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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Sosialisasi 

 

Kehidupan masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu yang diakui kebenarannya dan di junjung 

tinggi oleh anggota masyarkatnya. Nilai-nilai tersebut biasanya akan selalu diwariskan 

kepada generasi penerusnya. Pewarisan nilai dalam kalangan sosiologi dan psikologi 

biasanya dikenal dengan istilah “sosialisasi”. Nilai-nilai sosialisasi yang diwariskan sifatnya 

abstrak, tidak dapat dihitung, dilihat tapi dapat diarahkan dan diyakini. Proses pewarisan 

berlangsung terus sepanjang masa selama manusia masih hidup dan saling berhubungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Tugas utama dan pertama kali dalam 

mensosialisasikan suatu nilai-nilai tertentu terletak di dalam sebuah keluarga sebagai unit 

terkecil dari masyarakat. Tugas ini menjadi tanggung jawab orang tua dalam sebuah keluarga, 

karena orang tua  dalam sebuah keluarga, mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Drajat (1976 :71) orang tua adalah 

pembina pribadi  yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara 

hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang sendirinya akan 

masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. 
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Pengertian sosialisasi secara rinci dapat dibagi menjadi dua bagian menurut Soekanto (1982 

:140) yaitu : 

a.    Secara luas dapat diartikan sebagai salah satu proses dimana warga negara 

masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, dan menghargai norma-norma dan 

nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

b. Secara khusus sosialisasi mencakup suatu proses dimana warga masyarakat 

mempelajari kebudayaannya belajar mengendalikaan diri serta mempelajari perana-

peranan dalam masyarakat.  

 

Menurut John W.M Whiting (Gunarso, 1983 : 81 ), sosialisasi adalah seluruh proses yang 

menunjukkan suatu proses pemindahan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya.  

 

Proses sosialisasi menurut Parsons (Koentjaningrat 1996:143) menggambarkan proses 

kebudayaan sebagai bagian dari proses sosialisasi individu. Semua pola kegiatan indvidu-

individu yang menempati berbagai pola kedudukan dalam masyarakatnya yang dijumpai 

seseorang dalam kehidupannya sehari-hari sejak dia dilahirkan, dicerna olehnya sehingga 

individu tersebut menggunakan pola-pola tindakan tersebut sebagai bagian dari 

kepribadiannya. 

 

Selanjutnya Menurut Duncan Michael (Gunarso, 1983 : 81 ), sosialisasi adalah seluruh proses 

pembudayaan komunikasi dan pengajaran melalui organisme individu tumbuh, menyatu 

beradaptasi dalam kehidupan sosial yang berada dalam lingkunganya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi menunjukkan 

pemindahan atau mentransmisikan nilai-nilai, atau kaidah-kaidah (budaya) dari suatu 
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generasi ke generasi berikutnya, yang bertujuan generasi baru mengenal nilai-nilai atau 

kaidah yang ada pada masyarakat dan keluarganya. 

 

Ahmadi (1991 : 10) mengatakan ada tiga tujuan dari proses sosialisasi : 

a. Penguasaan diri. Proses mengajak untuk menguasai dirinya dimulai pada waktu 

orang tua mengajak melatih kebersihan diri. Tuntunan ini berkembang dari yang 

bersifat fisik kepada penguasaan diri secara emosional. 

b. Nilai-nilai. Bersamaan dengan latihan penyesuaian diri kepada anak diajarkan nilai-

nilai dan terbukti bahwa keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan 

nilai-nilai ini. 

c. Peranan-peranan sosial terjadi melalui proses interaksi sosial dalam keluarga untuk 

dilanjutkan dalam perkumpulan dan sebagainya. 

Berdasarkan konsep di atas dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi mempunyai tiga tujuan 

yaitu penguasaan diri, penanaman nilai-nilai, dan menciptakan peranan-peranan sosial. 

 

Bahasan atau indikator dalam Sosialisasi pendidikan seks yang digunakan dalam penelitian 

ini hanya tiga yaitu:  

a. Pendidikan seks melalui pendidikan agama yaitu, sejauh mana orang tua 

mengajarkan pada anak-anak mereka apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

dalam ajaran agama. Perlunya pendidikan seks melalui pendidikan agama 

dimaksudkan agar anak remaja dapat mengerti tentang seks yang benar dan sesuai 

dengan landasan atau dasar agama. Tanpa ada landasan agama sebenarnya bisa, 

tetapi seringkali itu tetap saja dilanggar karena tidak takut terhadap hukumn yang 

bakal diterima di hari akhir kelak. Padahal agama sangat memperhatikan penyaluran 

hasrat seksual sesuai aturan dan etika yang benar. Karena itu, agama melalui 



 14

syari’atnya mengajarkan pernikahan sebagai pintu yang menyucikan hubungan 

seksual. Agama juga mengingatkan para remaja agar menjauhi berduaan dengan 

wanita atau laki-laki bukan muhrimnya. (http://mujtahid komunitas 

pendidikan.blogspot.com. Diakses pada 10 Februari 2010)  

  

b. Pendidikan seks melalui pemahaman hal-hal seputar seks.  Apa resiko perilaku 

seksual yang salah/menyimpang. Memahami akibat dari melakukan suatu kesalahan 

bisa menjadi pelajaran bagi remaja untuk mencegahnya melakukan kesalahan 

tersebut. Diantara akibat/resiko melakukan seks bebas (seks pranikah) yang 

dilakukan oleh remaja adalah terjadinya kehamilan yang tidak 

diharapkan/diinginkan (KTD), dan tertularnya penyakit menular seksual (PMS) atau 

terkena infeksi menular seksual (IMS) seperti AIDS, Sifilis, jengger ayam, dsb. Ada 

dua hal yang bisa dan biasa dilakukan oleh remaja jika mengalami KTD: 

mempertahankan kehamilan atau mengakhiri kehamilan (aborsi). Semua tindakan 

tersebut dapat membawa resiko baik fisik, psikis maupun sosial. Sebuah resiko yang 

seharusnya dipertimbangkan dengan matang, karena taruhannya adalah 

kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat nanti ketika kembali kepada tuhan 

mereka. Setelah hal-hal di atas benar-benar menancap pada diri seorang remaja, 

maka pemberian informasi tentang hal-hal berikut ini akan memiliki landasan yang 

benar dan juga kokoh, sehingga kekhawatiran informasi berikut ini 

disalahgunakan/disalahpahami oleh remaja kita tidak perlu terjadi. 

 

c. Pendidikan seks melalui pendidikan etika, pendidikan tentang hubungan antar 

sesama manusia baik dalam hubungan keluarga maupun di dalam masyarakat. 

Pendidikan seksual adalah bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin 

mencoba hubungan seksual antara remaja, tetapi ingin menyiapkan agar remaja tahu 
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tentang seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan 

hukum, agama dan adat istiadat serta kesiapan mental dan material seseorang. 

Masalah pendidikan seks yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat, apa yang dilarang, apa yang dilazimkan dan bagaimana 

melakukannya tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. 

Pendidikan seks merupakan cara pengajaran atau pendidikan yang dapat menolong 

muda-mudi untuk menghadapi masalah hidup yang bersumber pada dorongan 

seksual. Dengan demikian pendidikan seksual ini bermaksud untuk menerangkan 

segala hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar. 

(Aarum Chyntia Yulianti, www.srcibd.com, diakses pada 26 Oktober 2009)   

 

2.2. Pengertian Pendidikan Seks. 

Menurut kamus, kata pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Sedangkan 

kata seks mempunyai dua pengertian. Pertama, berati jenis kelamin dan yang ke dua adalah 

hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau sanggama. 

Padahal yang disebut pendidikan seks sebenarnya mempunyai pengertian yang jauh lebih 

luas, yaitu upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan 

psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia.  

Dengan kata lain, pendidikan seks pada dasarnya merupakan  upaya untuk memberikan 

pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta 

komitmen agama agar tidak terjadi "penyalahgunaan" organ reproduksi tersebut. Dengan 

demikian, pendidikan seks ini bisa juga disebut pendidikan hidup berkeluarga.  

Pada umumnya orang menganggap bahwa pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian 

informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam berhubungan kelamin. Hal ini 

tentunya akan membuat para orangtua merasa khawatir. Untuk itu perlu diluruskan kembali 

pengertian tentang pendidikan seks. pendidikan seks berusaha menempatkan seks pada 

perspektif yang tepat dan mengubah anggapan negatif tentang seks. Dengan pendidikan seks 

kita dapat memberitahu remaja bahwa seks adalah sesuatu yang alamiah dan wajar terjadi 

pada semua orang, selain itu remaja juga dapat diberitahu mengenai berbagai perilaku seksual 
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berisiko sehingga mereka dapat menghindarinya. (Aarum Chyntia Yulianti, www.srcibd.com, 

diakses pada 26 Oktober 2009)   

Pendidikan seks merupakan cara pengajaran atau pendidikan yang dapat menolong muda-

mudi untuk menghadapi masalah hidup yang bersumber pada dorongan seksual. Dengan 

demikian pendidikan seksual ini bermaksud untuk menerangkan segala hal yang berhubungan 

dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar. Penyampaian materi pendidikan 

seksual ini seharusnya diberikan sejak dini ketika anak sudah mulai bertanya tentang 

perbedaan kelamin antara dirinya dan orang lain, berkesinambungan dan bertahap, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak serta daya tangkap anak. Dalam hal ini 

pendidikan seks idealnya diberikan pertama kali oleh orangtua di rumah, mengingat yang 

paling tahu keadaan anak adalah orangtuanya sendiri. Tetapi sayangnya di Indonesia tidak 

semua orangtua mau terbuka terhadap anak di dalam membicarakan permasalahan seksual. 

Selain itu tingkat sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang heterogen di Indonesia 

menyebabkan ada orang tua yang mau dan mampu memberikan penerangan tentang seks 

tetapi lebih banyak yang tidak mampu dan tidak memahami permasalahan tersebut. Dalam 

hal ini maka sebenarnya peran dunia pendidikan sangatlah besar. (Zainun Mu'tadin, 

Pendidikan Seksual Pada Remaja, di akses dari Dunia Kita.blogspot, pada tanggal 26 Oktober 

2009) 

 

2.3 Pengertian Remaja. 

 

Menurut Soekanto (1990: 51)  remaja merupakan masa transisi, artinya keremajaan 

merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, karena berada di antara usia anak-anak dan 

usia dewasa. Sifat sementara ini dari kedudukannya mengakibatkaan remaja masih mencari 
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identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa. Sedangkan oleh orang 

dewsa mereka masih dianggap anak kecil. 

 

Menurut Isdianti (2002: 1), remaja adalah : 

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

seksualnya secara sekunder sampai ia mencapai kematangannya. 

b. Indvidu mengalami perkembangan psikologis dan identifikasi dari kanak-

kanak menuju dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial dan ekonomis yang penuh menuju 

keadaan yang relatif mandiri. 

 

Menurut pendapat Soekanto (1990:52), remaja mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

 

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

perempuan semakin tampak tegas bilamana secara efektif ditonjolkan oleh 

remaja sehingga perhatian terhadap jenis kelamin lain meningkat. Oleh remaja 

perkembangan fisik yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan. 

b. Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan 

lebih dewasa atau diangaap lebih matang pribadinya. Kadang-kadang bahwa 

integrasi sosial itu mengakibatkan masyarakat menganggap remaja itu sudah 

dewasa. 

c. Keinginan kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan yang lebih 

dewasa, mengenai masalah tanggung jawab walaupun secara relatif belum 

matang. 
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d. Mulai memikirkan sendiri secara mandiri baik secara social maupun ekonomis 

dan politis dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan yang terlalu 

ketat oleh orang tua atau sekolah. 

e. Adanya perkembangan taraf seksualitas untuk mendapatkan identitas diri. 

f. Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan atau 

keinginan yang tidak selalu sama dengan system kaidah dan nilai yang dianut 

oleh orang dewasa. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa usia remaja merupakan masa menuju 

dewasa dimana keadaaan ini ditandai dengan adanya gejolak jiwa dan perkembangan 

kepribadian yang cukup pesat. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi batasan usia remaja 

adalah seorang yang berusia 15-21 tahun. Hal ini disebabkan secara kejiwaan, remaja berusia 

15-21 tahun sudah mampu menilai mana yang baik dan buruk. Pada usia antara 15-21 tahun 

para remaja sudah untuk mengambil keputusan sambil memberi informasi berdasarkan apa 

seharusnya ia mengambil keputusan itu. Dan juga pada usia tersebut para orang tua sudah 

bisa mendiskusikan dengan anak tentang perilaku seks yang tidak sehat dan illegal 

(Administrator Pajak98, pentingnya pendidikan seks bagi keluarga, remaja dan anak, diakses 

pajak98.wordpress.com, pada 7 february 2010) 

 

2.4 Pengertian Keluarga. 

 

Menurut Mansyur (1983:19), keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari 

suami istri dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga merupakan community prime yang 

paling inti dalam masyarakat.  Community prime artinya suatu kelompok dimana hubungan 

antara anggota sangat erat dan kekal. 



 19

 

Selanjutnya dikatakan bahwa sifat-sifat keluarga meliputi :  

a. Dasar emosional, artinya rasa kasih sayang kecintaan sampai kebanggaan 

suatu ras. 

b. Bentuk perkawinan, indogami artinya : kawin dengan golongan sendiri. 

Eksogami artinya : kawin di luar golongan sendiri. 

c.  Milik keluarga, artinya pasti keluarga mempunyai harta benda untuk 

kelangsungan hidupnya. 

d. Tempat tinggalnya, pada umumnya keluarga tersebut mempunyai tempat 

untuk tinggal. 

 

 Menurut Simanjuntak (1981:21), keluarga adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang baru pertama kali dilahirkan menemui 

masyarakat yang terkecil ini, di situlah ia dibesarkan dan memperoleh pendidikan yang 

pertama kali sebagai manusia, dalam keluargalah sosialisasi pertama kali dilakukan.  

 

Berdasarkan  pengertian keluarga di atas maka, jelas bahwa di dalam suatu keluarga terdapat 

beberapa anggota keluarga yang terdiri dari seoarang suami (ayah), seorang isteri (ibu), dan 

anak-anak sebagai buah hati mereka. Kehidupan dalam keluarga ini dirandai oleh adanya 

ikatan batin yang kuat, hubungan yang erat dan merupakan kelompok social yang terkecil 

dalam masyarakat dan merupakan keluarga inti atau keluarga batih. 

 

Menurut Teneko (1984 :50) keluaraga merupakan suatu kesatuan sosial terkecil dalam 

masyarakat yang mempunyai fungsi antara lain : 
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a. Merupakan pusat kelompok secara individual dimana di dalamnya terdapat 

kesatuan yang intim dalam derajat yang tinggi. 

b. Untuk melanjutakan keturunan. 

c. Penanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak. 

d. Sebagai unit ekonomi terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, 

dan lain-lain. 

e. Menetapkan status artinya dijadikan dasar untuk menetapkan atau mempunyai 

status yang turun-temurun. 

 

Pendapat ini didukung oleh Soekanto (1990 :2), bahwa keluarga batih mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut : 

a. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual  yang 

seyogyanya. 

b. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana anggota-

anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk mengenal, 

memahami, menaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang 

berlaku. 

c. Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonomi. 

d. Unit terkecil dalam masyarakat, tempat anggota-anggota mendapat 

perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat mempunyai fungsi untuk membentuk kesatuan yang intim, melanjutkan 

keturunan, tempat berlangsungnya proses sosialisasi anak, tempat pemenuhan kebutuhan 
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secara ekonomis, dasar untuk menentukan status secara turun-temurun dan tempat-tempat 

anggotanya mendapatkan perlindungan bagi ketentraman dana perkembangan jiwanya. 

 

2.5 Fungsi keluarga. 

 

Menurut Soelaiman (1973 :41), fungsi keluarga adalah untuk berkembang biak, 

menyosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi, atau merawat anak. Fungsi 

keluarga seperti ini menimbulkan perbedaan peranan seperti fungsi solidaritas, alokasi 

ekonomi, alokasi kekuasaan, alokasi integrasi dan ekspresi atau menyatakan diri. Kesemua 

itu didasarkan atas nilai pertimbangan umur, perbedaan seks, generasi, perbedaan posisi 

ekonomi, dan kekuasaan. 

 

Pada  dasarnya keluarga mempunyai fungsi pokok yang sulit diubah dan digantikan orang 

lain sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi-fungsi sosial relatif lebih mudah berubah atau 

mengalami perubahan. Fungsi keluarga mencakup sebagai berikut : 

 

A. Fungsi biologik. 

Kelurga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi bilogik orang tua adalah melahirkan 

anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. Namun fungsi ini 

mengalami perubahan, kerena sekarang keluarga cenderung kepada anak yang jumlahnya 

sedikit. Kecenderungan sedikit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

a. Perubahan tempat tinggal dari keluarga dari desa ke kota. 

b. Makin sulitnya fasilitas perumahan. 

c. Banyaknya anak dipandang sebagai hambatan untuk mencapai kesuksesan 

material keluarga. 
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d. Banyaknya anak dipandang sebagai hambatan untuk tercapainya kemesraan 

keluarga. 

e. Miningkatkan taraf pendidikan wanita berakibat berkurangnya fertilitinya. 

f. Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai banyak anak. 

g. Makin banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. 

h. Makin meluasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. 

 

B. Fungsi Afeksi. 

Fungsi afeksi orang tua terhadap anak-anaknya yang berusia remaja adalah fungsi orang tua 

dalam menciptakan hubungan sosial penuh dengan kemesraan yang dilandasi dengan 

perasaan cinta kasih terhadap anak-anaknya yang berusia remaja. 

 

C. Fungsi Sosialisasi. 

Proses sosialisasi terhadap anak-anaknya yang berusia remaja adalah fungsi orang tua dalam 

membentuk kepribadian anak-anaknya yang berusia remaja melalui interaksi dalam keluarga 

dimana anak-anaknya tersebut mempelajari pola tingkah laku, sikap keyakinan, dan nilai-

nilai dalam masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam msyarkat, agar selektif dan 

konstruktif faham kehidupan masyarakat. 

 

D. Fungsi rekreasi. 

Fungsi rekreasi orang tua terhadap anak-anaknya yang berusia remaja adalah fungsi  orang 

tua dalam menciptakan suasana yang santai, tentram dan menghibur, secara bermanfaat bagi 

anak-anaknya ynag remaja guna memberikan perasaan bebas terlepas dari ketegangan dan 

kesibukan sehari-hari. 
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E.  Fungsi religius. 

Fungsi religius orang tua terhadap anak-anaknya yang berusia remaja adalah fungsi orang tua 

dalam memperkenalkan dan mengajak anak-anaknya yang berusia remaja kepada kehidupan 

beragama. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, melainkan 

untuk menjadi insan bergama, sebagai abdi yang sadar akan kedudukan sebagai makhluk 

yang diciptakan dan dilimpahi karunia tanpa henti sehingga mengugah untuk mengisi dan 

mengarahkan kehidupan untuk mengabdi kepada Pencipta. 

 

F.  Fungsi proteksi. 

Fungsi proteksi orang tua terhadap anak-anaknya yang berusia remaja adalah fungsi orang tua 

dalam memberikan perlindungan baik fisik maupun sosial kepada anak-anaknya yang berusia 

remaja agar mereka dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan perasaan terlindung. 

Dengan kata lain merasa aman. 

 

G.  Fungsi ekonomi. 

Fungsi ekonomi orang tua terhadap anak-anaknya yang berusia remaja adalah fungsi orang 

tua dalam memenuhi kehidupan keuangan anak-anaknya. 

 

H. Fungsi Pendidikan. 

Fungsi pendidikan orang tua terhadap bagi remaja adalah fungsi orang tua yang berkaitan 

dengan pendidikan usia remaja, antara lain menyangkut pelaksanaan, penentuan dan 

pengukuhan  landasan yang mendasari upya pendidikan itu, pengrahan dan perumusan tujuan 

pendidikan prencanaan dan pengolahnnya, serta dana dan sarananya. 
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2.6 Kerangka Pemikiran. 

 

Tugas utama pertama kali dalam mensosialisasikan  suatu nilai-nilai tertentu terletak di dalam 

sebuah keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Tugas ini menjadi tanggung jawab 

orang tua dalam sebuah keluarga, karena orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh 

dan mendidik anak-anaknya, sehingga di dalam suatu keluarga, orang tua merupakan teladan 

suatu panutan bagi anak-anaknya. Karena itu orang tua dituntut untuk dapat bersikap dan 

bertingkah laku yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai contoh bagi anak-anaknya. 

Hendaknya orang tua memiliki sikap dan kepribadian secara tingkah laku yang baik dan 

mencerminkan nilai-nilai yang ada.  

 

Sesuai dengan kelompok usia berdasarkan perkembangan hidup manusia, maka pendidikan 

seks dapat dibagi menjadi pendidikan seks untuk anak prasekolah dan sekolah, pendidikan 

seks untuk remaja, untuk dewasa pranikah serta menikah. Pendidikan seks untuk anak-anak 

bertujuan agar anak mengerti identitas dirinya dan terlindung dari masalah seksual yang dapat 

berakibat buruk bagi anak. Pendidikan seks untuk anak pra sekolah lebih bersifat pemberian 

informasi berdasarkan komunikasi yang benar antara orangtua dan anak. Pendidikan seks 

untuk remaja bertujuan melindungi remaja dari berbagai akibat buruk karena persepsi dan 

perilaku seksual yang keliru. Sementara pendidikan seks untuk dewasa bertujuan agar dapat 

membina kehidupan seksual yang harmonis sebagai pasangan suami istri. 

 

Hal-hal seperti pendidikan seks biasanya diajarkan kepada anak-anak disaat mereka berada 

pada umur sebelum mencapai  kedewasaan atau yang biasa disebut remaja. Hal ini 

dikarenakan di dalam pribadi remaja masih terdapat ketidakstabilan terhadap perasaan dan 
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emosi tentang kecerdasan dan kemapuan mental yang mulai sempurna, dan hal-hal lainnya 

yang terdapat pada remaja sifatnya masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan sosialnya. 

 

Sosialisasi pendidikan seks tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja, namun harus 

dipadukan dengan berbagai sudut pandang  seperti pendidikan seks melalui pendidikan 

agama. Pendidikan seks Pendidikan seks melalui pemahaman resiko perilaku seksual yang 

salah. Pendidikan seks melalui pendidikan etika. Tujuan pendidikan seksual bukan untuk 

menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba hubungan seksual 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. Dengan demikian diperlukan peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan anak. 

Setelah memberikan pendidikan seksual terhadap anak-anak mereka orang tua juga perlu 

mengawasi perkembangan dan pergaulan anak mereka di luar rumah, karena pendidikan yang 

sudah di berikan di dalam keluarga tidak akan berarti ketika si anak sendiri tidak merasa puas 

dan mencari informasi di tempat lain yang kurang tepat. 

 

Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada pendekatan teori fungsionalisme struktural 

yang cenderung memusatkan perhatian pada fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. 

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian 

atau elemen yang berkaitan satu dengan lainnya dan saling menyatu dalam keseimbangan. 

Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa pula perubahan terhadap bagian 

yang lainnya (Ritzer, 1992:25). 
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Bagan Kerangka Pikir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi tentang seks 

sosialisasi pendidikan seks 
dalam keluarga 

Pendidikan seks melalui pendidikan 
agama, etika, dan Pendidikan seks 
melalui pemahaman hal-hal seputar 
seks. Dan  apa resiko dari perilaku yg 
salah.  

 

Orang Tua Remaja 


