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ABSTRACT
Society's view of sex education is considered a very personal realm. This departs from a
misunderstanding about sex education, as learning about sexual relations. Meanwhile,
the phenomenon of sexual violence committed by teenagers in society is increasing.
Sexuality education, based on the results of previous research, generally focuses on
reproductive health, such as biology and sports. This study aims to provide an overview
of the level of understanding of adolescents in Makassar on sex education based on
material briefly summarized from PKBI (2015), 1) Form and function of sex organs (2)
Reproductive process (3) Healthy and responsible reproduction (4) Actions prevent
sexual violence. This study conducted interviews with Twelve Teenagers in Makassar,
through the snowball sampling technique. The results showed, in terms of adolescents'
understanding of sex education, they included: 1. Sex education vs. sex education, 2. Sex
and reproduction education, 3. Sex education vs. sexual violence. and in terms of sources
of sex education information, obtained through interviews with Twelve informants. The
results of this study indicate that sex education among Makassarese adolescents still
needs understanding, and adolescents must have and understand sources of sex education
that are valid and in accordance with their psychological development.
Keywords: Sex education, Teenagers, Makassar, internet, sex.
ABSTRAK
Pandangan masyarakat mengenai pendidikan seks dianggap ranah yang sangat pribadi.
Hal tersebut berangkat dari pemahaman yang keliru tentang pendidikan seks, sebagai
pembelajaran hubungan seksual. Sementara fenomena kekerasan seksual yang dilakukan
oleh remaja di masyarakat semakin meningkat. Pendidikan seksualitas berdasarkan hasil
penelitian sebelumnya, umumnya meletakkan fokusnya pada kesehatan reproduksi seperti
pada pelajaran biologi dan olahraga. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran
tingkat pemahaman remaja di Makassar terhadap pendidikan seks berdasarkan materi
yang dirangkum secara singkat dari PKBI (2015), 1) Bentuk dan fungsi organ seks (2)
Proses reproduksi (3) Reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab (4) Tindakan
mencegah Kekerasan seksual. Penelitian ini melakukan wawancara terhadap Duabelas
Remaja di Makassar, melalui teknik snowball sampling, Hasil penelitian menunjukkan,
dari segi pemahaman remaja terhadap pendidikan seks meliputi : 1. Pendidikan seks vs
hubungan seks , 2. Pendidikan seks dan reproduksi , 3. Pendidikan seks vs kekerasan
seksual dan segi sumber informasi pendidikan seks, diperoleh melalui hasil wawancara
ke Duabelas informant. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pendidikan seks di
kalangan remaja makassar masih sangat membutuhkan pemahaman, dan remaja harus
memiliki dan memahami sumber pendidikan seks yang valid dan sesuai dengan
perkembangan psikologis mereka.
Kata Kunci: Pendidikan seks, remaja, Makassar, internet, seks.
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PENDAHULUAN
Kesepakatan internasional di Kairo 1994 (The
Cairo
Consensus)
184
negara
telah
menandatangani tentang kesehatan reproduksi,
termasuk Indonesia, yang menetapkan perlunya
pendidikan seksualitas remaja. Titik konsensus
ditonjolkan pada upaya penelitian dan
perumusan pelayanan kesehatan reproduksi
seksual yang memberikan cakupan yang
komprehensif, bahkan untuk remaja (Neolaka &
Neolaka, 2017)”.
Felix Nathaniel dalam tirto.id (2019) Sejak
September 2019, sekolah-sekolah di Inggris
diundang untuk membahas seks dan pendidikan
sebaya. Menurut situs web Union News,
National Education Union (NEU) mensurvei 560
profesional pendidikan tentang tanggapan dan
kesediaan mereka untuk menerapkan kebijakan
ini. dan mitra memang penting, tetapi hanya 29%
responden yang mengatakan bahwa mereka
relatif yakin bahwa sekolah mereka siap
menyajikan materi ini pada September 2019.
Hal tersebut menunjukkan perhatian terhadap
pendidikan seks di luar negeri perlu diberikan
sejak dini, Di Indonesia, penelitian dan kasus
yang juga menunjukkan pentingnya pendidikan
seks pada usia remaja. Berdasarkan penelitian
(Chasanah, 2018) mengatakan Pendidikan seks
sangat penting di era digital. Hal ini tak lepas
dari banyaknya kasus kekerasan seksual (sexual
assault) yang marak terjadi di Indonesia. Selain
itu, pendidikan seks sejak kecil akan
mempengaruhi kehidupan anak remaja. Seiring
waktu,
anak-anak
telah
meningkatkan
pemahaman
dan
keterampilan
bertanya
dibandingkan dengan anak-anak kuno. Anak
menjadi lebih kritis dalam karakter, sikap, dan
perilaku. Oleh karena itu, guna mengakomodir
kebutuhan pemahaman anak yang tinggi, peran
orang tua dalam memberikan pendidikan seks
menjadi penting agar kebutuhan pemahaman
anak tidak terpenuhi melalui pihak lain yang
belum tentu benar.
Pendidikan seks masih merupakan hal tabu di
beberapa tempat di Indonesia, (Herlina S., 2019)
menyatakan karena dianggap tabu banyak remaja
mencari pengetahuan itu di media, padahal
sumbernya belum tentu benar. Video Porno
sering menjadi ajang pemuasan keingintahuan
remaja
terhadap
seks,
padahal
dapat
mengarahkan mereka pada perilaku pelanggaran
norma dan mengancam kesehatan jiwa dan raga.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya
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pendidikan seks tidak diimbangi oleh
kemampuan orangtua, lingkungan pendidikan
dalam memberikan pemahaman remaja terhadap
seks.
Menurut Davit setyawan dalam Kpai.go.id
(2017). Anggota KPAI Yasra Putra mengatakan
pihaknya telah mengidentifikasi 218 kasus
pelecehan seksual anak pada tahun 2015. Pada
2016, tercatat 120 kasus yang melibatkan anakanak. Pada tahun 2017 terdapat 116 kasus.
Fenomena tersebut menunjukkan kekerasan dan
perilaku seksual dini yang dilakukan oleh remaja
di Indonesia, didasari oleh ketidakpahaman
tentang perilaku seksual, itulah mengapa
pendidikan seks harus diberikan sejak dini.
Pentingnya pendidikan seks sejak dini, tentu
harus disesuaikan dengan budaya, usia dan
perkembangan psikologi sebelum merumuskan
bentuk pendidikan seks yang tepat.
Berdasarkan
penelitian
Arifin
(2016),
Mengatakan Periode operasional formal (usia 11
tahun sampai dewasa. Anak pada tahap ini dapat
menalar dan menggunakan logika menggunakan
objek amorf. Mereka tidak perlu lagi
menggunakan objek nyata. Anak dapat bernalar
tanpa berurusan dengan objek atau peristiwa
yang terjadi.) Inferensi muncul dari struktur
Kognisi hanya menggunakan simbol, ide,
abstraksi, dan generalisasi. Untuk mengetahui
konsep promosi, sudah dimungkinkan untuk
melakukan pekerjaan mengungkapkan interaksi
antar interaksi. (Arifin, 2016)
Penelitian (Nawangsari, 2015) Anak-anak yang
memasuki sekolah menengah membutuhkan
perhatian karena mereka memasuki masa remaja.
Pada usia ini, anak mengalami perubahan fisik
antara usia 13 dan 16 tahun. Perubahan tersebut
meliputi:
1. Perubahan pada organ genital;
2. Tinggi badan yang membedakan antara tipe
tubuh laki-laki dan perempuan, dengan
simbol masing-masing jenis kelamin
semakin terlihat di tubuh.
3. Anak itu tumbuh lebih besar, lebih besar
dan lebih berat karena pertumbuhan tubuh
yang sangat cepat.
4. Pertumbuhan
anggota
badan
tidak
seimbang. Misalnya, hidung tumbuh lebih
cepat daripada lengan dan kaki, serta bagian
tubuh lainnya.
5. menstruasi pada anak perempuan dan mimpi
pada anak laki-laki.
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6. Jerawat dan tumbuhnya jerawat di wajah,
punggung dan leher.

penyimpangan dan dampak negative lainnya,
karena ketidaktahuan remaja.

Pentingnya pendidikan seks di usia tersebut di
dukung oleh, penelitian (Rinta, 2015)
mengatakan
Pertama,
Pendidikan
seks
berpengaruh positif terhadap stabilitas psikologis
remaja. Remaja memiliki kesempatan untuk
menerima pendidikan seks relatif dan bertahan
hidup di masa remaja tanpa jatuh ke dalam
konsekuensi negatif dari seks bebas dan perilaku
pranikah. Kedua, peran pendidikan seks dalam
ketahanan psikologis remaja adalah menyajikan
fakta-fakta yang dapat dipercaya tentang
seksualitas dan membentuk perilaku positif
untuk perilaku seksual dini dan pranikah remaja.
Ketiga, pengaruh pendidikan seks terhadap
stabilitas psikologis remaja adalah membentuk
remaja yang tangguh pada masa remaja.

Pendidikan seks berdasarkan penelitian tersebut,
masih mengacu pada pendidikan fisik (olahraga)
dan perilaku seksual. Banyak konsep tentang
pendidikan seks yang suesuai di terapkan di
Indonesia terutama melalui lembaga pendidikan.
Perkumpulan Keluarga berencana Indonesia pada
tahun 2015 dalam (Dyna Herlina S., 2019)
mempelopori gerakan pendidikan seks ini
melalui jalur informal, kemudian menjabarkan
ada 4 hal yang perlu diajarkan dalam pendidikan
seks, yaitu ;

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyanty et
al., 2016) mengatakan berdasarkan penelitian
Hasil awal studi yang dilakukan melalui
wawancara menggunakan anak didik & pengajar
PJOK pada 5 Sekolah Menengah Atas Kota Palu,
yaitu Sekolah Menengah Atas Neg. 1 Palu,
Sekolah Menengah Atas Neg. 2 Palu, Sekolah
Menengah Atas Neg. 4 Palu, Sekolah Menengah
Atas Neg. 5 Palu & Sekolah Menengah Atas AlAzhar Palu, memperlihatkan Posisi pengajaran
remaja tentang kesehatan reproduksi pada mata
pelajaran PJOK menunjukkan bahwa PJOK
belum dilaksanakan di semua sekolah dimana
PJOK masih menekankan pada pendidikan
jasmani dan olahraga atau aktivitas jasmani.
Sekolah Menengah Atas Negeri dua Palu dalam
ujian semester mata pelajaran PJOK masih
memiliki data kesehatan reproduksi remaja,
sedangkan dalam proses pembelajarannya anak
didik tidak pernah menerima materi tersebut.
Adapun jumlah Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan pada Kota Palu sebesar 65
SMA Negeri 23 dan Swasta 42. Peneliti ingin
mengetahui sejauh mana pendidikan kesehatan
reproduksi remaja dimasukkan dalam kurikulum
pendidikan jasmani, pendidikan jasmani, dan
kesehatan dengan memberikan contoh-contoh
spesifik di bidang ini.
Penelitian tersebut menunjukkan pendidikan seks
masih sebatas, pendidikan fisik (olahraga) tanpa
pemahaman dan pendalaman pengetahuan
tentang seks. Sedangkan penelitian (Rinta, 2015)
menunjukkan pentingnya pendidikan seks dalam
mendukung perkembangan psikologi remaja,
sehingga terhindar dari perilaku seksual dini,

1. Perbedaan bentuk dan fungsi Organ seks
primer dan sekunder Pria dan wanita serta
konsekuensi biologis masing-masing organ
tersebut.
2. Proses Reproduksi yang dialami oleh kedua
jenis
kelamin
tersbut
beserta
konsekuensinya secara biologis, psikologis
dan social.
3. Mekanisme social unutk memfasilitasi
proses reproduksi secara moral, normative
dan kesehatan sehingga remaja dapat
mengarahkan dirinya unutk melakukan
reproduksi
yang
sehat
dan
bertanggungjawab. Hal ini terkait dengan
pencegahan hubungan seks di luar nikah dan
seks bebas (berganti-ganti pasangan)
4. Tindakan yang perlu dilakukan untuk
menghindari kekerasan seksual oleh orang
lain. Isu ini erat kaitannya dengan privasi
tubuh, bagian tubuh yang harus selalu
tertutup, dan tak boleh disentuh oleh orang
lain.
Konsep Pendidikan seks dan Penelitian-peneltian
tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk
melihat kondisi remaja di Makassar, Observasi
awal yang dilakukan peneliti, tentang pendidikan
seks di Makassar, umumnya menunjukkan
remaja masih awam terhadap pedidikan seks,
baik yang diperoleh dari sekolah maupun
lingkungan keluarga. Penelitian dan berbagai
kasus pelecehan seksual di kalangan remaja,
tersebut memiliki keterkaitan dengan kurangnya
pemahman tentang pendidikan seks, karenanya
perlu untuk memperoleh gambaran bagaimana
pemahaman remaja di makssar tehdap
pendidikan seks dan darimana pendidikan seks
mereka peroleh, sebagai focus dalam penelitian
ini, unutk selanjutnya menjadi pijakan bagi
penelitian lainnya menyangkut pendidikan seks
remaja di Makassar.
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informant berasal dari SMP Negeri, SMP
Swasta, SMA Negeri dan SMK Swasta. Negeri
dan swasta. Objek penelitian meletakkan
fokusnya pada pemahaman remaja tentang
pendidikan seks.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Bogdan and biklen (1982: 27-29)
menyatakan, penelitian deskriptif kualitatis
adalah Data yang terkumpul berbentuk istilahPengumpulan data melalui wawancara mendalam
istilah atau gambar akibatnya tidak menekankan
menurut sarosa Wawancara adalah alat
dalam angka (Anggito & Setiawan, 2018).
terpenting yang banyak digunakan untuk
Bertujuan
menggambarkan
bagaimana
mengumpulkan berbagai data dari responden
pengetahuan seks pada remaja dan pentingnya
dalam berbagai konteks (Wijaya, 2019) , dan
pendidikan seks pada remaja di Makassar.
menurut (Anggito & Setiawan, 2018) Observasi
Lokasi penelitian di Makassar, dengan subjek
adalah pengumpulan data atau informasi yang
penelitian remaja usia 13 tahun – 19 tahun yang
harus dilakukan dengan melakukan pengamatan
secara tingkat pendidikan berada pada level
langsung pada suatu tempat yang diminati,
sekolah menengah pertama dan Sekolah
dimana peneliti hanya bertindak sebagai
Menengah Atas dan kejuruan. Informan di pilih
pengamat terhadap keduabelas informat, yang
melalui teknik snowball sampling (Wijaya, 2019)
sesuai dengan etika dan kesepakatan dilakukan
snowball adalah Teknik pengambilan sampel
secara pseudonym yaitu menyembunyikan
asal data awalnya jumlahnya sedikit yang lamaidenetitas asli informant, termasuk hasil
lama akan semakin banyak. Informant terpilih 12
dokumentasi.
yang sesuai dengan kategori remaja yang
dibutuhkan dalam penelitian ini. Keduabelas
Tabel 3.1 Subjek Penelitian
Table informant
No.

Nama

Usia

Sekolah

1

Alyanti

13 tahun

SMP Negeri

2

Angga

14 tahun

SMP Negeri

3

Narti

14 tahun

SMP Negeri

4

Putra

15 tahun

SMP Negeri

5

Dama

15 tahun

SMP Swasta

6

Anti

15 tahun

SMP Negeri

7

Hamdi

16 tahun

SMA Negeri

8

Refky

16 tahun

SMA Negeri

9

Fanto

17 tahun

SMA Negeri

10

Adi

17 tahun

SMK Swasta

11

Andi

18 tahun

SMA Negeri

12

Khairia

19 tahun

SMA Negeri

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapat Haffners (Solihin, 2015)tentang
pendidikan seks, adalah proses seumur hidup

yang melibatkan penyediaan informasi dan
pembentukan sikap, keyakinan dan nilai-nilai
tentang identitas, hubungan dan hubungan intim.
Pendidikan seks berfokus pada pengembangan
kesehatan seksual dan reproduksi, hubungan
intim, citra tubuh dan peran gender. Aspek
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biologis, sosial budaya, psikologis dan spiritual:
1) aspek kognitif, 2) aspek sikap, 3) aspek
perilaku termasuk keterampilan komunikasi dan
pengambilan keputusan.
Hasil penelitian dilapangan terhadap Duabelas
Informant maka pengetahuan pendidikan seks
remaja di Makassar dapat di jabarkan sebagai
berikut,
A. Remaja Memahami Pendidikan Seks
1. Pendidikan seks VS Hubungan Seks
Pendapat ini menjabarkan pendapat dari
informant tentang pemahaman pendidikan
seks bagi mereka. Informat pada observasi
awal berpendapat bahwa pendidikan seks
itu identic dengan hubungan suami-istri
atau hubungan seks, hal tersebut
diungkapkan oleh Alyanti (13), “bahwa
menurutnya
pendidikan
seks
itu
membahas mengenai rana hubungan suami
istri”, yang juga dikatakan oleh Narti
(14thn), Putra (15thn), Fanto (17thn).
Empat
pernyataan
tersebut
menitikberatkan pendidikan seks adalah
bahasan mengenai hubungan seks atau
hubungan suami-istri.
2. Pendidikan Seks dan reproduksi
seksual adalah fungsi seks dan
mempelajari fungsi organ untuk menjamin
kesehatan reproduksi. Hal ini diperoleh
dari 5 informant, pernyataan dari Angga
14 tahun menyatakan bahwa menurutnya
pendidikan seks adalah pendidikan
kesehatan dan pengenalan fungsi seks.
Pendidikan seksual penitng agar dapat
terhindar dari seks bebas dan harus
mencengah
dari
sekarang
tetapi
pendidikan seksual tidak pernah di
diajarkan dalam lingkup sekolah maupun
lingkup keluarga. Pernah melakukan hal
diluar batas yang dimana ini suatu
kesalahan dan melawati hal yang
sewajarnya dan pendidikan seksual hal
dimana membuat malu dan rasa ingin tahu
sekaligus jika diperbincangkan, hal yang
sama dikatakan oleh Dama 15 tahun,Anti
15 tahun,Refky 16 tahun,Andi 18 tahun.
Pendidikan

3. Pendidikan Seks VS Kekerasan Seksual
Pendidikan seks adalah pembelajaran
pencegahan kekerasan seksual yang
mengarah kepada hal yang tidak senonoh.
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Hal ini diperoleh dari 3 informant,
pernyataan dari Khairia 19 tahun
menyatakan pendidikan seksual adalah
pengenalan seksual agar terhindar dari
kekerasan seksual, pendidikan seksual itu
perlu bagi anak sekolahan agar bisa
memahami ‘apa pentingnya’ mempelajari
agar kita dapat berfikir positif dan bisa
bertindak baik sehingga bisa menghindari
seksual dalam artian terhindar dari
penyakit kelamin atau fikiran negatif.
Idealnya, tidak hanya fokus pada fungsi
organ reproduksi, tetapi juga bahaya hamil
pada usia tertentu, penyakit menular
seksual, dan perubahan fisik dan
emosional yang mungkin dialami anak
selama masa pubertas. Dalam pacaran,
anak harus diajari persetujuan dan
keberanian untuk mengatakan tidak, dan
perlu juga ditekankan bahwa kasih sayang
tidak berarti berhubungan badan. sebagai
penambahan informasi belajar dari internet
dan buku. Pendidikan seksual sangatlah
penting dikarena mengajari kita cara
bersikap baik dan tidak salah dalam
bersosialisasi yang bisa berdampak negatif
bagi diri kita sendiri, pendidikan seksual
diajarkan disekolah sebagai pelajaran
umum dan diselipkan dipelajaran biologi,
pada mata pelajaran lain hanya diberikan
nasehat untuk mencegah pergaulan bebas
dan dibutuhkan untuk edukasi dengan
kondisi sekarang diaman seks bebas sering
terjadi dan berdampak pada remaja atau
anak sekolahan sebaiknya diajarkan
disekolah melalui visual auditorial agar
menarik perhatian siswa-siswi untuk lebih
mengetahui pendidikan seksual. Hal yang
sama dikatakan oleh Hamdi 16 tahun dan
Adi 17 tahun.
4. Seks sebagai pendidikan
Pemahaman awal remaja di makassar
berdasarkan wawancara dengan 12
Informan terntang pendidikan seks,
diperoleh hasil bahwa Informan masih
menganggap pendidikan seks sebagai
pendidikan tentang hubungan seksual dan
reproduksi. yang tentu saja merupakan
pemahaman yang keliru. Bila di kaitkan
tentang konsep pendidikan seks yang
diungkapkan oleh PKBI (2015) yang
dijadikan acuan dalam penelitian ini.
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Berangkat dari pemahaman
tersebut,
menarik temuan tentang bagaimana
remaja, memperoleh pendidikan seks
sesuai dengan apa yang mereka pahami.
a. Sekolah
Dari hasil wawancara yang diperoleh
dari informant terdapat pendidikan
seksual diajarkan disekolah dimana
diselipkan di mata pelajaran biologi
sebagai pengenalan organ dan
fungsinya serta mengajarkan untuk
mencengah pergaulan bebas dan
pada mata pelajaran lain hanya
diberikan
nasihat
menyangkut
pendidikan seks dimana banyaknya
terjadi kekerasan seksual pada anak
sekolahan, tetapi tidak semua
sekolah sudah menerapkan mengenai
penjelasan pendidikan seksual.
b. Sumber lainnya, (buku, film,
internet).
Dari pernyataan informant yang
diperoleh mencari informasi awal
mengenai
pendidikan
seksual
melalui keluarga dan buku sebagai
penjelasan lebih lanjutnya sebagai
tambahan informasi mendapatkan
melalui internet.
maka hasil temuan dilapangan
tentunya
belum
menunjukkan
pemahaman
remaja
terhadap
pendidikan
seks,
terutama
minimnya sumber yang kompeten
dan valid dalam memberikan
pendidikan seks, sehingga remaja
mencari sendiri, baik melalui film,
internet hingga pergaulan. Hal
tersebut
menunjukkan
bahwa
pendidikan seks sangat penting
unutk di berikan pada remaja, agar
mereka memiliki dasar dalam
memahami seks sebagai pendidikan,
bukan terbatas pada hubungan
seksual ataupun reproduksi, tapi
lebih kepada perubahan perilaku,
perubahan sikap dan perubahan pola
pikir. Sekolah dan Orangtua tentu
memegang peranan yang sangat
penting, dalam pendidikan seks ini.

SIMPULAN DAN SARAN
Pada analisi data remaja di makassar dalam
memahami pendidikan seksual di kalangan
remaja di Makassar. Pemahaman remaja di
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Makassar terhadap pendidikan seks meliputi: 1.
Pendidikan seks vs hubungan seks , 2.
Pendidikan seks dan reproduksi , 3. Pendidikan
seks vs kekerasan seksual. Sumber informasi
remaja di Makassar tentang pendidikan seks
secara garis besar diperoleh dari Sekolah, berupa
pendidikan reproduksi pada mata pelajaran
tertentu dan Informasi yang dicari sendiri, seperti
internet, film, teman dan keluarga.
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