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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Seks 

a. Pengertian Pendidikan Seks 
 

Secara etimologi, kata “pendidikan” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berasal dari kata “didik” yang berarti proses mengubah 

tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui pendidikan dan latihan.46 Istilah pendidikan berasal 

dari bahasa Yunani “paedagogie” yang berarti bimbingan yang 

diberikan kepada remaja. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa 

Inggris education yang berarti pengembangan atau bimbingan.47 

Istilah pendidikan yang sering digunakan dalam al-Qur’an dan hadis 

ada tiga, yaitu at-Tarbiyah, at-Ta’lim, dan at-Ta’dib. Namun dari tiga 

istilah tersebut yang sering digunakan dan dianggap lebih relevan  

dalam menggambarkan konsep pendidikan Islam adalah tarbiyah.48 

Kata at-tarbiyah berasal dari kata kerja rabba-yurabbi-tarbiyatan yang 

berarti mengasuh, mendidik, mengarahkan, dan memelihara.49 Dalam 

hal ini, berarti memelihara fitrah anak, menumbuhkan seluruh bakat dan 

                                                           
46 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-3, 

h. 263. 
47 Ahmad Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2. 
48 Halim Soebahar, Wawasan Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 2. 
49 Ahmad Warson Al Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 504. 
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kesiapannya, serta mengarahkan fitrah anak agar menjadi baik dan 

sempurna.50 

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa, pendidikan adalah suatu 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.51 Selain itu pendidikan juga merupakan usaha yang disengaja 

baik langsung maupun tidak langsung guna membantu anak dalam 

perkembangannya untuk mencapai kedewasaan.52 

Jadi, pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar 

dan disengaja, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, 

sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai 

kedewasaan yang dicita-citakan. 

Adapun kata “sex” dalam kamus bahasa Inggris berarti 

perkelaminan atau jenis kelamin.53 Sedangkan dalam kamus bahasa 

                                                           
50 Ahmad Syah, “Term Tarbiyah, Ta’lim, dan Ta’dib dalam Pendidikan Islam”, Jurnal 

Ilmiah Keislaman, VII, 1 (Juni, 2018) 
51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional RI, 2003), h. 6. 
52 Abu Ahmadidan dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), h. 

69. 
53 John Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia 

Dictionary, (Jakarta : Gramedia, 2000), h. 517. 
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Arab disebut al-jins, yang berarti berketurunan atau jenis kelamin.54 

Pengertian seks adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau 

hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim antara laki-laki 

dengan perempuan.55 jadi, pendidikan seks dalam bahasa Arab yaitu al-

tarbiyat al-jinsiyah.56 

Salah satu dari seks adalah nafsu syahwat, yaitu suatu dorongan 

atau insting yang dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun 

perempuan untuk meneruskan kelanjutan keturunan.57 

Utsman Ath-Thawiil menyatakan pendidikan seks adalah upaya 

memberikan pelajaran dan pengertian kepada anak laki-laki maupun 

perempuan sejak ia masuk usia baligh, serta berterus terang kepadanya 

tentang masalah yang berhubungan dengan seks, naluri dan 

perkawinan.58 Sedangkan menurut Nina Surtiretna, pendidikan seks 

adalah upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, 

psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan 

perkembangan manusia.59 

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan seks adalah upaya membimbing dan mengajarkan kepada 

                                                           
54 Ahmad Warson Munawwir, Op. Cit., h. 215. 
55 Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Prespektif Gender dan 

Hukum Islam”, Ahkam, XIII, 2 (Juli, 2013) 
56  Darmadi, Op. Cit., h. 83. 
57  Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1986), 

h. 9. 
58 Utsman Ath-Thawiil, Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), h. ix. 
59 Nina Sutriretna, Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 2. 
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anak agar mengerti dan faham tentang arti, fungsi, serta tujuan seks, 

sehingga anak mengetahui batasan apa saja yang diharamkan dan 

dihalalkan menurut syariat Islam. 

b.  Dasar Pendidikan Seks 
 

Dasar pendidikan seks dalam al-Qur’an yang bertujuan untuk 

membimbing manusia terkait masalah seksualitas, sebagaimana yang 

terdapat dalam surat al-Mu’minun ayat 12-14, yang berbunyi :  

ْنَساَن ِمْن ُسـَالَلٍة ِمـْن ِطـٍني( َخَلْقَنا َوَلَقدْ  قـَـرَاٍر  ِيف  نُْطَفـةً  َجَعْلنَـاهُ  ُمثَّ  )١٢اْإلِ
اْلُمْضـَغَة  ْلَعَلَقَة ُمْضـَغًة َفَخَلْقنَـاَخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا ا ُمثَّ  )١٣َمِكٍني(

 اللَّــــهُ  فـََتَبــــاَركَ   ۚ◌ ِعظَاًمــــا َفَكَســــْونَا اْلِعظَــــاَم حلًَْمــــا ُمثَّ أَْنَشــــْأنَاُه َخْلًقــــا آَخــــَر 
 )١٤- ١٢ (املؤمنون : ).١٤الِِقَني(َأْحَسُن اخلَْ 

 
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu 
air mani (disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian 
air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah 
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus 
dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling 
baik.” (QS. Al-Mu’minun: 12-14).60 

 
Pada ayat tersebut, menjelaskan tentang proses penciptaan 

manusia yang diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, dengan 

kekuasaan-Nya lalu dijadikannya nuthfah, kemudian berkembang 

menjadi alaqoh, kemudian menjadi mudghoh, dan kemudian tumbuh 

dan berkembang menjadi anak manusia.61 Hal tersebut menunjukkan 

                                                           
60 Depag RI, Op. Cit., h. 253. 
61 Abdurrahman bin Nashir, Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan, 

Terj. Muhammad Iqbal “Tafsir Al-Qur’an”, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. Ke-6, Jilid 5, h. 8. 



 

27 

 

bahwa manusia merupakan mahluk biologis yang tercipta dari proses 

hasil bertemunya sperma dengan sel telur. 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks pada 

dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang 

fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta 

hukum agama agar tidak terjadi penyalahgunaan alat reproduksi 

tersebut.62 Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan penguatan 

dasar agama agar tidak terjadi penyalahgunaan alat reproduksi. 

Dalam sebuah hadis juga telah diceritakan : 

 ةيه وسلم : ال ينظر الرجل اىل عور قال رسول اهللا صلى اهللا عل
املرأة (رواه  امحد ومسلم وابو داود  ةوال تنظر املرأة اىل عور الرجل 

 مذى)والرت 
“Rasulullah bersabda : laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-
laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan 
lain.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).63 

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran kepada 

anak tentang pentingnya menjaga aurat meskipun kepada sesama 

jenis, terlebih kepada lawan jenis. Dengan membiasakan anak 

menutup auratnya sejak usia dini, maka secara otomatis anak akan 

terbiasa ketika ia remaja. 

Kemudian dalam surat an-Nur ayat 30-31 yang berbunyi: 

                                                           
62 Abdullah bin Muhammad Alu, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Abdul Ghoffar, (Kairo : Imam 

Asy-Syafi’i, 2017), Cet. Ke-10, Jilid 6, h. 360. 
63 Muslim, Shahih Muslim, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h.495. 
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لِـَك أَزَْكـىٰ  ۚ◌ ِهْم َوَحيَْفظُـوا فـُـُروَجُهْم ِمْن أَْبَصارِ  يـَُغضُّوا ُقْل لِْلُمْؤِمِننيَ  َهلُـْم  ذَٰ
 ِمـــــنْ  يـَْغُضْضــــنَ  لِْلُمْؤِمنَــــاتِ  َوقُــــلْ  )٣٠(َيْصـــــنَـُعونَ  َخبِــــٌري ِمبَــــا اللَّــــهَ  ِإنَّ  ۗ◌ 

َهــــا  الَّ َمــــا َظَهــــرَ ُهنَّ إِ يـُْبــــِديَن زِينَــــتَـ َوَحيَْفْظــــَن فـُــــُروَجُهنَّ َوَال أَْبَصــــارِِهنَّ    ۖ◌ ِمنـْ
 َأوْ  ِإالَّ لِبـُُعــولَِتِهنَّ  زِيَنــتَـُهنَّ  يـُْبــِدينَ َوَال  ۖ◌  َوْلَيْضــرِْبَن ِخبُُمــرِِهنَّ َعَلــٰى ُجيُــوmِِنَّ 

َأْو آبَــاِء بـُُعـــولَِتِهنَّ َأْو أَبـْنَــاِئِهنَّ َأْو أَبـْنَـــاِء بـُُعــولَِتِهنَّ َأْو ِإْخـــَواpِِنَّ َأْو  آبَــاِئِهنَّ 
َأْو َمـــا َمَلَكـــْت أَْميـَــانـُُهنَّ َأِو  َأْو ِنَســـاِئِهنَّ   َأَخـــَواsِِنَّ  ِإْخـــَواpِِنَّ َأْو بَـــِين  بَـــِين 

ْربَــِة ِمــَن الرَِّجــاِل َأِو الطِّْفــِل الَّــِذيَن ملَْ َيْظَهــُروا َعَلــٰى   التَّــاِبِعَني َغــْريِ  أُوِيل اْإلِ
  ۚ◌ لِـيـُْعَلَم َمـا ُخيِْفـَني ِمـْن زِينَـِتِهنَّ   نَّ َيْضـرِْبَن بِـَأْرُجِلهِ َوَال  ۖ◌ َعْورَاِت النَِّساِء 

ــــونَ  ــــا أَيُّــــَه اْلُمْؤِمُن يًع ــــور )٣١( َلَعلَُّكــــْم تـُْفِلُحــــونَ  َوُتوبُــــوا ِإَىل اللَّــــِه مجَِ . (الن
:٣٠-٣١( 

 
"Katakankah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, 
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah 
kepada wanita beriman: hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 
padanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, 
atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertaubatlah kamu skalian kepada Allah, hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung."  (QS. An-Nur: 30-31).64 

 
Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan orang yang beriman 

untuk menjaga dan menahan pandangannya dari hal-hal yang 

                                                           
64 Depag RI, Loc. Cit., h. 548. 
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diharamkan, kecuali terhadap hal-hal yang boleh dilihatnya. Dan juga 

Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluannya dari perzinaan.65 

Karena dapat menimbulkan nafsu birahi, yang hanya akan 

memberikan kesenangan sejenak, tapi mengakibatkan kesengsaraan 

berkepanjangan. 

Kemudian pada surat al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi : 

 َوَال تـَْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال  (االسراء: ٣٢)
“Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan keji dan suatu jalan yang busuk.” (Q.S. Al-Isra’: 32)66 
 

Ayat tersebut menegaskan larangan dalam mendekati zina, 

meskipun dalam bentuk menghayalkannya yang dapat mengantar 

dalam keburukan itu.67 Menurut sebagian ulama, ayat yang 

menggunakan kata “jangan mendekati” merupakan larangan 

mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu untuk 

melakukannya.68 Dengan demikian, larangan mendekati mengandung 

makna larangan untuk tidak terjerumus yang berpotensi untuk 

melakukannya. 

c. Tujuan Pendidikan Seks 
 

Setiap aktivitas tentunya memiliki arah dan tujuan yang telah 

direncanakan dan mengharap agar tercapai dengan baik, begitupula 

pendidikan seks. Secara umum, tujuan pendidikan seks yaitu untuk 
                                                           

65 Abdurrahman bin Nashir, Loc. Cit., h.103-104. 
66 Depag RI, Loc. Cit., h. 302. 
67 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta 

: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-5, h. 456. 
68 Ibid., h. 457 
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menanggulangi, mengurangi hingga memberantas perilaku seks 

bebas.69 khususnya bagi anak usia remaja. 

Tujuan pendidikan seks adalah memberikan informasi yang 

benar dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan dalam 

persiapan memasuki masa baligh untuk menjauhkan diri dari problem 

seksual.70 Sedangkan tujuan seks secara islami bertujuan untuk 

mempersiapkan perbekalan pada anak usia tamyiz dengan 

pengetahuan teoritis seputar masalah seksualitas, terutama untuk 

persiapan ketika memasuki usia dewasa.71 Sehingga dapat memahami 

batasan hubungan seks yang baik menurut agama Islam. 

Jadi, tujuan diajarkannya Pendidikan seks bukanlah mengisi 

pikiran anak dengan pengetahuan jenis kelamin dan penjelasan 

hubungan seks antara suami istri semata,72 namun untuk memberikan 

informasi yang benar dan memadai seputar masalah seks kepada anak 

sedini mungkin. Sehingga ketika telah tumbuh dewasa dapat 

memahami urusan kehidupan, serta mengetahui batasan yang 

dihalalkan dan diharamkan. Supaya mampu menerapkan tingkah laku 

Islami dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

                                                           
69 Diana Ariswanti Triningtyas, Sex Education, (Solo : Ae Media Grafika, 2017), Cet. Ke-

1, h. 60. 
70 Moh Rosyid, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral, 

(Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), h. 85. 
71 Yusuf madani, Sex Education For Children, (Jakarta : PT Mirzan Publika, 2004), h. 

145. 
72  Nina Surtiretna, Op. Cit., h. 2. 
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d. Metode Pendidikan Seks 
 

Metode pendidikan merupakan cara yang digunakan 

pendidik dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

proses pendidikan.73 Oleh karena itu peranan metode sebagai alat 

untuk menciptakan proses belajar mengajar lebih mudah. 

Pada prinsipnya tidak ada metode pendidikan yang dapat 

dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan 

dalam setiap materi. Hal ini dikarenakan setiap metode pendidikan 

memiliki kekurangan dan kelebihan.74 

Beberapa metode yang efektif dalam menyampaikan 

pendidikan seks kepada anak remaja antara lain: 

1) Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan dapat mulai diterapkan pada anak 

memasuki usia 7 tahun, yaitu dengan cara membiasakan anak 

agar menjaga pandangan mata dari hal yang berbau pornografi, 

mulai membiasakan anak tidur terpisah dengan orang tuanya, 

menjaga kebersihan alat kelaminnya, serta membiasakan anak 

berpakaian dan berhias sesuai dengan ajaran islam.75 

2) Metode Keteladanan 

Metode keteladanan (Uswatun Hasanah) pada anak yang 

belum begitu kritis akan sangat berpengaruh. Dalam 
                                                           

73 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 
Algensisido, 2000), h. 76. 

74 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2005), h. 202. 

75 Suraji, Pendidikan Seks Bagi Anak, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008), h. 168. 
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pendidikan orang tua harus memberikan keteladanan dalam 

pergaulan, berpakaian, maupun dalam peribadatan yang baik.76 

Dengan memberikan contoh sikap ataupun perbuatan yang 

nyata, apa yang disampaikan akan lebih mudah diserap dan 

ditiru oleh anak. 

3) Metode Pemberian Hadiah dan Hukuman 

Metode pemberian hadiah bagi yang mematuhi dan 

hukuman bagi yang melanggar dapat diterapkan pada anak usia 

7 tahun ke atas dalam segala jenis pendidikan, dalam rangka 

menanamkan aturan-aturan Islami yang menyangkut masalah 

ibadah dan etika, khususnya etika seksual seperti menutup 

aurat, etika berhubungan atau interaksi dengan lawan jenis, dan 

bersuci.77 Dengan begitu anak akan patuh terhadap aturan dan 

takut untuk melanggarnya, meskipun hanya berupa pujian 

ataupun teguran.  

4) Metode Pengawasan 

Anak hendaknya juga perlu diberikan pengawasan dalam 

masalah pergaulannya, dengan tujuan agar anak dapat 

memahami etika bergaul dalam Islam. Serta menghindarkan 

anak dari sesuatu yang dapat membangkitkan rangsangan seks, 

seperti halnya anak berusia sepuluh tahun ke atas yang tidur 

                                                           
76 Ibid., h. 170. 
77 Ibid., h. 171. 
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dalam satu tempat tidur dengan saudara atau orang tuanya, dan 

membiarkan anak melihat gambar atau video porno.78 

2. Remaja 

a. Pengertian Remaja 
 

Secara etimologi, kata remaja dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin.79 

Kata remaja berasal dari kata latin adolescene yang berarti tumbuh 

atau tumbuh untuk menjadi dewasa.80 

Secara terminologi remaja merupakan masa yang secara hukum 

dipandang sudah matang, yaitu masa peralihan dari masa akhir kanak-

kanak ke masa dewasa.81 Sedangkan menurut Papalia dan Olds yang 

dikutib dalam bukunya Yundrik Jahja mengatakan remaja adalah masa 

transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang 

umumnya dimulai umur 12 atau 13 tahun.82 Masa remaja terbagi 

menjadi tiga bagian, remaja awal usia 12-15 tahun, remaja madya usia 

15-18 tahun, dan remaja akhir usia 19-22 tahun.83 Jadi, remaja adalah 

masa transisi antara dari kanak-kanak ke dewasa yang ditandai dengan 

perkembangan fisik maupun psikologis. 

                                                           
78 Ibid., h. 173. 
79 Depdiknas, Op. Cit., h 780. 
80 Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja, (Yogyakarta : Gosyen 

Publishing, 2012), h. 18 
81 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 

40. 
82 Yundrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011), Cet. 

Ke-1, h. 220. 
83 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), Cet. Ke-14, h. 184. 



 

34 

 

Usia remaja sudah dapat membedakan baik atau buruk baginya. 

Biasanya ditandai dengan kemampuan seseorang dalam memikul 

beban tanggung jawab (taklif), terutama menyangkut dasar agama, 

kwajiban, dan prosedur atau cara pelaksanaannya.84 Oleh sebab itu 

usia remaja harus dibimbing untuk selalu dalam kebaikan. 

b. Ciri-Ciri Remaja 
 

Masa remaja ditandai dengan perkembangan karakteristik fisik 

yang relatif cepat, yang juga disertai kematangan sistem reproduksi 

yang sempurna.85 Dalam konteks ini, kematangan organ seks dan 

reproduksi tumbuh sangat cepat yang disebut growth spurt (percepatan 

pertumbuhan).86 Matangnya organ seks pada laki-laki biasanya 

mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan 

tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium yang ditandai dengan 

menstruasi.87  

Karakteristik perkembangan fisik pada remaja wanita biasanya 

dimulai sejak usia 7-14 tahun yang ditandai dengan pertumbuhan 

payudara dan rambut di sekitar kemaluan, kemudian 1-2 tahun 

setelahnya tumbuh bulu ketiak, kemudian usia 9,5-14,5 tahun 

pertumbuhan badan yang begitu cepat, dan usia 10-16,5 tahun ditandai 

                                                           
84 Wiji Hidayati dan Sri purnami, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta : Teras, 2008), 

h. 142. 
85 Agoes Dariyo, Op., Cit. 
86 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), Cet. 

Ke-13, h. 190. 
87 Syamsu Yusuf, Op. Cit., h. 194. 
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dengan menstruasi.88 Tahapan perkembangan karakteristik fisik remaja 

wanita sebagaimana pada tebel 03. 

Tabel 03. Karakteristik Perkembangan Fisik Remaja Wanita. 

Karakteristik Remaja Wanita Usia 
Pertumbuhan Payudara 7-13 Tahun 
Pertumbuhan rambut kemaluan 
(public hair) 

7-14 Tahun 

Pertumbuhan badan 9,5-14,5 Tahun 
Haid 10- 16,5 Tahun 
Bulu Ketiak 1-2 Tahun setelah 

tumbuhnya public hair 
 

Sedangkan karakteristik perkembangan fisik remaja laki-laki 

dimulai sejak usia 10-16 tahun yang ditandai dengan pertumbuhan 

testes dan pertumbuhan rambut di sekitar kemaluan, kemudian 2 tahun 

setelah tumbuhnya rambut kemaluan diikuti dengan tumbuhnya 

rambut halus disekitar wajah dan bulu ketiak, diikuti dengan 

pertumbuhan badan yang begitu cepat. Kemudian usia 11-14,5 tahun 

ditandai dengan tumbuhnya penis (kelenjar prostat), dan 1 tahun 

setelahnya mengalami ejakulasi pertama yang ditandai dengan 

keluarnya sperma.89 Tahapan perkembangan karakteristik fisik remaja 

laki-laki sebagaimana pada tabel 04. 

 

 

 

 

                                                           
88 Heriana Eka Dewi, Op. Cit., h. 8. 
89 Ibid., h. 9. 
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Tabel 04. Karakteristik Perkembangan Fisik Remaja Laki-Laki. 

Karakteristik Remaja Laki-laki Usia 
Pertumbuhan testes, serotal sac 10-13,5 Tahun 
Pertumbuhan rambut kemaluan 10-15 Tahun 
Pertumbuhan badan 10,5-16 Tahun 
Pertumbuhan penis (kelenjar 
prostat) 

11-14,5 Tahun 

Ejakulasi pertama dengan 
mengeluarkan sperma 

1 tahun setelah pertumbuhan 
penis 

Tumbuh rambut wajah dan ketiak 2 tahun setelah tumbuh 
rambut kemaluan 

 
3. Era Revolusi Industri 4.0 

Istilah Industri 4.0 lahir dari ide revolusi industri ke empat. Istilah 

ini lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011, 

istilah ini menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunan yang 

disebut High-Tech Strategy 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan daya 

saing industri dengan memanfaatkan teknologi digital di berbagai 

bidang.90 Revolusi ini terjadi pada abad 20, generasi yang hidup di zaman 

ini dikenal dengan istilah generasi Z atau generasi millenial yang diwakili 

oleh kids jaman now menjadi jargon sekaligus representasi dari identitas 

yang tidak lepas dari media berbasis online.91 Generasi pada abad ini 

terjadi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat 

dibanding dengan masa sebelumnya. 

Karakteristik kaum Millenial berbeda-beda berdasarkan wilayah 

dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh 

peningkatan penggunaan komunikasi, media, dan teknologi. Ada sebuah 

                                                           
90 Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah 

Perkembangan Riset”, Jurnal Teknik Industri, XIII, 1 (Januari, 2018), h. 19 
91 Dwi Runjani Juwita, et al., “Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini di Era Millenial”, 

Jurnal Ilmu Tarbiyah, VII, 2 (Juli, 2018), h. 284 
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studi menyatakan bahwa generasi Y jika diandingkan dengan generasi X 

lebih terkesan individual, mengabaikan masalah politik, dan juga 

kurangnya kepedulian terhadap sesama.92 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 
 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi 

ini dengan skripsi yang lain, peneliti menelusuri kajian-kajian terdahulu 

yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Adapun penelitian yang 

telah ada sebelumnya memberikan gambaran umum tentang sasaran yang 

akan peneliti sajikan  dalam penelitian skripsi ini. 

Secara spesifik tidak banyak buku, maupun skripsi yang  

mengangkat tema konsep pendidikan seks. Namun ada beberapa buku 

yang mentelaah dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sebagai 

garis pembeda peneliti akan sebutkan beberapa karya yang kelihatan ada 

kesamaan namun garis perbedaannya sangat jelas, antara lain : 

1. Buku Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam, karya 

Akhmad Azhar Abu Miqdad yang menjelaskan tentang konsep 

pendidikan seks pada remaja menggunakan pendekatan agama Islam 

murni dengan menitikberatkan pada fiqh oriented. Dengan materi 

seputar pendidikan akidah, akhlak, ibadah serta materi khusus tentang 

syariat khitan, perkawinan, serta syariat tentang larangan dan hukuman 

bagi pelanggaran seksual.93 

                                                           
92 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Generasi 

Millenial Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 13. 
93 Abu Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000) 
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2. Buku Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam Panduan Bagi Orang 

Tua, Guru, Ulama Dan Kalangan Lainnya, karya Yusuf Madani. 

Dalam buku tersebut, peneliti mengangkat tema besar tentang 

pendidikan seks yang perlu diberikan sesuai dengan kaidah agama 

Islam, bukan berkiblat pada Barat. Buku tersebut secara umum 

menjelaskan bahwa problem prilaku seks muncul akibat situasi 

keterbelakangan budaya, serta adanya beberapa faktor yang 

melahirkan penyimpangan seks pada remaja seperti, gangguan hormon 

dan pengaruh kecenderungan genetika.94 

3. Lia Fera Fauziyah tahun 2012, dengan judul skripsi Studi Komparasi 

Konsep Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan dan Ali Akbar. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu, dalam 

konsepnya Abdullah Nashih Ulwan meletakkan pendidikan seks 

sejajar dengan pendidikan etika atau akhlak, seperti halnya etika 

meminta izin, etika melihat, menghindari dari rangsangan seks, dan 

isti’faf. Dengan tujuan mampu menerapkan perilaku yang Islami 

sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat 

atau libido seksual. Sedangkan Ali Akbar dalam konsepnya, 

pendidikan seks boleh diberikan asal disertai dasar iman dan 

pendidikan agama seperti mengenai tatacara hubungan suami istri.95 

                                                           
94 Yusuf Madani, Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam Panduan Bagi Orang Tua, 

Guru, Ulama, dan Kalangan Lainnya, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), Cet. Ke-3 
95 Lia Fera Fauziyah, “Studi Komparasi Konsep Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut 

Abdullah Nashih Ulwan dan Ali Akbar”, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Semarang: Perpustakaan 
IAIN Walisongo Semarang, 2012), t.d. 
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4. Widayanti Lestari tahun 2012, dengan judul tesis Peran Orang Tua 

dalam Pendidikan Seks pada Remaja. Adapun hasil dari penelitian 

tersebut yaitu menyatakan bahwa tidak semua orang tua memahami 

secara menyeluruh tentang pendidikan seks, dampak dari 

ketidaktahuan itu adalah terjadinya penyimpangan seks yang dilakukan 

oleh anak remaja. Oleh karena itu, dalam keberhasilan pendidikan seks 

pada remaja, orang tua sangat berperan penting sebagai evaluator, 

pendidik, pendamping,  dan pemantau dalam persoalan seks anaknya.96 

5. Sugiyono tahun 2014, dengan judul skripsi Pemikiran Abdullah 

Nashih Ulwan Tentang Metode Pendidikan Moral Anak Dalam 

Keluarga. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu menyatakan 

bahwa konsep pendidikan moral dalam keluarga menurut Abdullah 

Nashih Ulwan sebagaimana konsep yang diajarkan Rasulullah SAW. 

dengan mendidik anak-anaknya, orang tua sangat berperan penting 

dalam keberhasilan pembentukan moral anak baik secara psikologis, 

maupun sosiologi dengan cara pendidikan dengan keteladanan, 

kebiasaan,  nasehat, perhatian, dan hukuman yang mendidik.97 

6. Artikel Mira Rahmawati Sormin dengan judul Pendidikan Seks dalam 

Pandangan Islam dalam jurnal pendidikan Islam. Adapun hasil dari 

penelitiannya pendidikan seks dalam Islam bukanlah hal yang baru, 

karena pada saat berbicara akidah, ibadah, dan akhlak secara tidak 

                                                           
96 Widayanti Lestari, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Remaja”, Tesis 

Sarjana Pendidikan, (Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), t.d. 
97 Sugiyono, “Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Tentang Metode Pendidikan Moral 

Anak Dalam Keluarga”, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Jepara: Perpustakaan UNISNU Jepara, 
2014), t.d. 
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langsung mencakup pendidikan seks seperti pada pembahasan 

thoharoh, sholat, dan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Dan 

juga metode pendidikan seks yang mendasar yang bersumberkan pada 

al-Qur’an dan hadis, dapat diterapkan melalui pembiasaan bersuci, 

etika meminta izin, memisahkan tempat tidur, dan melalui sholat.98  

7. Artikel Amiruddin dengan judul Pendidikan Seksual Anak Usia Dini 

dalam Persfektif Hukum Islam dalam jurnal pendidikan seks anak. 

Anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh 

setiap orang tua, dengan cara mendidik dan mengajarkan akhlak yang 

baik serta menanamkan rasa malu pada anak, pendidikan seks 

diterapkan dengan memprioritaskan pendidikan agama yang 

berorientasi kepada akhirat. Dengan begitu anak bisa berpikir dengan 

baik, sehingga malu untuk melakukan perkara yang tidak baik. Oleh 

sebab itu Islam mewajibkan orang tua menjadi teladan yang baik bagi 

anaknya.99 

Beberapa kajian pustaka tersebut secara ringkas sebagaimana dalam 

tabel 05. 

Tabel 05. Penelitian Terdahulu 

Nama / 
Tahun / 

Jenis 

Judul Temuan 

Akhmad 
Azhar Abu 

Pendidikan Seks 
Bagi Remaja 

konsep pendidikan seks pada remaja 
dengan menggunakan pendekatan 

                                                           
98 Mira Rahmawati Sormin, “Pendidikan Seks dalam Pandangan Islam”, Pendidikan 

Islam, II, 2 (September, 2018) 
99 Amirudin, “Pendidikan Seksual Anak Usia Dini dalam Persfektif Hukum Islam”, 

Pendidikan Seks Anak, I, 1 (September, 2018) 
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Miqdad / 
Buku / 2000 

Menurut Hukum 
Islam 

agama Islam murni yang 
menitikberatkan pada fiqh oriented. 
Dengan materi seputar pendidikan 
akidah, akhlak, ibadah serta materi 
khusus tentang syariat khitan, 
perkawinan, serta syariat tentang 
larangan dan hukuman bagi 
pelanggaran seksual. 

Yusuf 
Madani / 
Buku / 2003 

Pendidikan Seks 
Untuk Anak Dalam 
Islam Panduan 
Bagi Orang Tua, 
Guru, Ulama Dan 
Kalangan Lainnya 

Pendidikan seks yang perlu diberikan 
sesuai dengan kaidah agama Islam. 
Problem prilaku seks muncul akibat 
situasi keterbelakangan budaya, serta 
adanya beberapa faktor yang 
melahirkan penyimpangan seks pada 
remaja seperti, gangguan hormon dan 
pengaruh kecenderungan genetika. 

Lia Fera 
Fauziyah / 
2012 / 
Skripsi 

Studi Komparasi 
Konsep Pendidikan 
Seks Bagi Remaja 
Menurut Abdullah 
Nashih Ulwan dan 
Ali Akbar 

Abdullah Nashih Ulwan meletakkan 
pendidikan seks sejajar dengan 
pendidikan etika atau akhlak, seperti 
halnya etika meminta izin, etika 
melihat, menghindari dari rangsangan 
seks, dan isti’faf. Sedangkan Ali Akbar 
dalam konsepnya, pendidikan seks 
boleh diberikan asal disertai dasar iman 
dan pendidikan agama 

Widayanti 
Lestari / 
Tesis / 2012 

Peran Orang Tua 
Dalam Pendidikan 
Seks Pada Remaja 

Tidak semua orang tua memahami 
secara menyeluruh tentang pendidikan 
seks, dampak dari ketidaktahuan itu 
adalah terjadinya penyimpangan seks 
yang dilakukan oleh anak remaja. 
dalam keberhasilan pendidikan seks 
pada remaja, orang tua sangat berperan 
penting sebagai evaluator, pendidik, 
pendamping,  dan pemantau dalam 
persoalan seks anaknya 

Sugiyono / 
Skripsi / 
2014 

Pemikiran 
Abdullah Nashih 
Ulwan Tentang 
Metode Pendidikan 
Moral Anak Dalam 
Keluarga 

Orang tua sangat berperan penting 
dalam keberhasilan pembentukan moral 
anak baik secara psikologis, maupun 
sosiologi dengan cara pendidikan 
dengan keteladanan, kebiasaan,  
nasehat, perhatian, dan hukuman yang 
mendidik. 

Mira 
Rahmawati 
Sormin / 
Jurnal / 

Pendidikan Seks 
Dalam pandangan 
Islam 

pendidikan seks dalam Islam bukanlah 
hal yang baru, karena pada saat 
berbicara akidah, ibadah, dan akhlak 
secara tidak langsung mencakup 
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2018 pendidikan seks seperti pada 
pembahasan thoharoh, sholat, dan 
batasan aurat bagi laki-laki dan 
perempuan. Dan juga metode 
pendidikan seks yang mendasar yang 
bersumberkan pada al-Qur’an dan 
hadis, dapat diterapkan melalui 
pembiasaan bersuci. 

Amirudin / 
Jurnal / 
2018 

Pendidikan Seksual 
Anak Usia Dini 
dalam Persfektif 
Hukum Islam 

Anak merupakan amanah Allah yang 
harus dijaga sebaik-baiknya oleh setiap 
orang tua, dengan cara mendidik dan 
mengajarkan akhlak yang baik serta 
menanamkan rasa malu pada anak, 
pendidikan seks diterapkan dengan 
memprioritaskan pendidikan agama 
yang berorientasi kepada akhirat. 

 
Dari penelaahan peneliti terhadap sejumlah karya di atas, terdapat 

beberapa tulisan yang berkaitan langsung dengan pokok-pokok pikiran 

Abdullah Nashih Ulwan dalam bidang pendidikan. Khususnya pendidikan 

seks dalam kitab “Tarbiyatul Aulad Fil Islam”. Berbeda dengan beberapa 

tulisan di atas, dalam skripsi ini peneliti lebih menekankan pada konsep 

pendidikan seks bagi remaja perspektif Abdullah Nashih Ulwan dan 

relevansinya di Era Revolisi Industri 4.0. 

C. Pertanyaan Penelitian 
1. Apa yang dimaksud pendidikan seks? 

2. Apa dasar pendidikan seks? 

3. Apa tujuan dari pendidikan seks? 

4. Bagaimana metode dalam pendidikan seks? 

5. Apa pengertian remaja? 

6. Bagaimana analisis konsep pendidikan seks bagi remaja perspektif 

Abdullah Nashih Ulwan? 
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7. Bagaimana relevansi pendidikan seks bagi remaja perspektif Abdullah 

Nashih Ulwan di Era Revolisi Industri 4.0? 

 


