
17 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengetahuan Seks 

1. Pengertian Pengetahuan Seks 

Pengetahuan seks secara umum 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. Masalah pengetahuan seksual yang diberikan sepatutnya 

berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, apa yang 

lazim dan bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan-aturan yang 

berlaku di masyarakat. (Sarlito, 1994) 

Menurut Darojat (2005) pengetahuan seks adalah upaya 

memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis dan psikososial 

sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan kata 

lain, pengetahuan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberika 

pengetahuan tentang fungsi reproduksi dengan menanamkan moral, etika, 

serta komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi 

tersebut. 

Drever (dalam Jersild, 1978), menyatakan bahwa seks suatu 

perbedaan yang mendasar berhubungan dengan reproduksi, dalam satu 

jenis yang membagi jenis ini menjadi dua bagian yaitu jantan dan betina 
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yang mana sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang 

diproduksi. Schuster dan Ashburn (1980) menyatakan bahwa pengertian 

yang mendekati adalah berkaitan dengan konsep, seksualitas yang 

melibatkan karakteristik dan perilaku merupakan perilaku seksual dengan 

kecenderungan pada interaksi heteroseksual. Seksualitas melibatkan secara 

total dari sikap-sikap, nilai-nilai, tujuan-tujuan dan perilaku individu yang 

didasari atau ditentukan persepsi jenis kelaminnya. Hal ini menunjukan 

bahwa konsep seksualitas seseorang atau individu dipengaruhi oleh 

banyak aspek dalam kehidupan, termasuk didalamnya prioritas, aspirasi, 

pilihan kontak sosial, hubungan interpersonal, self evaluation, ekspresi 

emosi, perasaan, karir dan persahabatan.  

Pengetahuan seks lebih dari sekedar kajian tentang seksualitas 

manusia dalam pelajaran biologi atau ilmu sosial. Tujuan mempelajari 

seksualitas manusia adalah agar remaja mengetahui lebih banyak tentang 

seks, termasuk mendorong semacam keterampilan atau kecakapan, sikap, 

kecenderungan, perilaku, dan refleksi terhadap pengalaman pribadi. Cara 

lain mengekspresikan, untuk mengatakan bahwa pengetahuan seks harus 

mendidik pendidikan adalah aktifitas yang sarat dengan nilai. Jika kita 

menganggap pengetahuan secara mendasar berkaitan dengan 

perkembangan yang seimbang bagi semua orang, maka jelas pilihan yang 

dibuat seseorang dalam kaitannya dengan perilaku dan gaya hidup 

dibentuk oleh nilai. Jika ini adalah kebenaran pengetahuan, pengetahuan 

menerapkan semua lebih banyak ke pengetahuan seks, untuk tujuan, isi, 
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metode dan kesuksesan pengetahuan seks ditentukan semua oleh nilai. 

(Collyer, 1995)   

Kita melihat bahwa keluarga dipandang sebagai institusi yang 

berharga dalam masyarakat. Sebagaian dari nilai itu terletak pada fakta 

bahwa keluarga menyediakan tempat dimana kebutuhan dasar manusia 

seperti cinta, perlindungan dan rasa memiliki kemungkinan besar 

didapatkan. Keluarga adalah tempat anak-anak pertama kali mempelajari 

(apakah melalui panduan instruksi yang ditawarkan oleh anggota keluarga 

yang lebih tua, atau melalui pengamatan dan partisipasi dalam aktivitas 

anggota keluarga yang lebih tua) nilai-nilai seperti menjaga, berbagi, 

menghormati kepribadian, serta rasa satu tujuan dan rasa sedarah, yang 

semua itu merupakan ide sentral dalam kehidupan keluarga. (Leichter, 

1994)   

Pendekatan alternatif pengajaran dalam nilai-nilai keluarga dalam 

pengetahuan seks lebih menekankan pada kontruksi nilai-nilai personal 

anak (Mooer, 1996). Menurut perspektif kontruktifis, pengetahuan-

pengetahuan dan nilai-nilai tidak berisi kebenaran-kebenaran obyektif 

ysng eksternal tersedia begtiu saja terhadap remaja, bukan pula pengajaran 

yang terdiri dari pengambilan kebenaran-kebenaran ini dan menjadikannya 

milik seseorang . Dengan kata lain, pengetahuan dan nilai dikontruksi 

remaja melalui interaksi antara pengetahuannya, yang telah mereka miliki, 

dengan nilai-nilai dan situasi baru serta ide-ide yang mereka temukan 

dirumah, media, sekolah atau diantara teman sebayanya. Pelajaran baru 
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merupakan hasil dari interaksi ini. Barangkali tidak semua proses 

pembelajaran terjadi seperti itu, akan tetapi, pembelajaran seperti itu 

tampaknya menjadi cara-cara yang baik dalam memahami cara proses 

pengajaran berjalan seiringnya pengetahuan seks, dimana pengetahuan 

yang diajarkan, secara mendalam berhubungan dengan perkembangan 

kepribadian si remaja. Tentu saja, kontruktifisme tidak membuat 

pernyataan secara langsung bahwa remaja akan selalu mengembangkan 

nilai-nilai yang berbeda-beda dari orang tuanya, atau dari mereka yang 

akan selalu menjadi pengkritik nilai-nilai orang tuanya dan orang-orang 

dewasa lainnya, hal ini mungkin saja terjadi. 

Relasi antara pengetahuan seks dengan keluarga sangat erat dan 

penting. Di satu sisi, keluarga adalah pemberi pengetahuan seks bagi anak 

remaja serta memiliki pengaruh terkuat (disamping teman sebaya dan 

media) dalam mengembangkan nilai-nilai seksual dan pemahaman  seks 

pada remaja. Dengan kata lain, keluarga adalah badian yang tak terelakkan 

dalam pengetahuan seks. Topik-topik seperti ini hubungan kekeluargaan, 

pengasuhan dan perencanaan keluarga, adalah unsur-unsur yang pasti ada 

dalam berbagai program pengetahuan seks. Sesungguhnya, salah satu 

tujuan pokok pengetahuan seks adalah untuk mempersiapkan anak-anak 

khususnya remaja yang akan memasuki kehidupan keluarga sebagai 

orang-orang yang dewasa. 
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2. Metode-metode Pengetahuan Seks 

Menurut Sternberg (1996) ada tiga metode yang biasa digunakan 

dalam menyampaikan pengetahuan seks yaitu: 

a. Metode Pengetahuan Seks Melalui Pendekatan Cerita 

Metode dalam pengetahuan seks dapat dikelompokan dalam dua 

kategori yaitu cerita-cerita yang meiliki asal-usul yang berada di luar 

diri kita (seperti cerita-cerita yang didengar, di baca, atau yang 

diamati) dan cerita-cerita yang datang dari diri sendiri atau pun dari 

luar diri sendiri. Cerita yang berasal dari luar diri kita sendiri 

memperluas cakrawala kita, dengan membuat para remaja sadar akan 

perbedaan manusia dalam hal persamaan dengan yang lain (McAdam, 

1993) 

b. Metode Pengetahuan Seks Melalui Pendekatan Psikologis 

Para psikolog mengidentifikasi manusia secara alamiah memiliki 

kebutuhan yang tidak bisa dipuaskan hanya melalui kesenangan pada 

suatu hubungan; kebutuhan untuk akrab, kebutuhan akan seseorang 

yang dapat menjaga, kebutuhan untuk mengamankan kepentingannya, 

membutuhkan seseorang untuk mensupport kita. Dan dalam hal ini, 

kebutuhan pemenuhan ini dapat dipandang sebagai komponen yang 

paling rasional dalam menyampaikan kepada para remaja (Davis dan 

Todd, 1995)  
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c. Metode Pengetahuan Seks Melalui Pendekatan Sosio Biologis 

 Pendekatan Sosio Biologis menyimpulkan bahwa seks merupakan 

suatu bentuk yang sangat rumit karena didalamnya terdapat ritual-

ritual seksual yang esensial. Karena ada fakta yang menyatakan bahwa 

wanita memiliki investasi lebih tinggi (dalam arti waktu) daripada pria 

dalam proses reproduksi, dan dari hal itulah orang tua maupun anggota 

keluarga harus menjelaskan kepada  anak-anaknya khususnya remaja. 

 Masing-masing pendekatan  sejarah, psikologis dan sosio biologis 

menjelaskan pengetahuan seks dari sudut yang berbeda dan 

menggambarkan perhatian akan kekayaan konsep secara bersama-

sama. Pendekatan tersebut menjelaskan perbedaan cara-cara untuk 

memahami pengetahuan seks. Juga berharap bahwa pendekatan-

pendekatan yang berbeda akan menginspirasikan suatu tingkatkan 

perbedaan aktivitas pengajaran. 

 

B. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Pertumbuhan dan perkembangan manusia diciptakan Allah yang 

unik dan beragam warna kulit dan wataknya, khususnya masa remaja. 

Istilah adolesce/remaja berasal dari kata lain adolescere (kata bendanya 

adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh menjadi dewasa”. 

Istilah ini kemudian berkembang dan mempunyai arti yang lebih luas 

mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 

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



23 
 

1998). Remaja dalam artian psikologis sangat berkaitan dengan kehidupan 

dan keadaan masyarakat dimana masa remajanya sangat panjang dan ada 

yang hampir tak ada sama sekali. 

Orang barat (Eropa) menyebut remaja dengan istilah “puber”, 

sedangkan orang amerika menyebutnya “adolesensi”. Keduanya 

merupakan transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Sedangkan di 

Negara Indonesia ada yang menggunakan istilah “akil baligh” atau 

“pubertas” dan paling banyak menyebutnya “remaja”, sedangkan usia 

remaja Indonesia itu antara 11-24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 

2000). Bila di tinjau dari segi perkembangan biologis, yang di maksud 

remaja adalah mereka yang berusia 12-21 tahun untuk putri sedangkan 

untuk yang putra 13-21 tahun (Zulkifli, 2006). 

Penggunaan istilah untuk menyebutkan masa peralihan di masa 

anak-anak dengan masa dewasa, ada yang memberi istilah puberty 

(Inggris), pubertiet (Belanda), pubertas (Latin), yang berarti kedewasaan 

yang dilandasi oleh sifat-sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Adapula yang 

menggunakan istilah adolescentia (Latin) yaitu masa muda. Istilah 

puberescence yang berasal dari kata pubis yang dimaksud pubisair atau 

rambut disekitar kemaluan. Dengan tumbuhnya rambut itu suatu pertanda 

masa kanak-kanak berakhir dan menuju kematangan atau kedewasaan 

seksual (Sundari  dan Rumini, 2004). 

Menurut Santrock (2003) masa remaja adalah mulai timbulnya 

suatu pemikiran idealistis yang mana mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal 
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tentang diri mereka sendiri dan orang lain dan membandingkan diri remaja 

dengan standar-standar ideal sementara anak-anak lebih berpikir tentang 

apa yang nyata dan apa yang terbatas.   

Masa remaja merupakan suatu rangkaian perubahan-perubahan 

yang dialami oleh remaja. Tak saja perubahan didalam dirinya, akan tetapi 

perubahan diluar dirinya seperti halnya perubahan sikap orang tua, 

anggota keluarga ditambah pula dengan terjadinya perubahan pergaulan 

dari orang tua dan keluarga menjadi pergaulan dengan teman sebaya yang 

berarti berkenan dengan norma, nilai, tata cara dan adat istiadat yang baru 

pula. Apa yang telah diperoleh, dianut dan dipatuhinya selama ini 

mengalami kegoncangan. Sehingga pembentukan identitas selalu terancam 

oleh ditemukannya berbagi pendapat dan pandangan lain yang sangat 

berbeda dengan pengetahuan/pandangan yang telah ia memiliki semula 

(Panuju, 2005). 

Pada tahun 1974, WHO (Sarwono, 1997) memberi definisi tentang 

remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut 

dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologik dan sosial ekonomi 

sehingga secara lengkap : 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan tanda-tanda 

seks sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksnya. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 
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c. Terjadi peralihan dari ketergantungan social ekonomi yang penuh 

keadaan relatif mandiri. 

Pengertian remaja secara universal dalam penelitian ini adalah 

mereka yang berusia 11-24 tahun (Sarwono, 2000). Proses pertumbuhan 

ke arah kematangan tidsk lepas dari faktor-faktor yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, kesemuanya saling mendukung seperti 

pada perkembangan anak-anak, faktor genetik, biologis, lingkungan dan 

pengalaman berinteraksi pada perkembanganselanjutnya yang dicirikan 

oleh tumbuhnya rambut disekitar kemaluan sebagai pertanda masa kanak-

kanak  berakhir dan menuju kematangan atau kedewasaan seksual.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa 

perubahan individu secara fisik dan psikologis dari kanak-kanak menjadi 

dewasa yang ditandai oleh kematangan fungsi seksualnya. 

 

2. Ciri-ciri Remaja 

Menurut Hurlock (1990) masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu 

yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. 

a. Masa remaja sebagai periode yang penting 

Ada beberapa periode yang lebih penting daripada beberapa 

periode sebelumnya, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap 

dan perilaku dan ada lagi yang penting karena akibat-akibat jangka 

panjangnya. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun jangka 
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panjangnya. Ada periode yang penting karena akibat fisik dan ada lagi 

karena akibat psikososial. 

b. Masa remaja sebagai periode peralihan 

 Peralihan tidak berarti terputus dengan berubah dari apa yang 

terjadi sebelumnya, melainkan lebih sebuah peralihan dari suatu tahap 

perkembangan ke tahap berikutnya. 

c. Masa remaja sebagai periode perubahan 

 Ada empat perubahan yang terjadi pada remaja. Pertama, 

meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Kedua, perubahan minat 

dan peran yang diharapkan oleh sekelompok sosial untuk diperankan 

menimbulkan masalah baru. Ketiga, dengan berubahnya minat dan 

pola perilaku maka nilai-nilai juga akan berubah. Keempat, sebagian 

besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. 

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

 Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun 

masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik 

oleh anak laki-laki atau perempuan. Terdapat dua alasan, yaitu 

sepanjang masa kanak-kanak masalahnya sering diselesaikan oleh 

orang tua dan guru maka masa remajanya tidak berpengalaman dalam 

mengatasi masalah. Kedua, para remaja merasa diri mereka mandiri 

sehingga mereka inging mengatasi masalahnya sendiri dan menolak 

bantuan orang tua dan guru. 
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e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

  Pada tahun-tahun awal  remaja, penyesuaian diri dengan 

kelompok sebaya masih tetap penting bagi anak laki-laki dan 

perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitasdiri dan 

tidak puas lagi menjadi sama dengan teman dalam segala hal, seperti 

sebelumnya. 

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

 Ada anggapan bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, 

yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan berperilaku 

merusak, meyebabkan orang dewasa yang membimbing dan 

mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan 

bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. 

Anggapan tersebut mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja 

terhadap dirinya sendiri. 

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis 

  Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagiamana 

yang ia inginkan dan bukan sebagaiman adanya terlebih dalam hal 

cita-cita yang tidak realistis ini tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi 

bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi 

yang merupakan cirri awal masa remaja. 

Mappiare (1982) mengatakan bahwa rentang usia untuk remaja 

Indonesia adalah antara 17-21 tahun bagi wanita dan 18-22 tahun bagi 

pria. Pada akhir masa ini pertumbuhan  psikis dan perkembangan aspek-
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aspek psikologis dan sosial terus terjadi hingga masa dewasa awal. 

Sepanjang garis masa remaja akhir, remaja secara gradual menjadi pria 

muda, secara penuh atau young man atau menjadi young women. Pada 

masa ini perkembangan psikologis dicirikan sebagai berikut : 

a.  Stabilitas mulai timbul dan meningkat. 

b.  Citra diri dan sikap pandangan yang lebih realistik. 

c.  Menghadapi masalahnya secara lebih matang. 

d.  Perasaan menjadi lebih tenang. 

Piaget dalam Sundari dan Rumini (2004), mengatakan bahwa 

remaja akhir berada pada usia 17-21 tahun dan sudah terlepas dari 

sebutan teenager bahkan kemudian disebut young women dan young man 

atau pemuda-pemudi atau kawula muda. Terdapat juga ciri khas pada 

remaja akhir yaitu : 

a.  Berpikir abstrak : mampu memikirkan sesuatu tanpa benda fisik.  

b. Berpikir hipotetik deduktif : menyusun hipotesis dan menarik 

kesimpulan baru berdasarkan kebenaran umum. 

c. Berpikir silogistik : menarik kesimpulan baru berdasarkan premis 

benar universal yang ada sebelumnya. 

d. Berpikir proposional : satu diantara silogisme yang lebih berfariasi 

kompleks, berdasarkan hipotesis kemungkinan. 

e. Memahamialegori : menangkap arti kiasan dan perumpamaan. 

f. Berpikir reflektif : cepa-cepat menarik kesimpulan akibat simpanan 

informasi. 

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



29 
 

g. Memahami alegori : menangkap arti kiasan dan perumpamaan. 

h. Berpikir logis dan kombitiorial : menangkap dan menggunakan semua 

kemungkinan kombinasi untuk memecahkan sesuatu masalah. 

i. Kemampuan mengontrol variabel : kesanggupan mengendalikan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap faktor lainnya dalam 

eksperimen. 

j. Berpikir dengan memakai proporsi dan rasio. 

k. Mempersoalkan kekuasaan dan menerima keputusan atau kesepakatan. 

Kemudian ditegaskan  lagi oleh soekanto (2004), yaitu terdapat ciri 

khusus pada remaja akhir :     

a. Perkembangan fisik yang pesat sehingga ciri-ciri fisik laki-laki atau 

wanita tampak semakin tegas. 

b. Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan 

kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang 

pribadinya. 

c. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan diri dari 

kalangan maupun politisi. 

d. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, baik secara sosial, 

ekonomi maupun politis. 

e. Adanya perkembangan taraf intelektualitas untuk mendapatkan 

identitas diri. 
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f. Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan 

atau keinginannya yang tidak selalu sama dengan kaidah dan nilai 

yang dianut oleh orang dewasa. 

Secara biologis fisik remaja tumbuh menjadi fisik dewasa, 

hipofisa yang menjadi masak mengeluarkan beberapa hormon yaitu, 

hormon tumbuh yang dikeluarkan oleh lobus frontalis, hormon 

gonadrotop dan hormon kortikrotop. Pertumbuhan badan yang 

berkembang pesat selama masa remaja ini menyebabkan tanggapan 

masyarakat yang berbeda pula. Remaja di harapkan dapat memenuhi 

tanggung jawab orang dewasa, antara pematangan fisik dan psikisnya 

masih ada jarak yang cukup lebar, maka kegagalan yang sering dialami 

oleh remaja dalam memenuhi tuntutan sosisal ini menyebabkan frustasi 

dan konflik-konflik batin pada remaja terutama bila tidak ada pengertian 

pada pihak orang dewasa. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa 

para remaja lebih dekat dengan teman-teman sebayanya daripada dengan 

orang dewasa bahkan orang tua remaja (Monks, 2006). 

Ciri-ciri seks primer memungkin kan terjadinya reproduksi. Pada 

perempuan, ciri-ciri ini meliputi perubahan pada vagina, uterus, tube 

fallopi, dan ovari. Perubahan ini ditandai dengan munculnya menstruasi 

pertama. Pada laki-laki, ciri-ciri ini meliputi perubahan pada penis, 

scrotum testes, prostate glaud, dan seminal vesicles. Perubahan ini 

menyebabkan produksi sperma yang cukup sehingga mampu untuk 
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bereproduksi, dan perubahan ini ditandai dengan keluarnya sperma untuk 

pertama kali (biasanya melalui wet dream atau mimpi basah). 

Ciri-ciri seks sekunder meliputi perubahan pada buah dada, 

pertumbuhan bulu-bulu pada bagian tertentu tubuh, serta semakin 

dalamnya suara. Perubahan ini erat kaitannya dengan perubahan 

hormonal (Melly, 2008). 

Identitas kelompok sering kali mengarahkan identitas pribadi. 

Kesetiaan pada klik, klub, organisasi, dan tim memiliki kendali yang kuat 

terhadap kehidupan banyak remaja (Santrock, 2003). Teman kelompok 

dapat menempatkan seorang anggota posisi yang mengandung konflik 

moral dengan masyarakat mengenai mana yang lebih penting, aturan 

kelompok, masyarakat, atau pribadi. Label ini merupakan simbol ikatan 

antar anggota dan merupakan status keanggotaan kelompok yang tinggi, 

sehingga mengakibatkan remaja mengalami krisis identitas dimana 

menurut Erickson dalam Santrock (2003) bahwa krisis identitas adalah 

suatu keadaan dimana individu mengalami suatu kebingungan sebagai 

suatu periode perkembangan identitas selam masa remaja memilih 

diantara pilihan-pilihan yang bermakna.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa ciri remaja dalam penelitian ini 

yaitu stabilitas mulai timbul dan meningkat dengan adanya citra diri dan 

sikap pandangan yang lebih realistik. Hal ini didukung dengan fisik 

dewasa, hipotisa yang menjadi masak mengeluarkan beberapa hormone 

yaitu, hormon tumbuh yang dikeluarkan oleh lobus frontalis, hormon 
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gonadotrop dan hormon kortikotrop. Pertumbuhan badan yang 

berkembang pesat selama masa remaja ini menyebabkan tanggapan  

masyarakat yang berbeda pula oleh karena itu identitas kelompok 

seringkali mengarahkan identitas pribadi. Kesetiaan pada klik, klub, 

organisasi dan tim memilki organisasi yang kuat terhadap kehidupan 

banyak remaja sehingga terjadi suatu keadaan yaitu krisis identitas 

bahwa remaja tertarik untuk mengetahui siapa dirinya, bagaimana 

dirinya, dan kemana akan menuju dalam kehidupannya. 

 

C. Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 1. Kerangka berfikir 
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Ibu rumah tangga memiliki anak remaja menerapkan metode 

pengetahuan seks kepada anak remajanya. Anak remaja itu ada yang 

mendapatkan pengetahuan seks dan ada yang tidak mendapatkan pengetahuan 

seks. Dari sini muncul permasalahan-permasalahan pada remaja tersebut 

antara lain: seks bebas, yang disebabkan pengetahuan seks masih dianggap 

tabu sehingga remaja mencari informasi dari luar dan seringkali informasi 

tersebut tidak benar sehingga banyak remaja melakukan perilaku seks yang 

tidak semestinya yaitu melakukan seks bebas karena kurangnya pengetahuan 

seks sebagai informasi yang penting yang didapatkan dari lingkungan 

keluarga terutama ibu. 

Pengetahuan seks wajib diberikan orang tua khususnya ibu kepada 

remaja sedini mungkin. Dengan mengajarkan pengetahuan seks kepada 

remajadapat menghindarkan resiko negatif, sebab dengan hal tersebut remaja 

akan mengetahui tentang seluk beluk pengetahuan seks (Clara, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

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




