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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa 

dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Arus informasi dan 

pengetahuan dapat diterima dengan cepat dan mudah oleh semua kalangan 

masyarakat dari dewasa hingga anak-anak.  Secara sadar atau tidak disadari 

hal tersebut dapat menimbulkan pergeseran norma dan nilai-nilai yang 

terdapat dalam masyarakat dan mempengaruhi proses perkembangan manusia 

secara umum. Masalah-masalah seksual merupakan hal yang menarik dan 

sering dibicarakan banyak orang, terutama remaja. Akan tetapi masalah ini 

sering dipersepsikan hanya sebagai hubungan jasmani antara pria dan wanita. 

Keterbatasan persepsi ini tentu merupakan pandangan yang sempit, sebab 

masalah-masalah seksual tidak hanya menyangkut hal itu saja melainkan 

cukup luas. Oleh karena  itu diperlukan pengetahuan seks untuk memberikan 

informasi yang benar tentang seksualitas. (Soekanto, 1989) 

Manusia sebagai makhluk hidup akan selalu bertumbuh dan 

berkembang secara fisik dan psikologis. Secara fisik, manusia bertumbuh 

dengan pesat pada masa remaja, yaitu hormon-hormon pertumbuhan bekerja 

secara aktif.   Kemasakan horman-hormon seksual yang memunculkan ciri-ciri 

kelamin sekunder yang secara fisik menunjukkan kekhasan bentuk badan pria 

dan wanita. Pertumbuhan fisik ini diikuti oleh perkembangan psikologis yang 
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lebih bersifat kualitatif, seperti perkembangan moral, perkembangan sosial. 

(Muzayyanah, 2008) 

Kemasakan hormon-hormon seksual di dalam diri remaja diikuti 

dengan munculnya dorongan-dorongan seksual dari dalam dirinya. Sikap dan 

perilaku remaja dalam menghadapi dorongan-dorongan ini dipengaruhi oleh 

perkembangan moral dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tempat 

individu tersebut tinggal. Sikap individu terbentuk sebagai hasil belajar dari 

interaksinya dengan lingkungan (Fishbein & Ajzen, 1975; Baron & byrne, 

1994). Masyarakat Indonesia seringkali menganggap diskusi tentang seks 

sebagai hal tabu, sehingga remaja tidak mendapatkan jawaban yang benar atas 

keingintahuannya dan terdorong untuk mencoba-coba. Perilaku seksual yang 

dilakukan berdasarkan keinginan untuk mencoba-coba ini bisa berakibat 

negatif, seperti munculnya kasus-kasus remaja, sebagai contoh remaja yang 

melakukan pemerkosaan atau percobaan perkosaan terhadap anak dibawah 

umur dan melakukan hubungan seks dengan lawan jenis setelah menonton 

VCD porno atau mengintip orang dewasa berhubungan intim.    

Masa remaja merupakan usia yang sarat dengan konflik, baik secara 

internal maupun eksternal. Masa pencarian identitas diri itu berkembang 

bersamaan dengan adanya karakter psikologis yang penuh dengan gejolak 

yang memerlukan pendekatan interpersonal yang tepat, terutama di era 

globalisasi seperti sekarang ini, seluruh sajian budaya yang ada di belahan 

dunia manapun sangat mudah di akses melalui media komunikasi modern. 

Seperti televisi, radio, internet, telepon, short massage service (SMS), majalah 
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dan sebagainya sehingga sangat mudah mempengaruhi tingkah laku remaja 

dan generasi muda(Al Asyhar, 2005) 

Generasi muda, khususnya remaja seperti yang dikemukakan oleh 

Daradjat dalam Sholeh (2005) berada disebuah masa peralihan yaitu masa  

dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam masa peralihan, jiwa 

remaja acap kali mengalami kegoncangan dan kegelisahan. Mereka merasa 

bahwa tubuhnya sudah seperti orang dewasa. Mereka telah mampu berfikir 

dengan baik, berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Mereka 

merasa sudah bisa melakukan seperti orang dewasa. Oleh karenanya, sudah 

sepatutnya keluarga memberikan kepercayaan dan penghargaan kepada 

dirinya. 

Kecenderungan orang dewasa di sekitar remaja yang tidak mau 

membicarakan seks secara terbuka membuat remaja berpikir bahwa seks 

adalah sesuatu yang buruk sehingga tidak pantas dibicarakan. Pengetahuan 

yang salah dan pengalaman negatif yang dialami ketika membicarakan seks 

dengan orang tua bisa menyebabkan remaja memiliki sikap yang negatif 

terhadap seks. Sikap negatif ini menimbulkan konflik dalam diri remaja ketika 

remaja mulai merasakan adanya dorongan-dorongan seks dalam dirinya. 

Situasi ini akan berbeda apabila remaja memiliki sikap yang positif terhadap 

seksualitas. Remaja yang demikian akan lebih mampu mengatasi masalah-

masalah yang berkaitan dengan seksualitasnya, karena remaja mampu 

menempatkan seksualitas itu dalam perspektif yang tepat. (Untari S, 2001)    
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Remaja sejak usia dini hendaknya mulai dikenalkan dengan 

pegetahuan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan remaja. 

Terkadang orang tua mengalami kesulitan dan canggung untuk memulai 

bersikap terbuka dengan remaja khususnya berbicara tentang pengetahuan 

seksual. Namun dengan sikap keliru tersebut, remaja akan semakin berusaha 

mencari sendiri pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan seksual 

dari berbagai sumber yang mungkin kurang layak. Akibatnya, pengetahuan 

yang diperoleh remaja tidak maksimal bahkan mungkin keliru. Informasi yang 

minimal tersebut akan mendorong remaja untuk mencari informasi lebih 

dengan mempraktikan informasi yang didapatkannya.(Orgawam, 2008) 

Sampai saat ini masalah seksualitas selalu menjadi topik yang menarik 

untuk dibicarakan. Hal ini dimungkinkan karena permasalahan seksual telah 

menjadi suatu hal yang sangat melekat pada diri manusia. Seksualitas tidak 

bisa dihindari oleh makhluk hidup, karena dengan seks makhluk hidup dapat 

terus bertahan menjaga kelestarian keturunannya. Pada masa remaja rasa ingin 

tahu terhadap masalah seksual sangat penting dalam pembentukkan hubungan 

baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Padahal pada masa remaja 

informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan, agar 

remaja tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber –sumber yang 

tidak jelas bahkan keliru. Pemberian infromasi masalah seksual menjadi 

penting terlebih lagi mengingat remaja berada dalam potensi seksual yang 

aktif,  karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormon 

dan sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas seksual 
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mereka sendiri (Santrock, 1980). Tentu saja hal tersebut akan sangat 

berbahaya bagi perkembangan jiwa remaja bila  tidak memiliki pengetahuan 

dan informasi yang tepat. Hal  ini menunjukan bahwa sebagian besar remaja  

tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, sebab 

remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi 

jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007) yang menyatakan bahwa 

kebanyakan remaja mencari informasi tentang pengetahuan seks dari teman 

sebayanya hasilnya sekitar 35,4% , dari orang tuanya hasilnya sekitar 18,9% , 

dan dari internet hasilnya sekitar 67,9%  yang melibatkan 2560 responden. 

Pada masa ini remaja mempunyai keinginan besar terutama dalam 

masalah seksualitas. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong remaja untuk 

mencari informasi tentang seksualitas. Jika  dorongan rasa ingin tahu ini tidak 

terpenuhi dengan bimbingan dan penerangan yang benar dikhawatirkan 

mereka memilki anggapan yang salah mengenai masalah-masalah yang 

berkenaan dengan seks, lebih dikhawatirkan lagi jika para remaja memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman  seksnya dari cerita-cerita kotor dan cabul. Jika  

keadaan seperti ini dibiarkan  tanpa ada usaha untuk memberikan pemahaman 

pendidikan seks yang sesuai dengan agama, tidak mustahil akan tercipta 

keadaan yang amoral. Remaja hanya memandang seks sebagai nafsu 

kebinatangan (Wirawan, 2002).  

Meningkatnya minat remaja pada masalah seksual dan didukung 

dengan potensi seksual yang aktif, maka remaja berusaha mencari berbagai 
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informasi mengenai hal tersebut. Berdasarkan sumber informasi yang mereka 

dapatkan,  pada umumnya hanya sedikit remaja yang mendapatkan seluk 

beluk masalah seksual dari orang tuanya. Oleh karena itu, remaja berusaha 

mencari atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang mungkin 

dapat diperoleh,  misalnya seperti di sekolah atau perguruan tinggi,  diskusi 

dengan teman-teman, buku-buku tentang seks, media massa atau internet (Nn, 

2009). 

Seringkali remaja terjebak dengan mitos seputar permasalahan seks 

karena kurangnya perkembangan informasi dan ditambah keingintahuan 

remaja tentang masalah seks yang begitu besar sehingga mengakibatkan 

remaja mengalami perubahan pola pikir. Perubahan itu mempengaruhi cara 

pandang  remaja terhadap seksualitas dan membentuk perilaku seksual sendiri. 

Untuk menghindari perilaku seksual bebas yang ditimbulkan oleh remaja 

diperlukan adanya bimbingan dari orang tua sebagai pendidik (Marzuki, 

2001). 

Ada tiga metode alternatif yang dikemukakan oleh Sarwanto (2001) 

yang digunakan pendidik agar remaja memiliki perilaku yang baik dan saluran 

dorongan seksual yang tepat. Pertama, penyadaran, bahwa seks, film porno, 

majalah cabul, surat kabar beraroma sensual, berbagai acara televisi dan radio 

bertema seks, mode pakaian, penyebaran poster telanjang dan sarang prostitusi 

adalah alat untuk merusak moral dan semangat penduduk suatu bangsa yang 

beragama. Tujuan akhirnya adalah hilangnya agama atau prinsip ketuhanan 
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dalam satu peradaban.  Kesadaran terhadap konsep ini akan mencegah 

dorongan seksual pada tempat yang salah dan berbahaya.  

Kedua, peringatan, dengan cara memberikan gambaran kepada anak 

tentang hakikat bahaya yang muncul dari hawa nafsu yang tak terkendali dan 

ketergelincirannya ke dalam kegiatan hedonistis. Salah satu bahayanya 

berkaitan dengan kesehatan pelakunya. Dalam ilmu kesehatan, dikenal istilah 

Penyakit Menular Seksual (PMS), seperti infeksi HIV, klamidia, gonore, 

herpes dan sifilis yang dapat diderita setiap orang yang aktif dalam kehidupan 

seksualnya, bahkan remaja belasan tahun. 

Orang-orang yang terkena PMS ini seringkali tidak memperlihatkan 

gejala, sehingga setiap orang tidak boleh terlalu yakin terbebas dari penyakit 

ini. Penyakit gonore, misalnya, dikenal sebagai penyakit kencing nanah 

menular akibat praktik prostitusi yang menyebabkan peradangan atau rasa 

nyeri berkepanjangan di dalam rahim dan kedua biji pelir. Terkadang penyakit 

ini menimbulkan kemandulan dan peradangan di persendian, serta mungkin 

pula memberikan pengaruh terhadap anak yang dilahirkan (Koentjoro, 1993).  

Penyakit gonore ini juga dapat menyebabkan peradangan pada kedua 

matanya yang menyebabkan kebutaan. Walaupun begitu menakutkan, bahaya 

yang ditimbulkan penyakit ini tidak seberapa hebat dibandingkan akibat dari 

penyakit seks lainnya yakni AIDS yang disebabkan virus HIV. Penyakit ini 

dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin yang akan membunuh penderitanya 

dengan menyiksa secara perlahan-lahan. 
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Metode ketiga yang bisa digunakan dalam pengetahuan seks adalah 

pengikatan. Cara ini bertujuan mengikat anak dengan nilai agama, akidah, 

perilaku kerohanian, pemikiran, sejarah, sosial dan olahraga sejak mulai dapat 

berpikir dan prapubertas sampai menginjak masa remaja dan menjadi seorang 

pemuda. Hasil yang diharapkan, anak tumbuh dengan penuh percaya diri 

dalam kebaikan dan bisa membedakan benar dan salah, mengerti antara halal 

dan haram, serta mampu melaksanakannya dalam perilaku kehidupannya 

sehari-hari. 

Sementara itu, orang tua berharap pubertas atau proses pematangan 

organ reproduksi dengan sendirinya akan membentuk pemahaman remaja 

bahwa sistem reproduksi sudah terjadi. Namun, karena anggapan bahwa 

pengetahuan seks masih tabu mengakibatkan remaja tersebut merasa malu 

untuk bertanya kepada orang tuanya dan orang tua pun menganggap tidak 

perlu memberikan penjelasan hal tersebut kepada anaknya karena mereka 

berpikir, anak tersebut akan mengerti dengan sendirinya seiring berjalannya 

waktu menuju kedewasaannya. 

Selain itu, rendahnya pengetahuan para remaja tentang pengetahuan 

seksualitas, menyebabkan mereka lebih mempercayai sumber-sumber 

informasi yang tidak sepatutnya untuk dijadikan bahan rujukan. Diantaranya 

VCD porno, internet, dan media massa (baik dalam bentuk koran maupun 

tabloid). Hal ini menjadikan remaja lebih akrab untuk mengakses berbagai 

informasi yang tidak jelas. Kenyataan yang menyedihkan ketika banyak 

remaja justru tidak mengetahui apa dan bagaimana cara mereka mendapatkan 
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pelajaran atau pengetahuan tentang pendidikan dan masalah seks. Banyak 

remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum  menikah ternyata banyak 

yang tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup berkaitan dengan 

perilakunya (Hartono, 2006) 

Di bidang sosial remaja akan gagal menikmati masa remajanya dan 

akan menerima sikap lingkungan yang negatif karena dianggap memalukan. 

Ini dapat menimbulkan sikap penolakan remaja terhadap bayi yang 

dikandungnya. Kehamilan yang tidak dikehendaki umumnya menjurus kepada 

tindakan pengguguran kandungan yang illegal atau sampai pada pembunuhan 

janin (infanicide). 

Pengetahuan seksual yang setengah-setengah mendorong gairah 

seksual sehingga tidak bisa dikendalikan. Hal ini akan meningkatkan dampak 

negatif seksual. Dalam keadaan orang tua tidak terbuka mengenai masalah 

seksual, remaja akan mencari informasi tersebut dari sumber lain, teman-

teman sebayanya, majalah, internet, video, atau blue film. Mereka sendiri 

belum dapat memilih mana yang baik dan perlu dilihat, atau mana yang harus 

dihindari. Mereka mungkin menyerap hal-hal negatif dari sumber-sumber 

yang memang biasanya bersifat porno. 

Suatu fenomena yang menarik muncul ketika hubungan seksual 

sebelum menikah justru banyak dilakukan oleh remaja yang berpacaran. Fakta 

yang ada menununjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Ironisnya, 

bujukan atau permintaan pacar untuk melakukan hubungan seksual menempati 

posisi yang paling tinggi setelah rasa ingin tahu, agama kurang kuat, 
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terinpsirasi film, dan media massa (Fadillah, 2001). Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan selama ini. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ancok-Iskandar (1997), menunjukkan peluang 

bagi remaja untuk melakukan eksplorasi pengalaman seksual melalui perilaku 

seksual. 

Menurut Boyke, melalui berbagai penelitian di beberapa kota besar di 

Indonesia seperti: Jakarta, Palu, Banjarmasin, dan Sulawesi Tenggara pada 

tahun 2000 telah tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks 

pranikah mencapai 29,9 % dari 4525 responden (bkkbn.go.id, 2000). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga demografi 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menerbitkan hasil survey reproduksi 

remaja pada kurun waktu 1998-1999 yang dilakukan di 20 Kabupaten pada 4 

Provinsi Jawa Tmur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung yang 

melibatkan 8000 responden (Arianto, 2002) 

Tabel data jumlah remaja yang melakukan seks pra nikah 

Jumlah 
responden 

keseluruhan 
dari 4 provinsi 

Jumlah % 
responden laki-laki 

yang pernah 
melakukan seks 

pra nikah 

Jumlah % 
responden 

perempuan yang 
pernah melakukan 

seks pra nikah 

Jumlah % 
responden yang 

tidak pernah 
melakukan seks 

pranikah 
8000 34,9% 31,2% 33,9% 

 

Menurut data yang diperoleh dari hasil survey pendahuluan yang 

diperoleh dari petugas PLKB di wilayah Kecamatan Karang Kobar 

menyatakan bahwa ada beberapa kasus tentang remaja yang hamil diluar nikah 

mencapai 15,1 % dari 214 remaja. Dari data 15,1% dari 214 remaja di 
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Kecamatan Karang Kobar, ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang 

pengetahuan seks yang dimiliki oleh ibu rumah tangga. (PLKB, 2010) 

Menyalurkan dorongan seksual pada perilaku seksual yang tepat 

bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh para remaja apalagi seiring dengan 

berfungsinya organ reproduksi, dorongan seksual remaja juga meningkat. 

Adanya persyaratan sosial yang harus dipenuhi memaksa remaja untuk 

menunda penyaluran dorongan seksual. Semakin pesatnya perkembangan 

teknologi saat ini mengakibatkan semakin banyaknya informasi yang didapat 

oleh remaja. Namun, kebanyakan remaja mendapat informasi tersebut tanpa 

diiringi adanya kestabilan emosi karena pada masa remaja  masih dalam fase 

krisis pembentukan karakter, sehingga hal terebut mengharuskan remaja 

untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan norma masyarakat, salah 

satunya mengenai perilaku seksualnya (Santrock, 2002).      

Pengetahuan seks sangatlah penting karena selain menerangkan 

tentang aspek-aspek anatomis dan biologis juga menerangkan tentang aspek-

aspek psikologis dan moral. Pengetahuan seks yang benar harus memasukkan 

unsur-unsur hak asasi manusia, juga nilai-nilai kultur dan agama diikut 

sertakan  sehingga akan merupakan pendidikan akhlak juga moral. 

Menurut Kartono, (1991) pengetahuan seks yang baik mempunyai 

tujuan membina keluarga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. 

Pengetahuan yang baik harus dilengkapi dengan pendidikan etika, pendidikan 

tentang hubungan antar sesama manusia baik dalam hubungan keluarga 

maupun didalam masyarakat. Juga di katakan bahwa tujuan atau manfaat dari 
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pengetahuan seks adalah bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan 

mencoba hubungan seks antara remaja, tetapi ingin menyiapkan agar remaja 

tahu tentang seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi 

aturan hukum, agama dan adat istiadat serta kesiapan mental dan material 

seseorang. Selain itu, pengetahuan seks juga bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan mendidik anak agar berperilaku yang baik dalam hal 

seksualitas, sesuai dengan norma agama, sosial dan kesusilaan. 

Penjabaran tujuan dan manfaat pengetahuan seks dengan lebih lengkap 

sebagai berikut: a) memberikan pengertian yang memadai mengenai 

perubahan fisik, mental dan proses kematangan emosional yang berkaitan 

dengan masalah seksualitas remaja, b) mengurangi ketakutan dan kecemasan 

sehubungan dengan perkembangan dan penyesuain seksualitas (peran, 

tuntutan dan tanggung jawab), c) membentuk sikap dan memberikan 

pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi, d) 

memberikan pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat membawa 

kepuasan pada kedua individu dan kehidupan keluarga, e) memberikan 

pengertian mengenai kebutuhan nilai moral yang esensial untuk memberikan 

dasar yang rasional dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan 

perilaku seksual, f) memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan 

penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan 

eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan  fisik dan mentalnya, g) untuk 

mengurangi prostitusi, ketakutan terhadap seksual yang tidak rasional dan 

eksplorasi seks yang berlebihan, h) memberikan pengertian dan kondisi yang 
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dapat  membuat melakukan aktivitas seksual secara efekif dan kreatif dalam 

berbagai peran, misalnya sebagai istri atau suami, orang tua, anggota 

masyarakat.  

Jadi tujuan pengetahuan seks adalah untuk membentuk suatu sikap 

emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan 

remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap 

kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap 

seks itu sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Tetapi lebih sebagai bawaan 

manusia, yang merupakan anugerah Tuhan dan berfungsi penting untuk 

kelanggengan kehidupan manusia, dan supaya anak-anak itu bisa belajar 

menghargai kemampuan seksualnya dan hanya menyalurkan dorongan 

tersebut untuk tujuan tertentu (yang baik) dan pada waktu yang tertentu saja. 

(www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm)           

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada bulan 

Februari 2010 di kecamatan Karang Kobar, kepada informan primer yaitu ibu 

rumah tangga yang mempunyai anak remaja dalam memberikan metode 

pengetahuan seks  anak remajanya dengan tingkat pendidikan yang berbeda-

beda mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi, ibu rumah tangga 

tersebut mengatakan bahwa jarang bahkan tidak pernah membicarakannya 

dengan anak remajanya karena merasa malu untuk membicarakannya 

sekalipun itu tentang pengetahuan seks dan menganggap bahwa pengetahuan 

seks hal yang masih tabu untuk dibicarakan. Ada juga ibu rumah tangga yang 

mengatakan bahwa biasanya membicarakan tentang pengetahuan seks kepada 
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anak remajanya pada saat-saat tertentu yaitu pada saat sedang berkumpul 

diruang keluarga sambil menonton  televisi. Dari hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan juga kepada informan sekunder yaitu remaja, 

remaja tersebut mengatakan bahwa ibunya jarang membicarakan tentang 

pengetahuan seks sehingga remaja tersebut mencari informasi sendiri dengan 

mengakses internet dan mencari tahu melalui teman sebayanya. Ada juga 

remaja yang mengatakan bahwa hanya diberi pengetahuan yang hanya 

setengah-setengah oleh ibunya mengenai pengetahuan seks, sehingga remaja 

mencari informasi sendiri kepada teman-teman sebayanya. 

 Oleh karena itu, peran orang tua penting dalam memberikan 

pengetahuan seksual pada remaja agar remaja tidak keliru dalam menanggapi 

masalah-masalah seksual yang mereka hadapi. Pada intinya, pengetahuan seks 

sama dengan pelajaran-pelajaran lain dalam kurikulum yang berhubungan 

dengan transmisi informasi, memberi kontribusi pada perkembangan 

kemandirian diri, mencari cara mensosialisasikan kelebihan diri dan 

masyarakat luas. Di samping itu, bagaimanapun pengetahuan seks tetap 

berbeda, hal ini berkaitan dengan hubungan manusia yang meliputi dimensi 

utama moral. Ini juga tentang wilayah pribadi, kehidupan intim seorang 

remaja yang memberi kontribusi bagi perkembangan pribadinya dan daya 

harmoni atau pemenuhan kebutuhan. Pada umumnya pengetahuan seks juga 

berkaitan dengan emosi, tidak hanya berhubungan dengan kedekatan, 

kesenangan, dan kasih sayang. Namun juga dengan kegelisahan, perasaan 
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bersalah dan rasa malu. Dan dari aspek tersebut, nilai-nilai moral sangat 

terkait didalamnya.  

Melihat latar belakang diatas penulis perlu memandang dan mengkaji 

secara mendalam mengenai metode-metode pengetahuan seks yang dilakukan 

oleh ibu rumah tangga yang mempunyai anak remaja. Tujuannya agar  para 

remaja mengetahui betapa pentingnya pengetahuan seks bagi mereka melalui 

metode-metode yang telah disampaikan oleh ibu dari remaja tersebut.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut ” Bagaimana metode pemberian pengetahuan seks yang 

dilakukan ibu rumah tangga yang mempunyai anak remaja di  kecamatan 

Karang Kobar kabupaten Banjarnegara.” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami metode pemberian 

pengetahuan seks yang dilakukan ibu rumah tangga yang mempunyai anak 

remaja di kecamatan Karang Kobar kabupaten Banjarnegara. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan wacana 

baru dalam kehidupan remaja khususnya mengenai pengetahuan seks di 

psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan anak dan remaja. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi ibu-ibu 

Mengetahui tentang arti pentingnya metode pengetahuan seks bagi 

anak-anaknya khususnya remaja, agar remaja tidak mendapatkan 

informasi yang setengah-setengah maupun salah mengenai  seks. 

b. Bagi Remaja 

Memperoleh informasi arti pentingnya metode pengetahuan seks bagi 

diri sendiri agar tidak mendapat informasi yang salah tentang  seks. 

Studi Metode Pemberian..., Intan Permana,  Fakultas Psikologi UMP, 2010




