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Pendidikan seks penting tidak hanya semata-mata agar remaja mengetahui tentang seks, 

tetapi juga dimaksudkan agar mereka mengerti permasalahan seks dan dampak 

melakukan hubungan seksual pada masa remaja dan selain itu  dapat  bersikap sesuai 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat menghargainya. Banyaknya kejadian 

amoral, asusila pada anak usia remaja selain kondisi ekonomi, yang sangat penting dan 

perlu digaris bawahi adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama 

pada anak-anaknya, pendidikan moral dan juga pendidikan seks. Dari uraian tersebuat 

maka rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pendidikan seks bagi remaja dalam 

keluarga. Sesuai permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana sosialisasi pendidikan tentang seks bagi remaja dalam keluarga 

dan bagaimana pengawasan orang tua terhadap perilaku anak mereka 

 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu berawal 

pada data dan bermuara pada kesimpulan. Fokus dari penelitian ini adalah pendidikan 

seks melalui agama, pendidikan seks melalui pengertian sebab akibat, dan pendidikan 

seks melauli etika. Penentuan informan adalah snowball sampling yaitu suatu pencarian 

informan dengan mencari dari satu orang ke orang lain sampai akhirnya mendapatkan 

informan yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dimaksud. Untuk memperoleh 

data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, 

penulis mempergunakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara 

mendalam, studi pustaka. Kemudian Analisis data kualitatif menurut akan melalui proses 

reduksi, display, dan veriviskasi data. Lokasi penelitian pada studi kasus ini adalah 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendidikan seks bagi remaja 

dalam keluarga, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. 

Melihat fenomena sosial yang terjadi di kalangan remaja, para informan orang tua dan 

remaja menganggap pendidikan seks itu penting, sama pentingnya dengan pendidikan 

yang lain. Para informan memahami kalau seks itu merupakan hal yang harus di pahami 

semua orang termasuk remaja. Pada usia remaja keingintahuan terhadap seks begitu 

besar, apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa terasa nikmat, ditambah lagi 

adanya infomasi yang tidak terbatas masuknya, maka rasa penasaran tersebut semakin 

mendorong mereka untuk lebih jauh tanpa mempertimbangkan resiko. Karena itu 

pendidikan seks dianggap penting bagi para informan baik orang tua maupun informan 

remaja, untuk memberikan pengertian bagaimana seks di pandang oleh agama, apa resiko 



yang terjadi jika melakukan kegiatan seks pada saat remaja tanpa persiapan mental, dan 

bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. 
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