, pengujian, 

perbandingan, konseptualisasi dan pengaktegorian data. Axial coding yaitu proses kelanjutan dari open 

coding, dimana peneliti mengumpulkan kembali semua data dan mengaitkan antar kategori. Terakhir 

dilakukan selective coding yaitu peneliti melakukan kategori paling inti, menghubungkan dengan 
kategori-kategori lainnya secara sistematis, melakukan validasi hubungan- hubungan tersebut, untuk 

kemudian dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang diperlukan lebih lanjut sebagai dasar untuk 

perbaikan dan pengembangan.  

 
Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan bantuan program software MAXQDA 2018. 

MAXQDA merupakan salah satu program software untuk mempermudah dalam melakukan analisis 

data kualitatif, sehingga mempermudah peneliti untuk mengatur, menambah, dan mengkode data 

teks maupun data visual. Dengan menggunakan MAXQDA peneliti dapat melakukan pengkodean 

dengan teknik manual coding, yaitu pengkodean manual berdasarkan data yang diperoleh melalui 
survey. Hasil dari Analisa data ini disajikan dalam bentuk prosentase dan tabel dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

 
H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi perspektif orangtua tentang pendidikan seks, oleh 

karena itu peneliti akan menyajikan hasil data demografi subjek penelitian terlebih dahulu untuk 

memberikan gambaran subjek penelitian, baru kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif orangtua 
mengenai pentingnya pendidikan seks bagi remaja dan alasan orangtua terkait jawaban yang telah 

disampaikan.  

 

Total subjek penelitian yang mengisi questionnaire yang tersebar baik secara daring maupun secara 
langsung adalah 103 orang, dan tidak ada yang gugur artinya semua jawaban subjek dapat dianalisis. 

Untuk demografi kota asal, sebenarnya cakupan wilayah subjek penelitian sangat luas yaitu meliputi 

kota Malang, Aceh, Banjarbaru, Bekasi, Bondowoso, Bogor, Kediri, Mataram, Maluku, Sampang, 

Sodoarjo,Tangerang dan Yogyakarta. Akan tetapi dikarenakan prosentase di tiap-tiap kota hanya 

sedikit dan lebih didominasi oleh kota Malang, maka peneliti tidak mencantumkan kota asal dalam 
sajian tabel data demografi. Adapun data demografi selengkapya disajikan pada tabel 1 berikut:  
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Tabel 1. Data demografi subjek penelitian 

Data Demografi  

 Total Prosentase 

Jenis Kelamin   

1. Laki-laki 30 29,1% 

2. Perempuan 73 70,9% 

Usia   

1. 30 – 40 tahun 39 37,9% 

2. 41 – 55 tahun 64 62,1% 

Pendidikan   

1. SMA/Sederajat 31 30% 

2. S1 46 44,7% 

3. S2 21 20,4% 

4. S3 5 4,9% 

Pekerjaan   

1. Pegawai Negeri Sipil 21 20,4% 

2. Pegawai Perusahaan Swasta 21 20,4% 

3. Wiraswasta 30 29,1% 

4. Tidak Bekerja 23 22,3% 

5. Dosen dan Guru 8 7,8% 

Total Subjek (N) 103 100% 

  

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah subjek terbanyak adalah pada ibu-ibu atau kaum perempuan 

dengan total 70,9%. Sedangkan untuk usia didominasi oleh usia dewasa menengah yaitu 62,1% 
dibandingkan pada usia dewasa  awal yag hanya 37,9%. Pendidikan subjek berkisar SMA atau sederajat 

hingga S3, namun dominan mereka yang lulus S1 yaitu sebanyak 44,7%. Terdapat perbandingan 

jumlah yang hampir sama pada jenis pekerjaan subjek, yaitu pada Pegawai negeri sipil, pegawai 

perusahaan swasta dan wiraswasta, serta mereka yang tidak bekerja, meski jumlahnya memang 

sedikit lebih banyak pada pekerjaan wiraswasta, yaitu sebanyak 29,1%.  
 

Untuk menggali data perspektif orangtua tentang pendidikan seks, peneliti menggunakan 2 

pertanyaan yaitu (1) seberapa penting pendidikan seks bagi remaja menurut anda dan (2) Apa alasan 

anda terkait jawaban tersebut. Hasil analisis dari pertanyaan pertama diperoleh sebanyak 82,53% 

orangtua menyatakan bahwa pendidikan seks sangat penting bagi remaja. Secara detil ditampilkan 
pada tabel 2 di bawah ini: 

 

Tabel 2. Data Perspektif Orangtua tentang Pendidikan Seks pada Remaja 

 

Perspektif Pendidikan 

seks 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

 Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

Sangat Penting 22 73,4% 63 86,3% 85 82,53% 

Cukup Penting 7 23,3% 10 13,7% 17 16,50% 

Tidak Penting 1 3,3% 0 0% 1 0,97% 

Total 30 100% 73 100% 103 100% 

 

Pertanyaan yang kedua bertujuan untuk mengungkap alasan pentingnya pendidikan seks bagi remaja 

dalam perspektif orangtua. Dalam proses ini peneliti mengawali open coding dengan bantuan program 

software MAXQDA 2018 dan melalui proses penyaringan diperoleh 412 kata yang dapat dikoding. 

Setelah dilakukan proses axial coding dan selective coding diperoleh kategori tema pentingnya 
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pendidikan seks dalam persepsi orangtua yang memiliki anak usia remaja. Berikut alasan pentingnya 

pendidikan seks diberikan pada remaja menurut perspektif orangtua; 

 

Tabel 3. Pendidikan Seks dalam Perspektif Orangtua 

 
 

 

Pembahasan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki anak 

remaja menyatakan bahwa pendidikan seks merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan 

kepada remaja, dengan total jumlah subjek sebanyak 82,53%. Hal ini tidak lepas dari kecanggihan 

teknologi yang membuat setiap orang dapat melakukan akses informasi dari manapun dan kapanpun 

dengan sangat mudah, tidak terkecuali informasi tentang seksual. Masifnya pornografi di beberapa 
media, yang terkadang bisa tiba-tiba muncul meskipun kita tidak sedang mengakses situs tersebut. 

Tayangan pornografi beberapa detik dalam bentuk iklan tersebut terkadang menggoda untuk dibuka, 

khususnya bagi remaja yang berada dalam tahap perkembangan yaitu proses pencarian jati diri dan 

rasa ingin tahu yang tinggi. Kondisi ini tentu saja memberikan rasa khawatir pada orangtua yang 
memiliki anak usia remaja di era teknologi saat ini.  

  

Seperti penjelasan sebelumnya di atas bahwa hasil penelitian menunjukkan 5 alasan utama terkait 

pentingnya pendidikan seks diberikan kepada remaja menurut perspektif oragtua, yaitu; (1) 

Mendapat informasi yang benar tentang seks; (2) Terhindar dari pergaulan bebas; (3) Bertindak 
sesuai aturan agama dan norma masyarakat; (4) Menjaga diri; (5) Mengambil keputusan yang tepat 

tentang perilaku seks yang tepat.  

 

58,9% orangtua menyatakan bahwa pendidikan seks sangat penting diberikan kepada remaja dengan 

alasan agar mereka mendapatkan informasi yang benar tentang seks. Mereka menyadari bahwa 
informasi yang benar tentang seks seharusnya memang diberikan oleh orang yang tepat, salah satunya 

adalah orangtua. Namun mereka menyatakan tidak tahu harus memulai dari mana, dan tidak 

mengetahui materi apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan pendidikan seks kepada 

remaja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu responden berikut:  
 

“Lebih baik kita sebagai orang tua memberitahu secara ilmiah daripada dia mencari 

tahu dengan caranya sendiri dan belum tentu cara yang benar, tapi pengetahuan kita 

terbatas”. (Subjek 10) 

“Kita ketahui bahwa dunia sekarang semakin canggih, dunia keterbukaan tidak ada 
yang tidak dapat diakses, nah dengan pendidikan seks kepada remaja sejak awal, maka 

mereka dapat memahami dan menyadari apa dan bagaimana seks itu, bahaya dan 

resikonya seperti apa, dengan pendidikan inilah maka remaja bisa menjaga diri terhadap 

bahaya seks itu sendiri”. (Subjek 86) 
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Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan studi terdahulu bahwa pada prinsipnya orangtua memiliki 

keinginan untuk berbicara kepada anak remaja mereka tentang topik yang berkaitan dengan seksual, 

namun mereka merasa malu, tidak nyaman serta merasa tidak memiliki keterampilan dan 
pengetahuan untuk melakukannya (Turnbull, Van Wersch, & Van Schaik, 2008). 

 

Pada alasan pertama yaitu untuk mendapatkan informasi yang benar tentang seks, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebenaran informasi yang dimaksud orangtua adalah mencakup 3 item utama 
yaitu; (1) Memahami aturan yang boleh dan dilarang terkait dengan seks  (2) Memahami tahapan 

perkembangan dan resikonya, (3) Memahami batasan-batasan dalam pergaulan. Beberapa subjek 

menyatakan hal tersebut dalam kalimat berikut: 

 

“Tahu batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pentingnya 
pengetahuan akan fungsi reproduksi serta sex yang bertanggung jawab”. (Subjek 29) 

“Mempersiapkan si anak pada jenjang hidup dan perkembangan fisik dan psikologis 

pada tahap berikutnya”. (Subjek 31) 

“1) Agar anak memahami perubahan fisik dan psikologis dalam dirinya terkait masa 

pubertas; mengetahui apa yang harus dilakukan untuk merawat dan menjaga diri dan 
kesehatan; dan memperoleh informasi yang akurat dan sesuai usianya dari sumber yang 

terpercaya; 2) memberi kesempatan bagi anak untuk memikirkan dan menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan yang ia miliki dalam suatu lingkungan yang aman dan nyaman, 

serta memperoleh jawaban yang akurat dari sumber terpercaya; memberi kesempatan 
bagi anak untuk belajar memilah informasi dan perilaku yang tepat dan kurang tepat 

terkait pubertas dan seks, serta mengembangkan tanggung jawab atas dirinya sendiri”. 

(Subjek 57) 

 

Pada alasan kedua yaitu agar terhindar dari pergaulan bebas, terdapat beberapa kata yang muncul 
dan berhasil dikodekan menjadi 2 tema yaitu pergaulan yang salah dan pergaulan yang tidak sehat 

atau berisiko. Total 99% responden menyatakan bahwa pendidikan seks diharapkan dapat menjaga 

remaja dari pergaulan yang salah atau pergaulan yang berisiko. Pernyataan tersebut tertuang dalam 

jawaban subjek seperti berikut: 
 

“ Supaya mereka terhindar dari pergaulan bebas dan dapat menjaga kehormatan 

mereka”. (Subjek 101) 

“Agar mereka terhindar dari pergaulan bebas”. (Subjek 103) 

 
Alasan ketiga yang menjadi fokus orangtua tentang pentingnya pendidikan seks adalah bertindak 

sesuai dengan aturan agama dan norma masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa setiap individu hidup 

dalam batasan-batasan tertentu seperti nilai-nilai,  Norma bahkan agama. Batasan ini sedikit banyak 

akan mengantarkan harmonisasi individu dalam kehidupan bersosial (Alam, 2016). Harapan orangtua 
terhadap anak remajanya adalah mereka dapat menjalani hidup yang tidak melanggar aturan agama 

dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga kehidupan yang mereka alami tidak 

bertentangan dan tidak berdampak pada hukum masyarakat misalnya pergunjingan atau pengasingan. 

Berikut ungkapan jawaban dari beberapa subjek: 

 
“Untuk mengenali diri sendiri dan menjaga diri sendiri (jasmani dan rohani) tentang 

fitrah, resiko sebab akibat dan menjaga pergaulan sosial agar tetap sesuai akidah, adab 

dan norma masyarakat yang baik”. (Subjek 76) 

“Supaya mereka mengetahui batas-batas dalam pergaulan, menjaga diri dan kesehatan 

reproduksi serta menghindari perilaku yang dilarang dalam agama”. (Subjek 88) 
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“Untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang agama, menjaga Batasan-batasan yang 

boleh dan yang tidak boleh dalam masyarakat serta menjaga pergaulan agar tidak 

kebablasan”. (Subjek 89) 

 
Pada alasan keempat yaitu menjaga diri, hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

yang dimaksud menjaga diri di dalamnya terkandung menjaga kesehatan reproduksi dan menjaga 

masa depan. Titik tekan dari menjaga kesehatan reproduksi lebih tepatnya adalah penggabungan dari 

beberapa kata yang dikodekan antara lain agar tidak terjadi kehamilan di usia dini, tertular penyakit 
kelamin dan juga berisiko terkena HIV/AIDS. Sedangkan untuk menjaga masa depan lebih fokus pada 

agar tidak terjadi putus sekolah disaat usia remaja yang disebabkan oleh perilaku seks yang dilakukan. 

Kata-kata tersebut muncul dalam jawaban subjek sebagai berikut: 

 

“Supaya bisa menjaga diri sendiri, membuka wawasan seputar sex, tidak terjerumus 
pada pergaulan yang salah yang berdampak pada kehamilan dan penyakit HIV/AIDS”. 

(Subjek 42) 

“Supaya mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan dapat menjaga diri dan 

masa depannya”. (Subjek 98) 

 
Alasan terakhir yang menjadi point penting pendidikan seks menurut perspektif orangtua adalah 

mengambil keputusan yang tepat tentang perilaku seks. Point ini muncul dari koding yang mengarah 

pada perilaku untuk menjauhi perilaku seks sebelum menikah, jawaban tersebut antara lain muncul 

pada subjek di bawah ini: 
 

“Agar remaja memahami detil perkembangan mereka beserta resiko-resiko yang 

menyertai, sehingga keputusan yang diambil dalam perilaku dan pergaulan tepat 

berdasarakan aturan agama dan norma yang berlaku di masyarakat”. (Subjek 96) 

“Jaman sekarang informasi mudah banget didapat dari HP mereka, jadi pendidikan seks 
dapat mengantarkan mereka agar dapat menentukan keputusan yang tepat dalam 

bergaul dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan seks”. (Subjek 103) 

 

Beberapa dekade yang lalu pendidikan seks bukanlah menjadi masalah yang urgent untuk dibicarakan. 
Generasi remaja yang hidup pada tahun 70-80an yang saat ini telah menjadi orangtua, lazimnya 

mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan seks dari orangtuanya. Hal ini karena pembicaraan 

seks dianggap tabu, vulgar dan tidak pantas disampaikan (Amaliyah & Nuqul, 2017). Namun hasil 

penelitian ini telah menunjukkan terjadinya pergeseran perspektif orangtua tentang pentingnya 

pendidikan seks bagi remaja. Orangtua telah menunjukkan perhatiannya dengan menyatakan bahwa 
saat ini pendidikan seks sangat penting bagi remaja, dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan di 

atas.  

 

Hal tersebut tentu saja beralasan karena banyaknya kasus perkosaan yang baik pelaku maupun 
korbannya adalah remaja, perilaku seks pranikah pada remaja yang mengakibatkan kehamilan, bahkan 

beberapa kasus aborsi dan pembuangan bayi. Kegelisahan para orangtua agar kondisi tersebut tidak 

terjadi pada anaknya, mengantarkan mereka pada pernyataan bahwa pendidikan seks sangat penting 

bagi remaja.  

 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan orangtua tidak mempengaruhi perbedaan 

perspektif yang signifikan terhadap pentingnya pendidikan seks, baik mereka yang pendidikannya 

SMA/sederajat sampai yang pendidikannya tinggi sekalipun yaitu level S3 memiliki perspektif yang 

sama tentang pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Dari 103 respponden hanya 1 orang saja yang 

menyatakan bahwa pendidikan seks tersebut tidak penting, karena tanpa diajarkan individu akan tahu 
dengan sendiri.  
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S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran perspektif orangtua tentang pendidikan seks 
bagi remaja, yang dulunya dianggap tabu dan tidak pantas berubah menjadi hal yang sangat penting 

untuk diberikan. 5 alasan terkait perspektif tersebut meliputi: (1) Mendapat informasi yang benar 

tentang seks; (2) terhindar dari pergaulan bebas; (3) bertindak sesuai aturan agama dan norma 

masyarakat; (4) menjaga diri; dan (5) mengambil keputusan yang tepat tentang perilaku seks. 
 

Namun perspektif ini belum mewujud menjadi perilaku dalam proses pengasuhan remaja, karena 

keterampilan dan pengetahuan yang belum dimiliki oleh para orangtua. Oleh karena itu sangat 

penting untuk diadakan program pelatihan bagi orangtua untuk mengajarkan tema seksual. Program 

ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui dinas yang terkait seperti DPPPA, PP & KB, atau melalui 
program yang dirintis oleh sekolah sebagai bentuk kerjasama sekolah dan orangtua dalam 

pencegahan perilaku seks pranikah remaja. 
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