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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dasar pemikiran penyelenggaran bimbingan konseling di sekolah 

diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa didik mencapai tugas 

perkembangannya, baik aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual 

(Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007). 

Para siwa didik membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mencapai kematangan 

dan kemandirian, sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, termasuk siswa 

didik yang berada pada fase remaja.  

Salah satu ciri yang paling menonjol pada fase remaja adalah 

perkembangan seksual yang pesat, sehingga minat terhadap informasi tentang 

seksualitas mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh perkembangan fisik 

remaja, dimana fungsi reproduksi mulai mengalami kematangan. Selain ciri lain 

yang juga menonjol adalah sangat mudah dipengaruihi oleh lingkungan. Setiap 

perubahan yang terjadi dalam lingkungan akan direspon dengan cepat oleh 

remaja, terutama perubahan dalam gaya hidup. Apalagi didukung oleh revolusi 

teknologi informasi, akses remaja terhadap tayangan pornografi, penyalahgunaan 

alat kontrasepsi, narkoba, tawuran, dan pergaulan bebas akan sulit dibendung.  

Perubahan zaman yang begitu cepat menjadi tantangan tersendiri bagi para 

konselor yang menangani siswa remaja. Apalagi waktu yang dimiliki oleh para 

konselor untuk berinteraksi secara intensif dengan para siswa remajanya sangat 

terbatas. Dalam Permendikbud No 111 tahun 2014, Pasal 10 ayat (2) disebutkan 

bahwa ” Penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SMP/MTs atau yang 

sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat 
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dilakukan oleh Konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio satu 

konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 konseli atau peserta 

didik” (Tulus, 2014).  

Kenyataannya, perbandingan ketersediaan konselor dengan jumlah siswa 

yang dilayani belum merata pada masing-masing sekolah. Akibatnya pelayanan 

BK belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena beban kerja guru BK juga 

banyak. Situasi demikian mendorong alternatif layanan yang dilakukan, salah 

satunya dengan memanfaatkan dukungan sistem. 

Dukungan sistem merupakan bagian dari komponen program bimbingan 

dan konseling yang memfokuskan pada pelayanan dan kegiatan manajemen, tata 

kerja infra struktur serta pengembangan konselor yang secara tidak langsung 

memberikan bantuan kepada siswa (konseli) atau memfasilitasi kelancaran 

perkembangan siswa (konseli) (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007). Dukungan sistem dapat membantu konselor dalam 

memperlancar penyelengaraan pelayanan. Bahkan dapat memperlancar program 

pendidikan di sekolah secara umum. Dalam penerapanya, dukungan sistem dapat 

dilakukan melalui pengembangan jejaring (networking), kegiatan manajemen dan 

riset pengembangan. Salah satu pengembangan jejaring yang dapat dilakukan 

adalah mengembangkan kerjasama dengan orang tua atau masyarakat.  

Menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat akan membantu 

konselor dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di abad 21.   

Pernyataan ini ditegaskan oleh pendapat para ahli, diantaranya Gibson dan 

Mitchell (2011) yang menyebutkan bahwa  konselor di abad 21 perlu memiliki 

kompetensi profesional untuk menilai perubahan lingkungan dan mengantisipasi 

pengaruhnya bagi klien. Diantaranya dengan menyempurnakan proses belajar 

formal dan tradisional (memberikan lanyanan di kelas) serta perluasan bimbingan 
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yang  dilakukan melalui keluarga. Dengan kata lain, konselor harus mampu 

menjadi konselor keluarga atau bekerja sama dengan konselor keluarga untuk 

menyelesaikan problem yang dihadapi siswa (L.Gibson & Mitchel, 2011).  

Lebih lanjut Gibson dan Mitchell menyarankan agar konselor bersama 

guru dan staf sekolah harus menggandeng seluruh komponen masyarakat dan 

praktisi profesional lain untuk mencegah munculnya perilaku bermasalah pada 

siswa (L.Gibson & Mitchel, 2011). Pernyataan ini menyiratkan perlunya 

keterlibatan orang tua dan kerjasama multidisipliner dalam menangani atau 

mencegah munculnya perilaku bermasalah pada siswa.  

Gibson dan Mitchell menyampaikan sebuah prediksi yang berbasis riset, di 

mana perubahan yang cepat dan tak terduga yang terjadi di masyarakat maupun 

karena perkembangan teknologi, akan dengan mudah mempengaruhi perilaku 

siswa. Oleh karena itu, di masa depan hubungan keluarga dan sekolah akan 

meningkat. Pada bagian lain, Gibson dan Mitchell menyebutkan bahwa arah 

pengembangan konseling di abad 21 harus bisa meluaskan cakupan dasarnya 

sampai kepada psikologi lingkungan dan perencanaan lingkungan. Diantara isu 

yang ditangani adalah tentang perkembangan seumur hidup (lifespan 

development), peran gender, bagaimana menjadi orang tua, isu seksualitas dan 

cara pengasuhan anak (L.Gibson & Mitchel, 2011).  

Pendapat yang senada dengan Gibson dan Mitchel, dikemukakan juga oleh 

Gysbers, yang menyebutkan bahwa:  

Memasuki abad 21 terjadi perubahan substansial pada bidang pekerjaan, 

sosial termasuk dalam bidang ekonomi. Perubahan ini berpengaruh pada 

perubahan nilai-nilai personal maupun nilai-nilai sosial yang berkembang 

di masyarakat. Perubahan ini juga mempengaruhi anak dan remaja yang 

berada pada masa perkembangan. Perubahan yang pesat juga akan 

dirasakan di dunia kerja, banyaknya kekerasan yang terjadi di rumah, 
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sekolah dan masyarakat; banyaknya kasus perceraian, bunuh diri di 

kalangan remaja, eksperimen seksual, merupakan contoh kecil dari 

permasalahan yang muncul (Gysbers & Henderson, 2012). 

Guna mengantisipasi dampak dari perubahan tersebut, bimbingan dan 

konseling sebagai partner dalam pendidikan perlu menjawab kebutuhan individu 

dan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satunya dengan menjadikan 

bimbingan dan konseling sebagai program komprehensif yang stabil. Yaitu 

sebuah program yang menjadi bagian utuh dan tak terpisahkan dari proses 

pendidikan baik dari segi konten maupun struktur keorganisasiannya (Gysbers & 

Henderson, 2012). 

Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan bimbingan yang tidak 

terpisahkan dari dari keseluruhan program pendidikan. Program tersebut 

dirancang dengan melibatkan banyak pihak, seperti konselor sekolah, guru, orang 

tua,  tenaga administrasi, dan masyarakat. Tujuan untamanya adalah untuk 

memfasilitasi kebutuhan siswa baik dalam bidang kademik, pribadi/sosial, 

pengembangan karir serta menciptakan iklim positif untuk kenyamanan belajar di 

sekolah. Sekaligus memfasilitasi agar siswa berkembang secara sehat.  

Gysbers dan Henderson menyarankan agar bimbingan dan konseling 

disiapkan melalui empat komponen program yaitu: 1) Kurikulum bimbingan, di 

dalamnya mencakup susunan kelompok dan penyajian materi di kelas; 2) Rencana 

individual, seperti penilaian pendidikan, perencanaan pedidikan dan penempatan 

kelas; 3) Layanan responsif, di dalamnya mencakup konseling individual, 

konseling kelompok kecil, konsultasi dan referal; 4) Dukungan sistem, mencakup: 

manajemen program, berbagi tanggung jawab, pengembangan profesional, 

menjalin hubungan dengan staf dan masyarakat (Gysbers & Henderson, 2012). 



 
 

5 
 

 

NANI NURANISAH DJAMAL, 2018 

PARENT EDUCATION TENTANG PENDIDIKAN SEKS  BAGI  REMAJA 

(Studi Ke Arah Pengembangan Model Konseling Keluarga Berbasis 

Sekolah)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 

 

Terdapat persamaan pendapat antara Gibson dan Mitchel (2011) dengan 

Gysbers & Henderson (2012), yaitu menekankan pentingnya kerja sama pihak 

sekolah dengan orang tua, masyarakat dan profesional lain dalam 

mengoptimalkan perkembangan siswa didik, mengantisipasi permasalahan yang 

muncul akibat tantangan zaman yang terus berubah.  Ada kesamaan prediksi dari 

kedua pasangan ahli di bidang BK tersebut tentang permasalahan yang dihadapi 

pada abad  21, diantaranya berkaitan dengan persoalan seksualitas yang dihadapi 

oleh  para siswa.  

Perkembangan seksual yang dialami siswa sebenarnya merupakan 

fenomena alamiah yang pasti terjadi, dan merupakan suatu kondisi normal.  

Namun dengan perubahan yang terjadi pada abad 21  ini telah menggeser nilai-

nilai personal dan sosial tentang seksualitas. Propaganda mengenai kebebasan  

dalam mempertahankan hak asasi manusia, telah menggiring perubahan  

pemahaman masyarakat tentang hak-hak seksual. Bahwa setiap orang memiliki 

hak dan kebebasan dalam memilih orientasi seksual maupun mengekspresikan 

perilaku seksualnya, hal ini mendorong kondisi yang semakin permisif. 

Akibatnya, banyak ditemui kasus seks bebas di kalangan remaja, perubahan 

orientasi seksual yang memprihatinkan. Siapa sebenarnya yang bertanggung 

jawab dalam memberikan pendidikan seks, sementara tugas guru BK begitu 

banyak dan belum tentu menyentuh secara khusus persoalan ini.  

Dalam sejarah perkembangan pendidikan seks sendiri disebutkan 

sedikitnya ada tiga lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan 

pendidikan seks yaitu: rumah (keluarga), institusi keagamaan, dan sekolah (State 

Board Education & New Jersey, 1967) (Djamal, 2018). Kerjasama antara sekolah 

dengan keluarga dalam memberikan pendidikan seks kepada siswa sesuai pula 

dengan misi awal diberikannya pendidikan seks.  
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Berdasarkan kajian teoritis yang mendalam, peneliti menemukan satu 

pendekatan yang mampu mempertemukan pola hubungan kerja sama orang tua, 

sekolah dan masyarakat. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan konseling 

keluarga berbasis sekolah (School-Based Family Counseling - SBFC). Yaitu 

pendekatan yang mengintegrasikan antara konseling sekolah dengan keluarga ke 

dalam sistem meta-model. Pendekatan ini memandang permasalahan anak dalam 

konteks keseluruhan jaringan yang melingkupinya yaitu: jaringan keluarga, teman 

sebaya, lingkungan kelas, sekolah (guru, pimpinan sekolah, siswa lain) dan 

masyarakat. Sistem meta model dalam SBFC menempatkan sekolah dan keluarga 

sebagai pusat penyelesaian masalah anak. Penyelesaian yang dimaksud bisa 

bersifat preventif maupun remedial (Soriano, 2013). 

Penyelesaian masalah yang bersifat preventif meliputi: school preventive 

dan family preventive. School preventive merupakan upaya pencegahan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah. Bentuk kegiatannya antara lain bimbingan 

kelompok, manajemen kelas, pertemuan di ruang kelas dan manajemen stres. 

Sedangkan family preventive adalah pencegahan yang dilakukan melalui keluarga 

atau orang tua. Bentuk kegiatannya berupa pendidikan terhadap orang tua (parent 

education) dan membentuk kelompok dukungan bagi orang tua. melakukan 

edukasi terhadap orang tua menurut pendekatan SBFC bisa diselenggarakan 

dengan cara pelatihan maupun workshop orang tua. Upaya preventif ini dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah siswa dalam jumlah yang banyak (mayoritas). 

Misalnya masalah yang berkaitan dengan perkembangan yang umum dihadapi 

anak. Diarahkan untuk mengantisipasi agar konsekuensi negatif dari permasalahan 

umum tersebut bisa diatasi sebelum munculnya masalah (Soriano, 2013) 

Pencegahan (preventive) sendiri diartikan sebagai upaya untuk 

menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ada tiga jenis pencegahan, 
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yaitu: 1) pencegahan primer, 2) pencegahan sekunder dan 3) pencegahan tersier.  

Pencegahan primer biasanya dirancang untuk mempengaruhi populasi khusus, 

terukur dan belum terkena gangguan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak 

terkena gangguan. Pencegahan sekunder merupakan upaya mengidentifikasi dan 

mengintervensi individu yang mengalami gangguan pada tahap awal serangan. 

Sedangkan pencegahan tersier lebih pada upaya mencegah pertumbuhan 

gangguan, mereduksi efek dan merehabilitasi individu. Pendidikan seks yang 

diberikan kepada para orang tua dalam penelitian ini termasuk pada kategori 

pencegahan primer (L.Gibson & Mitchel, 2011). 

Penyelesaian masalah yang bersifat remedial meliputi:  school remedial 

dan family remedial. School remedial merupakan upaya memperbaiki atau 

menyelesaikan masalah yang dialami siswa, yang fokus kegiatan dan penanggung 

jawabnya adalah sekolah. Biasanya dilakukan dengan cara: konsultasi guru, 

konseling kelompok, penyelesaian krisis dan membentuk kelompok dukungan 

bagi siswa. Sedangkan family remedial merupakan upaya memperbaiki atau 

menyelesaikan masalah yang dialami siswa, yang difokuskan pada keluarga atau 

orang tua. Kegiatannya mencakup: konseling keluarga, konsultasi orang tua, dan 

konseling pasangan. Proses remedial biasanya dilakukan untuk menangani kasus-

kasus yang sudah terjadi, spesifik dan jumlahnya terbatas. (Soriano, 2013) 

Jika dipetakan dalam konsep SBFC, maka melibatkan orang tua dalam 

pendidikan seks lebih tepat dilakukan dalam konteks family preventive dengan 

cara mengedukasi orang tua melalui kegiatan parent education. Sedangkan bentuk 

parent education yang dipilih dalam penelitian ini adalah pelatihan, dengan 

konten pendidikan seks.  

Peran  orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak bukan hal yang 

mudah. Dibutuhkan kesiapan mental, pengetahuan dan keterampilan yang 
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memadai. Bukan sekedar  memberikan pemenuhan perhatian dan kasih sayang 

secara fisik, tetapi juga yang bersifat non fisik. Oleh karena itu, wajar apabila 

muncul ungkapan bahwa menjadi orang tua itu pada dasarnya adalah pengorbanan 

seumur hidup (Covey, 1999). Penanaman nilai-nilai moral, etika dan agama yang 

akan menjadi bekal dalam proses penyesuaian diri anak di lingkungannya   kelak. 

Pada umumnya, orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya berdasarkan 

pada pengalaman orang tua mereka terdahulu. Tidak sedikit juga yang 

melakukannya secara trial and error. Bahkan ada yang mendasarkan pada mitos 

yang berkembang di masyarakat.  

Tanggung jawab orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka, 

melekat sepanjang anak itu masih dalam masa pengawasan orang tua. tak 

terkecuali pada fase remaja. Dari sekian banyak aspek perkembangan remaja yang 

seringkali terlupakan  bahkan cenderung diabaikan adalah perkembangan 

psikoseksual. Seolah-olah seksualitas itu hanya urusan orang dewasa dan selalu 

terkait dengan aktivitas hubungan suami istri. Ditambah dengan faktor budaya 

yang masih beranggapan bahwa pembicaraan seputar seksualitas adalah hal yang 

memalukan, kotor, tabu, apalagi jika dibahas bersama dengan remaja.  Berikut ini 

adalah contoh-contoh hasil riset yang mengungkap perilaku seksual yang terjadi 

pada remaja:   

1. Survey yang dilakukan di beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan 

bahwa proporsi perempuan yang melakukan hubungan seks sebelum menikah 

cukup tinggi.  Sementara di Amerika, dengan subjek penelitian perempuan 

Afrika-Amerika berusia 14-18 tahun ditemukan 46 persen responden 

melakukan hubungan seksual lebih dari 4 kali (Anganthi, 2005). 

2. Penelitian World Health Organization (WHO), di tahun 2010 mengatakan 

bahwa setiap tahun terdapat 210 juta remaja yang hamil di seluruh dunia. Dari 
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angka tersebut, 46 juta di antaranya melakukan aborsi yang diakibatkan 

karena perilaku seks bebas selama pacaran. Akibatnya terdapat 70.000 

kematian remaja akibat melakukan aborsi tidak aman, sementara empat juta 

lainnya mengalami kesakitan dan kecacatan. Lebih lanjut World Health 

Organization (WHO) juga memperkirakan ada 20 juta kejadian aborsi tidak 

aman (unsafe abortion) di dunia, 9,5 persen (19 dari 20 juta tindakan aborsi 

tidak aman) di antaranya terjadi di negara berkembang. Sekitar 13 persen dari 

total remaja yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. Di 

wilayah Asia Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan 

setiap tahun, dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia, di mana 

2.500 di antaranya berakhir dengan kematian  (Soetjiningsih, 2013). 

3. Hasil riset Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) yang pernah dilaporkan oleh 

Elly Risman, psikolog senior pada yayasan tersebut. Bersama timnya,  pernah 

melakukan penelitian dengan sampel 1.893 siswa SD pada tahun 2012. 

Ternyata anak kelas IV SD sudah mengakses pornografi. Sebanyak 80 persen 

anak SD yang dijadikan sampel sudah mengakses pornografi baik melalui 

internet, game, komik, maupun film. Pada tahun 2013 dilakukan lagi 

penelitian dengan sampel 2.016 siswa. Hasilnya, sebanyak 95 persen anak 

sudah mengakses pornografi.  Ironisnya, tempat untuk mengakses pornografi 

justru dilakukan di rumah, data tahun 2012 sekitar 39 persen, sedangkan pada 

tahun 2013 meningkat menjadi 50 persen (Nasrullah, 2014). 

Selain hasil riset, ada beberapa kasus yang ditemui sendiri oleh peneliti 

ketika bertugas sebagai psikolog di sekolah, maupun dalam pengalaman praktek 

psikologi, yang menguatkan mengapa pendidikan seks penting diberikan oleh 

orang tua, berikut adalah contoh-contoh kasusnya:  
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1. Kasus dua orang anak kelas 4 SD yang berusia 10 tahun (usia pra remaja), 

yang berbeda jenis kelaminnya, tertangkap tangan berdua di lantai tiga 

sekolahya dalam kondisi keduanya menanggalkan seragam bawah mereka 

masing-masing. Kejadian ini diketahui oleh guru piket yang kebetulan 

sedang berkeliling mengawasi kelas-kelas saat jam istirahat. Kedua siswa 

tersebut mengaku hanya iseng ingin mencoba apa yang pernah mereka 

lihat di film-film yang pernah mereka tonton di rumah. (Djamal, Laporan 

Hasil Pemeriksaan Psikologi, 2011) 

2. Kasus lain, terjadi pada seorang siswa laki-laki kelas 4 SD yang juga 

berusia 10 tahun dan memiliki hobi menggambar. Anak tersebut membuat 

komik dengan konten alat kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini 

diketahui saat dilakukan razia di kelas. Salah seorang gurunya menemukan 

buku tulis yang penuh dengan gambar-gambar kelamin pria dan wanita. 

Ada juga gambar animasi bertemunya organ vital pria dan wanita. 

beberapa gambar yang dibuat oleh anak tersebut juga cukup mengerikan, 

ada gambar penis dikampak, payudara yang digergaji, penis yang dijepit 

oleh pintu, dan disayat oleh pisau. Kejadian ini membuat orang tua dan 

pihak sekolah khawatir, hingga dilakukan case conference dengan 

melibatkan psikolog dan para guru (Djamal, Kasus Perilaku Seksual Pra 

Remaja, 2004) 

3. Referral kasus dari salah satu Bording School di Kota Garut, memohon 

dilakukan pemeriksaan psikologis bagi salah seorang siswinya berinisial 

SS yang  sangat pendiam. Ia seorang remaja putri kelas II SMP (sekolah 

Menengah Pertama) Keluhannya adalah sulit berkomunikasi, kurang 

kooperatif dalam mengerjakan tugas-tugas di kelas, dan sering melamun. 

Setelah dilakukan pemeriksaan psikologis, ternyata kecerdasannya slow 
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learner, dan pernah punya pengalaman traumatis diperkosa oleh 

sepupunya sendiri, saat kelas 5 SD. Kejadian pemerkosaan yang dialami 

SS terjadi di rumah neneknya sendiri. Dari cerita SS, ia sering dibantu 

mengerjakan PR oleh sepupu laki-laki yang duduk di bangku kelas I SMP. 

Ketika ditanya alasan mengapa tidak menolak, SS menjawab takut oleh 

ancaman sepupunya yang tidak akan membantu mengerjakan PR lagi. 

(Djamal, Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, 2011). 

Data-data hasil penelitian maupun temuan kasus di lapangan seperti 

diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa persoalan seksualitas di kalangan 

generasi muda sudah sepantasnya mendapatkan penanganan yang serius. Perlu 

kerjasama semua pihak untuk mencegah dan meminimalkan keterlibatan remaja 

dalam seks bebas serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Sementara fakta yang 

terjadi justru perkembangan seksual hampir tidak menjadi perhatian orang tua 

maupun guru di sekolah. Oleh karena itu, jarang ada pembahasan mengenai topik 

tersebut. 

Pentingnya melibatkan orang tua dalam pendidikan seks, memiliki alasan 

yang kuat, hal ini didukung oleh hasil riset yang dirangkum oleh Ikramullah 

(Erum Ikramullah, B.A./B.S., Jennifer Manlove, Ph.D., Carol Cui, B.A.,, 2009) 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan seks yang diberikan oleh orang tua secara langsung, menjadi 

salah satu solusi untuk mengurangi dan mencegah perilaku seks bebas di 

kalangan remaja. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam memberikan 

pendidikan seks bagi remaja cukup beralasan. Seperti dikutip Hornby dan 

Singh (http://contents.bjdd.net), ini disebabkan  karena orang tua 

merupakan agen perubahan perilaku yang efektif bagi anak-anak mereka: “ 

in recent years, parent training studies have shown that parents can be 
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effective behavior change agents for their own children (Berkowitz & 

Graziano, 1972; Cone & Sloop, Forehand, 1977; Johnson & katz, 1973; 

O’Dell, 1974, Pawlicki, 1970; Reisinger, Ora & Frangia, 1976; Tavormina 

1974; Wells & Forehand, 1981).   

2. Orang tua memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam pengambilan 

keputusan remaja tentang seks, dibandingkan apa yang dipikirkan remaja 

sendiri. Apalagi jika didukung oleh kualitas hubungan orang tua-remaja 

yang baik, ternyata dapat menurunkan tingkat inisiasi (pengenalan awal) 

remaja terhadap seks (Erum Ikramullah, B.A./B.S., Jennifer Manlove, 

Ph.D., Carol Cui, B.A.,, 2009). 

3. Penelitian Miller dkk, yang menyebutkan bahwa kualitas hubungan antara 

orang tua dan remaja, komunikasi, kesadaran, dan pengawasan orang tua 

berhubungan dengan menurunnya tingkat inisiasi seksual pada remaja dan 

mengurangi resiko kehamilan pada remaja (Miller & Matler,1998; Miller 

forehand & Kotchick 1999)  

4. Resnick dkk (1997), Miller and Matler (1998), remaja yang merasa dekat 

dengan orang tua mereka ternyata lebih nyaman berkomunikasi dengan 

orang tua mereka tentang seks, dan merasa lebih di pengaruhi oleh nilai-

nilai yang di anut orang tua mereka, lebih memahami harapan-harapan 

yang diinginkan orang tua terhadap perilaku seksual remaja. Masih dalam 

sumber yang sama, Miller & Matler (1998); Miller forehand & Kotchick 

(1999) melalui penelitiannya menemukan bahwa kualitas hubungan antara 

orang tua dan remaja, komunikasi, kesadaran, dan pengawasan orang tua, 

berhubungan dengan menurunnya tingkat inisiasi seksual pada remaja dan 

mengurangi resiko kehamilan pada remaja. 
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5. Jordan dkk (2000) memperoleh temuan, ternyata remaja butuh lebih 

banyak pendidikan seks dari orang tua mereka, dan orang tua pun yakin 

dan seharusnya mereka menjadi sumber utama dari pendidikan seks, baru 

kemudian diikuti oleh lembaga luar seperti sekolah.  

6. Orang tua merupakan agen sosialisasi norma-norma sosial yang paling 

awal dalam kehidupan anak-anak (Kim & Ward, 2007).  

Meskipun telah banyak kasus penyalahgunaan seksual yang dilakukan 

oleh remaja, dan dukungan riset yang menguatkan pentingnya peran orang tua 

untuk terlibat dalam pendididikan  seks, tidak serta merta membuat para orang tua 

tergerak untuk melaksanakan tanggung awabnya sebagai sex educator bagi anak 

mereka. Fakta di lapangan justru menunjukkan minimnya keterlibatan orang tua  

dalam menangani persoalan seksualitas di kalangan remaja. Sebaliknya, remaja 

justru membutuhkan informasi seksual dari orang tua, termasuk akibat yang akan 

muncul jika orang tua tidak memberi informasi seksual yang benar, sesuai 

kebutuhan remaja. Berikut ini adalah rangkuman hasil riset yang menggambarkan 

pentingnya peran orang tua dalam pendidikan seks bagi remaja: 

1. Hasil penelitian Dilworth dkk (2009), menyajikan data tentang kondisi 

berikut: a) Remaja-remaja yang memperoleh pendidikan seks secara resmi 

dari pihak sekolah sekalipun, masih menginginkan untuk membahas 

materi tentang seksualitas ini dengan orang tua mereka di rumah: 

Adolescents feel that the sex education they receive in school is in 

adequate, and they want open discussion on the topik of sex with their 

parents (dikutip dari National Campaign (2003); b) Remaja putri yang 

tidak pernah bercerita tentang seks dengan ibunya, memiliki resiko 

terhadap kehamilan yang tidak diharapkan (KTD) dibanding mereka yang 

mengkomunikasikan tentang seks  dengan ibunya (Swana, 2001);              
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c) Dikutip dari Miller dan Whitaker (2000) diperoleh data bahwa  remaja 

yang tidak mendiskusikan permasalahan seksual dengan orang tua mereka, 

menjadi lebih mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianut oleh teman 

sebayanya. d) Para remaja memiliki harapan besar untuk memperoleh 

pendidikan seks langsung dari orang tua, justru berlawanan dengan kondisi 

orang tua yang sesungguhnya (Dilworth, 2009). 

2. Hasil survei PKBI pada tahun 2005 yang melibatkan 877 siswa-siswi di 23 

SMA/MA/sederajat, diperoleh data bahwa para remaja mengenal 

informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual  dari orang tua hanya 

mencapai 15 persen. Selebihnya, informasi tersebut diperoleh dari media 

(16 persen), melalui teman (11 persen), sebagian besar informasi tentang 

kesehatan reproduksi dan seksualitas diperoleh dari sekolah (51 persen). 

Informasi yang diperoleh dari sekolah pun tidak secara khusus diberikan 

pendidikan seks, tetapi melalui pelajaran biologi/IPA, Bimbingan dan 

Konseling (BK), agama, dan pendidikan kesehatan jasmani dan olahraga 

(Kartikawati, 2014).  

3. Rasa haus remaja akan informasi mengenai seksualitas juga diperkuat oleh 

penelitian  Djaelani yang dikutip Sarifuddin (1999:6) yang  menyatakan 

bahwa 94 persen remaja menyatakan butuh nasihat mengenai seks dan 

kesehatan reproduksi. Namun repotnya sebagian besar dari remaja justru 

tidak dapat mengakses sumber informasi yang tepat. Jika mereka kesulitan 

untuk mendapatkan informasi melalui jalur formal, terutama dari 

lingkungan sekolah dan petugas kesehatan, maka kecenderungan yang 

muncul adalah coba-coba sendiri mencari sumber informal. Sebagaimana 

dipaparkan Elizabeth B. Hurlock (1994:226), informasi mereka coba 

penuhi dengan  cara membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang 
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seks atau mengadakan percobaan dengan jalan masturbasi, bercumbu atau 

berhubungan seksual (Guntoro Utamadi, 2012) 

Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan seks, seringkali 

disebabkan karena banyak faktor, berikut ini alasan yang berhasil dirangkum dari 

hasil riset: 

1. Dilworth dkk (2009) menyampaikan alasan bahwa:  Pertama, banyak 

orang tua yang sebenarnya ingin mengajarkan dan berbicara tentang 

pengetahuan seks kepada anak-anak mereka (Kim & Ward, 2007; 

Sprecher, et al., 2008) akan tetapi seringkali mereka merasa ragu tentang 

kemampuan dan kompetensi mereka untuk mengkomunikasikan 

pengetahuan tersebut (Geasler, et al., 1995; Afifi et al., 2008). Hal ini 

penting untuk digaris bawahi bahwa meskipun orang tua dapat 

mempengaruhi keyakinan spiritual anak-anak mereka termasuk 

bagaimana menempatkan seks dalam kehidupan, akan tetapi para orang 

tua sering kali tidak dapat menyampaikan beberapa informasi spesifik 

yang penting yang terkait dengan seks kepada anak-anak mereka 

(Regnerus, 2005; Afifi et al., 2008). Kedua, masih ada orang tua yang 

merasa belum siap untuk mendiskusikan masalah seksual dengan anak 

remaja mereka, karena pada umumnya mereka berpikir bahwa remaja 

belum aktif secara seksual sehingga mereka belum membutuhkan 

informasi tentang seksualitas. Terkadang, pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan seks pun terbatas. Ada juga yang kurang memahami kapan 

saat yang tepat untuk mendiskusikan tentang seksualitas dengan anak 

remaja mereka. Ketiga, dikutip Diworth dari Whitaker, Miller, may & 

Lerin, (1999) menyebutkan jika keterbatasan keterampilan untuk 
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menyampaikan dan memediasi tingkat kenyamanan dalam menjalin 

komunikasi antar orang tua dan anak terkait dengan perilaku seksual. 

2. Pendidikan seks masih dianggap sebagai bentuk pornografi. Padahal 

berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Seksualitas PKBI-DIY pada 

tahun 2000, tidak ada satupun siswa yang menganggapnya sebagai 

pornografi (0%) dan hanya sebagian kecil guru (14,29%) yang masih 

menganggap sebagai pornografi (Tito, Pusat studi Seksualitas-PKBI DIY, 

2000). 

3. Adanya pemikiran pro dan kontra terhadap pendidikan seks. Pihak yang 

kontra terutama menganggap bahwa pendidikan seks justru akan memberi 

jalan bagi remaja untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang 

seksualitas. Atau dengan kata lain, pendidikan seks dianggap identik 

dengan mengajari remaja tentang seks. Sedangkan pihak yang pro 

terhadap pendidikan seks, terdorong oleh upaya antisipasi terhadap 

dampak perubahan ekstrem yang dialami remaja sebagai konsekuensi dari 

pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sehingga peningkatan minat 

remaja terhadap persoalan seksualitas dianggap wajar, dan perlu 

diakomodasi. Salah satunya dengan memberikan informasi yang benar 

tentang seksualitas. Hal ini senada dengan hasil temuan Brendgen dkk. 

tentang seksualitas remaja yang mengatakan bahwa: “…Seksualitas 

merupakan kejadian normatif dan merupakan aspek yang normal dari 

perkembangan kesehatan remaja (Brendgen, Wanner, & Vitoro, 2007 

dalam addhealth@unc.edu).  

Pengalaman lain yang cukup menarik bagi peneliti adalah ketika 

menemukan fenomena tentang perbedaan respon yang diberikan remaja dan orang 

tua saat disampaikan materi tentang pendidikan seks. Ketika menyampaikan 

materi tentang pendidikan seks di sekolah-sekolah, biasanya disambut antusias 
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oleh audiens yang mayoritas remaja. Banyak pertanyaan yang mereka ajukan 

tanpa ada perasaan risi atau malu.  Sementara, ketika membahas pendidikan seks 

dengan para orang tua, justru seringkali terkendala. Salah satu alasan yang 

dikemukakan oleh kelompok orang tua adalah ketidaknyamanan mereka 

mendengar kata “seks” sehingga pada beberapa kesempatan peneliti 

menyampaikan materi tentang pendidikan seks. Pihak panitia meminta untuk 

mengganti   istilah “pendidikan seks” dengan “pendidikan kesehatan reproduksi”. 

Padahal makna dan ruang lingkup kedua istilah itu berbeda. 

Mencermati maraknya perilaku seks yang kurang bertanggung jawab dan 

beresiko di kalangan remaja, dapat diatasi dengan melibatkan kerjasama antara 

pihak sekolah (konselor sekolah) dengan orang tua dan masyarakat profesi.  

Kondisi ini mendorong peneliti untuk mencari alternatif yang bisa ditawarkan 

sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Bagaimana menyelamatkan remaja 

agar terhindar dari efek negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari 

perkembangan psikoseksual alamiah mereka, dengan mengaktifkan peran orang 

tua sebagai sex educator. Apa yang perlu dipersiapkan agar orang tua bisa 

menjadi sumber informasi seksual bagi anak remajanya. Pertanyaan ini yang 

kemudian mengarahkan peneliti untuk melakukan dua kali riset pendahuluan: 1) 

studi mengenai persepsi orang tua tentang pendidikan seks bagi remaja dan 2) 

studi tentang materi pendidikan seks yang dibutuhkan oleh para orang tua maupun 

remaja.  

Riset pendahuluan ini melibatkan 284 remaja (tingkat SMP=153 dan 

SMA=131) serta 90 orang tua. Alat ukur yang digunakan untuk kedua riset ini 

diadaptasi dari Health Related Behavior Questionaire dari Balding (1999a). Hasil 

yang diperoleh dari riset pendahuluan pertama, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  
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1. Baik orang tua maupun remaja berpendapat bahwa pendidikan seks perlu 

diberikan kepada remaja. Pernyataan ini diakui oleh sekitar 95,07 persen  

(270 orang) remaja dan 97,47 persen (77 orang) orang tua;  

2. Sumber informasi yang diharapkan memberikan pendidikan seks menurut 

remaja adalah orang tua (remaja SMP: 75,16 persen; remaja SMA: 69,46 

persen). Sedangkan posisi kedua ditempati oleh guru (remaja SMP: 41,175 

persen; SMA: 40,45 persen); 

3. Metode yang dinilai paling sesuai dalam menyampaikan pendidikan seks, 

baik orang tua maupun remaja, sama-sama memilih melalui bimbingan 

langsung dari orang tua (remaja SMP: 69,28 persen; remaja SMA 68,7 

persen; orang tua: 58,22 persen). Terutama orang tua yang jenis 

kelaminnya sama dengan remaja (46,8 persen), yang menyebutkan harus 

bersamaan antara ayah dan ibu (30,37 persen), sementara yang 

mengatakan bimbingan dari ayah atau ibu sama saja sekitar 20,25 persen. 

Bimbingan dari guru menjadi pilihan kedua setelah orang tua (siswa SMP: 

41,17 persen; SMA: 48,09 persen; orang tua: 44,3 persen);  

4. Semua responden, baik orang tua maupun remaja menginginkan sudut 

pandang agama dijadikan sebagai patokan dalam pendidikan seks (remaja 

SMP: 74,50 persen; SMA: 52 persen; orang tua 78,48 persen) yang 

digunakan dalam pendidikan seks. Sudut pandang kesehatan menjadi 

pilihan kedua setelah sudut pandang agama (SMP: 67,32 persen; SMA: 

47,32 persen; orang tua: 65,82 persen);  

5. Dari tiga topik utama yang terdapat dalam pendidikan seks menurut 

Balding (seksualitas dan reproduksi, dimensi sosial dari seksualitas dan 

dimensi personal dari seksualitas) maka yang paling dibutuhkan oleh 
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remaja adalah topik tentang dimensi sosial dan keterampilan pribadi 

dibandingkan topik seksualitas dan reproduksi. 

6. Pengakuan orang tua tentang kesiapan dalam memberikan pendidikan seks 

bagi remaja baru didasarkan pada kesadaran mereka terhadap peran dan 

tanggung jawabnya sebagai orang tua bukan karena siapnya pengetahuan 

atau skill yang mereka miliki. Pemahaman orang tua tentang pendidikan 

seks, masih terbatas pada masalah-masalah yang umum dan normatif, 

belum mengarah pada informasi yang spesifik sesuai kebutuhan dan 

karakteristik perkembangan remaja.  (Djamal, Persepsi Orang Tua tentang 

Pendidikan Seks Bagi Remaja, 2014) 

Hasil riset pendahuluan kedua, memberikan tawaran alternatif tentang 

pendidikan seks yang  sesuai dengan kebutuhan para remaja dan orang tua seperti 

yang terangkum dari hasil riset pertama. Adapun hasil riset pendahuluan kedua 

diperoleh kesimpulan tentang konten atau materi pendidikan seks yang 

dibutuhkan oleh para orang tua dan remaja. Dalam merumuskan materi 

pendidikan seks ini peneliti menggabungkan tiga pendekatan pendidikan seks 

yang ada, yaitu:  

Pendidikan seks yang menjadi konten parent education, dirancang 

berdasarkan hasil kajian literatur dan asesmen kebutuhan orang tua dan remaja, 

yang diperoleh dari riset pendahuluan pertama. Pendidikan seks tersebut adalah 

pendidikan seks berbasis nilai-nilai Islam, saintifik dan prinsip perkembangan. 

Pendidikan seks ini dirancang dengan memadukan tiga pendekatan yang umum 

digunakan dalam pendidikan seks yaitu: 



 
 

20 
 

 

NANI NURANISAH DJAMAL, 2018 

PARENT EDUCATION TENTANG PENDIDIKAN SEKS  BAGI  REMAJA 

(Studi Ke Arah Pengembangan Model Konseling Keluarga Berbasis 

Sekolah)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 

 

1. Abstinence only, sebagai dasar dimasukkannya nilai-nilai agama dalam 

pendidikan seks. Dalam penelitian ini, nilai-nilai agama yang dipilih 

adalah nilai-nilai Islam. 

2. Abstinence plus atau comprehensive sex education, sebagai dasar bagi 

penjelasan saintifik tentang pendidikan seks, serta  

3. Holistic sex education, sebagai dasar konseptual yang menguatkan tentang 

pentingnya melibatkan prinsip perkembangan dalam pendidikan seks. 

Sehingga pendidikan seks yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan 

tahap perkembangan subjek. (Djamal, Pendidikan Seks Berbasis Nilai-

nilai Islam, Saintifik dan Prinsip Perkembangan, 2015) 

Adapun topik pendidikan seks yang digunakan dalam penelitian ini telah 

mengalami dua kali penyesuaian dari materi asalnya. Sesuai dengan konten asal  

menurut Balding ada tiga topik utama yaitu: 1) Seksualitas dan reproduksi; 2) 

Seksualitas dan hubungan antar manusia; serta 3) Seksualitas dan hubungan 

pribadi (Djamal, Pendidikan Seks Berbasis Nilai-nilai Islam, Saintifik dan Prinsip 

Perkembangan, 2015).  Setelah dilakukan riset pendahuluan pertama, topiknya  

menjadi 2, yaitu: 1) Pengantar,  meliputi sub topik: a) Hakikat seksualitas 

manusia; b) Dimensi yang terkandung dalam seksualitas manusia; c) Prinsip-

prinsip pendidikan seks; dan 2) Materi pendidikan seks mencakup empat sub 

yaitu: a) Seksualitas dan reproduksi; b) Perilaku Seksual; c) Seksualitas dan 

hubungan antar manusia serta d) Seksualitas dan hubungan pribadi. (Djamal, 

Pendidikan Seks Berbasis Nilai-nilai Islam, Saintifik dan Prinsip Perkembangan, 

2015).  

Penyesuaian ketiga adalah materi pendidikan seks yang dikembangkan 

untuk kepentingan penelitian ini, yang terdiri dari lima topik, yaitu: 1) Pengantar; 

b) Seksualitas & Reproduksi; c) Perilaku Seksual; d) Seksualitas & Hubungan 

Antar Manusia; e) Seksualitas & Hubungan Pribadi. Lima topik pendidikan seks 
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ini kemudian menjadi dasar penyusunan model parent education tentang 

pendidikan seks bagi remaja.  

Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa alasan 

mengapa dipilih parent education  tentang pendidikan seks bagi remaja:  

1. Seksualitas merupakan fenomena alamiah sebagai konsekuensi dari 

pertumbuhan dan perkembangan remaja. Oleh karena itu perhatian 

terhadap perkembangan psikoseksual remaja mutlak diperlukan, untuk 

mencegah terjadinya perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. 

2. Minat remaja terhadap informasi seksual begitu tinggi, hal ini didorong 

oleh rasa ingin tahu yang bersifat alamiah akibat adanya perubahan 

biologis dan psikologis yang dirasakan oleh remaja. Namun kenyataan di 

lapangan, mereka kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat 

tentang kehidupan seksual mereka.  

3. Masih banyak orang tua yang menganggap tabu untuk membicarakan 

seksualitas dengan remaja, kurang memiliki pengetahuan tentang 

pendidikan seks, kesulitan dalam menyampaikan informasi tentang seks, 

ada juga kekhawatiran terhadap dampak diberikannya pendidikan seks 

pada remaja, yang dianggap bisa mendorong remaja menjadi lebih aktif 

secara seksual.  

4. Masih terbatasnya program edukasi bertemakan pendidikan seks yang 

diperuntukkan bagi orang tua.  

Dalam sudut pandang konseling keluarga berbasis sekolah (School-Based 

Family Counseling – SBFC), pengaruh orang tua semakin besar pada kelompok 

usia anak yang lebih muda. Pengaruh tersebut akan berkurang seiring dengan 

bertambahnya usia anak. Semakin kecil usia anak semakin memungkinkan orang 

tua untuk melakukan upaya preventif terhadap kemungkinan munculnya perilaku 
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negatif, karena orang tua memiliki pengaruh yang besar untuk memperbaiki 

perilaku anak (Soriano, 2013). 

Parent education tentang pendidikan seks dalam penelitian ini terutama 

diarahkan pada orang tua yang memiliki remaja usia SMP. Alasan yang 

menguatkannya antara lain: 

1. Ditinjau dari sudut pandang perkembangan, pada usia SMP (12-14 tahun) 

merupakan fase remaja awal dan masa dimulainya kematangan fungsi 

reproduksi, berkembangnya minat dan dorongan seksual. 

2. Perilaku seksual remaja yang paling kuat dipengarui oleh orang tua adalah 

kelompok remaja usia 12-14 tahun, sekitar 59 persen (Ikramullah dkk., 

2009).  

Produk akhir dari penelitian ini, mengembangkan model konseling 

keluarga berbasis sekolah, melalui kegiatan parent education yang dikemas dalam 

bentuk pelatihan, yang mampu meningkatkan pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan seks bagi remaja. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti merancang 

tiga tujuan yang ingin dicapai dari keterlibatan orang tua dalam kegiatan parent 

education tentang pendidikan seks bagi remaja.  Ketiga tujuan tersebut disusun 

dengan mengkombinasikan antara dimensi pengetahuan dan dimensi proses 

kognitif yang dimiliki para orang tua. Dimensi pengetahuan memberikan 

gambaran tentang konten pendidikan seks yang dimiliki oleh orang tua. 

Sedangkan dimensi proses kognitif menggambarkan  tingkatan berpikir yang 

dimiliki orang tua dalam menyerap materi pendidikan seks bagi remaja.  

Dipilihnya parent education jenis pelatihan ini, didasarkan pada konsep 

pendidikan orang dewasa. Malcolm (1975) menyebutkan ada 3 ciri khas yang 

perlu dilakukan dalam pendidikan terhadap orang dewasa yaitu: 1) fokus pada 
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kondisi saat ini, sesuai dengan apa yang dialami oleh subjek. Dalam konteks 

penelitian ini, kesamaan kondisinya adalah sama-sama sebagai orang tua yang 

memiliki anak usia remaja 2) individu akan lebih siap untuk berubah, ketika ia 

berada di dalam suatu kelompok. Persamaan nasib para orang tua yang memiliki 

remaja, menjadi dasar untuk melakukan langkah yang sama sebagai upaya 

mengantisipasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan pendidikan seks bagi 

anak remaja mereka. 3) keyakinan serta nilai-nilai yang diungkap secara terbuka, 

jujur dan saling percaya akan memudahkan dalam proses “pengungkapan diri” 

dari setiap individu yang terlibat. Dalam hal ini, para orang tua yang masih 

memiliki pemikiran tabu tentang seksualitas, sangat mungkin untuk diungkap dan 

dibahas, sebagai dasar untuk merubah paradigma berpikir.                

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

penelitiannya adalah 

1. “Apakah kegiatan parent education mampu meningkatkan pengetahuan 

orang tua tentang pendidikan seks bagi remaja?”  dan jenis pengetahuan 

manakah yang mengalami peningkatan paling tinggi diantara semua jenis 

pengetahuan yang diukur? 

2. Bagaimanakah pengetahuan orang tua tentang cara merencanakan 

pendidikan seks bagi remaja? 

3. Seperti apakah penilaian peserta terhadap kegiatan parent education 

tentang pendidikan seks bagi remaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum: 
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Mengembangkan model konseling keluarga berbasis sekolah melalui 

kegiatan parent education, untuk meningkatkan pengetahuan  orang tua tentang 

pendidikan seks bagi remaja.   

Tujuan Khusus: 

Tujuan umum di atas, akan diperinci menjadi tujuan khusus sebagai 

berikut:  

1. Untuk memperoleh data empiric mengenai peningkatan pengetahuan orang 

tua tentang pendidikan seks bagi remaja.  

2. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan orang tua tentang cara 

merencanakan pendidikan seks bagi remaja. 

3. Untuk mengetahui penilaian orang tua terhadap parent education tentang 

pendidikan seks bagi remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini secara umum memiliki beberapa manfaat, diantaranya:  

1. Menawarkan alternatif solusi berupa pemanfaatan dukungan sistem, dalam 

layanan bimbingan dan konseling, dengan melibatkan orang tua dan 

profesional lain untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan 

seksual siswa remaja.  

2. Mengenalkan pendekatan konseling keluarga berbasis sekolah (School-

Based Family Counseling – SBFC) sebagai salah satu frame work yang 

dapat digunakan oleh para konselor dalam menjalankan tugasnya. 

Terutama sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan 
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bimbingan dan konseling di abad 21, yang multi problem dan menuntut 

penanganan multi disiplin. 

3. Mengenalkan parent education tentang pendidikan seks bagi remaja, 

sebagai alternative untuk memfasilitasi  pengembangan dukungan sistem 

dalam program bimbingan dan konseling. 

4. Memberikan kontribusi berupa model, manual dan modul parent 

education tentang pendidikan seks bagi remaja.  

5. Memberikan kotribusi bagi penelitian lebih lanjut, terkait pengembangan 

model pendidikan seks.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini tersusun ke dalam enam bagian. Bagian pertama, berisi 

tentang latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, hasil studi literatur yang 

relevan dengan penelitian, hasil studi pendahuluan sebagai dasar pertimbangan 

dalam menentukan dan merancang model parent education tentang pendidikan 

seks bagi remaja, serta alasan-alasan yang menguatkan mengapa penelitian ini 

dilakukan.  

Bagian kedua, menjelaskan berbagai teori yang mendasari pemilihan 

konsep yang menjadi variabel di dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan pula 

bagaimana secara sistematik hubungan antar konsep yang digunakan di dalam 

penelitian, diakhiri dengan pemaparan kerangka berpikir. 

Bagian ketiga, memaparkan pilihan metodologi yang dinilai tepat untuk 

menjalankan penelitian. Penentuan sampling, instrumen untuk  mengukur 

variabel-variabel yang diteliti,   serta tahapan proses yang ditempuh dalam 

penelitian. 
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Bagian keempat, memuat hasil penelitian sesuai dengan rumusan dan 

tujuan penelitian. Disajikan dalam bentuk angka-angka, tabel, grafik  maupun 

pemaparan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh dari hasil 

pengambilan data lapangan. 

Bagian Kelima, merupakan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan 

atau dengan kata lain, memaparkan inti sari dari hasil penelitian.  

Bagian keenam, berisi lampiran-lampiran. Meliputi: 1) lampiran model, 

manual dan power point modul parent education tentang pendidikan seks bagi 

remaja secara lengkap 2) hasil pengukuran dan pengolahan data 3) rekaman 

proses intervensi 4) kelengkapan administrasi penelitian. 


