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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Bahaya Seks Bebas 

2.1.1 Pengertian Seks Bebas 

Seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas 

dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka 

terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Orang yang telah mempertaruhkan 

hawa nafsunya sendiri, akan merasa sangat tidak puas jika menyalurkan nafsu 

biologisnya kepada istri atau suami sahnya saja. Jika mereka dengan bebas dan 

leluasa dapat menyalurkan hasrat kelaminya kepada siapapun yang 

dikehendakinya dan yang menghendakinya, maka pernikahan tentu saja hanya 

menjadi belenggu atau rantai amat kuat yang akan memasung habis keinginanya 

untuk mempertuhankan nafsunya sendiri. 

Selain itu tujuan seks adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan 

dan relaksasi dalam kehidupan (bagi manusia). Hubungan seks yang dilakukan 

diluar pernikahan disebut seks bebas (free sex). 

Seks menurut Kartono (2009: 225) merupakan energy psikis yang ikut 

mendorong manusia untuk bertingkah laku. Tidak Cuma bertingkah laku di 

bidang seks saja yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, akan tetapi 

juga melakukan kegiatan-kegiatan abnormal. Freud seorang sarjana menyebutnya 

sebagai libido sexualis (libido=gasang, dukana, dorongan hidup, nafsu erotis). 

Seks adalah satu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan. 

Sebab seks merupakan mekanisme yang vital sekali dengan mana manusia 

mengabadikan jenisnya. 

 

Sedangkan menurut Desmita (2005) pengertian seks bebas adalah segala 

cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari 
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kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan 

kontak seksual, tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena 

remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. 

Dengan demikian, pengertian seks bebas adalah segala tingkah laku yang 

didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang 

dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma 

tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. 

2.1.2 Minat Terhadap Seks Bebas 

Banyak anak memperlihatkan minat mereka terhadap seks dengan 

membicarakanya dengan teman-teman bermain kalau tidaka ada orang dewasa, 

dengan memperlihatkan gambar-gambar pria dan wanita dewasa dalam pose yang 

merangsang. Meskipun beberapa dasar dari penggolongan peran seks sudah 

diletakkan pada masa akhir bayi, tetapi sebagian besar dasar ini diletakkan selama 

awal masa anak-anak. Oleh karena itu, periode ini sering disebut sebagai usia 

kritis dalam penggolongan peran seks. 

Menurut Irianto ( 2010: 33) perkembangan masa anak-anak adalah masa 

meniru dan mencontoh apa yang dilihat, didengar itu perbuatan orang tuanya. 

Pada memori anak yang masih kosong ia akan mudah dan cepat menirukanya, 

dalam pandangan anak orang tua adalah idola dan symbol keakuanya atau 

kebanggaanya. 

Menurut Irianto (2010: 151-152) dorongan seks sifatnya alami seperti 

lapar, haus sehingga pemuasanya harus juga dialami. 

1. Kebebasan seks harus juga dapat diwujudkan secara penuh agar dapat 

memperkaya pembentukan kepribadian manusia. 
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2. Pembatasan kegiatan seks bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah 

dibidang fisiologis, psikologis, dan sosial yang menganjurkan 

kebebasan. 

3. Kegiatan seks merupakan masalah pribadi dengan patnernya, pada saat 

itu belum ada dampak sosilanya dan tidak menuntut adanya jaminan 

sosial. Begitu juga dengan pemerintah tidak dapat ikut campur, barulah 

pada saat itu wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak 

permasalahan-permasalahan itu mulai timbul. 

4. Undang-undang perkawinan dan perceraian seringkali memaksa orang-

orang (suami istri) untuk memenuhi aturan dan norma-norma 

sebagaimana yang telah dituangkan kedalam undang-undang itu, 

kadang ini juga dianggap bias memasung kebebasan sehingga sering 

kali perkawinan mengalami kegoncangan. Tapi sebaliknya, ada yang 

beranggapan jika ada kebebasan seks, kedua patner bias berpisah jika 

tidak saling membutuhkan dan bisa mencari patner yang lebih cocok. 

Maka ini dapat menjadi monogamy. 

 

Dalam tahap perkembangan pola ini, anak diharapkan menguasai dua 

aspek penting dari penggolongan peran seks. Belajar bagaimana melakukan peran 

seks yang tepat dan menerima kenyataan bahwa ia harus menyesuaikan dengan 

steorotip peran seks yang disetujui kalau ingin mendapatkan penilain sosial dan 

juga penerimaan sosial yang baik. Timbulnya kegagalan akan menyulitkan 

penyusaian diri dengan kelompok teman-temanya sekalipun sangat penting dalam 

kehidupan sosial anak yang lebih besar. 

2.1.3 Pandangan Remaja Tentang Seks 

Pandangan remaja terhadap seks kian berubah. Remaja dengan sikap 

keserba bolehan, sebagian menganggap hubungan seks pranikah tidak perlu 

dipersoalkan. Tidak jarang di kalangan remaja, mahasiswa, melakukan hubungan 

seks pranikah di hotel, kost, dan tidak jarang di rumah (ketika rumah dalam 

keadaan sepi). 

Hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran. Pada masa 

pacaran ini hubungan intim mulai dilakukan kalnagn remaja. Baik pelajar, 
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mahasiswa, pemuda-pemudi tidak sekolah, mereka tinggal di kota atau di desa. 

Waktu pacaran tergiur melakukan cumbu rayu, peluk cium, dan bila gejolak nafsu 

tidak terkendali berlanjutnya ke hubungan badan. Ironis memang, saat pacaran ini, 

pemuda (sang pacar) mulai mengarahkan rayuan gombal berhubungan seks 

dengan coba-coba. 

Remaja putri makin sulit mengelak, bila bentuk rayuan gombal sang pacar 

minta bukti ketulusan cintanya dengan berhubungan seks. Inilah yang seringkali 

di salah artikan kalangan remaja. Bukti cinta diukur dengan sebatas hubungan 

seks. Kasarnya, penyerahan kehormatan wanita (pasangan) untuk dinikmati 

seketika adalah bukti ketulusan cinta sang pacar (putri). Akibat lebih jauh dari 

tindakan tersebut tidak lagi dipikirkan. 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Seks Bebas 

Tidak bisa dibantah, bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk yang 

tidak bisa dilepaskan dari  seks. Karena sejak awal manusia terlahir ke dunia ini 

merupakan akibat dari adanya hubungan seks anatara orang laki-laki dan 

perempuan. Kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama yang 

diciptakan Tuhan dan Nabi Isa yang terlahir dari ibunya Maryam, tanpa suami. 

Selain itu fitrahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling 

tertarik satu sama lain, saling ingin mencintai dan dicintai, menyalurkan naluri 

seks masing-masing dan punya keturunan. Namun, masalahnya pandangan remaja 

terhadap seks kian berubah. Remaja dengan sikap keserba bolehan, sebagian 

menganggap hubungan seks pranikah tidak perlu dipersoalkan. Tidak jarang di 
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kalangan remaja, mahasiswa, melakukan hubungan seks pranikah di hotel, kost, 

dan tidak jarang di rumah (ketika rumah dalam keadaan sepi). 

Menurut Bukhari (2006: 6), ada beberapa sebab yang menjadikan remaja 

sangat mudah terjebak dalam perzinahan, di antaranya:1). Tidak memiliki 

pemikiran yang panjang remaja lebih memilih melampiaskan hasratnya ketimbang 

memikirkan dampak negatifnya. Padahal akibat dari kenikmatan sesaat itu 

menyebabkan dirinya menderita selama-lamanya, terutama pada remaja 

perempuan apabila sampai hamil.2). Tidak merasa diawasi ketika sedang 

berduaan dengan sang kekasih biasanya remaja merasa seakan dunia ini hanya 

milik berdua. Sehingga ia melakukan apa saja yang disebutnya sebagai 

perwujudan kasih sayang kepada kekasihnya.3). Pergaulan bebas pergaulan bebas 

antara remaja yang berlawanan jenis sangat memicu terjadinya perzinahan. (dalam 

Bukhori, 2006: 8) 

  

Dari beberapa sebab diatas dapat disimpulkan jika mereka selalu dengan 

lawan jenisnya, terutama pada tempat-tempat yang tidak ada pengawasan orang 

lain, tentu mereka akan melakukan perzinahan. Sebab saat itu gelora nafsunya 

muncul dan suasananya memungkinkan untuk melakukannya. Sementara mereka 

tidak memiliki pemikiran yang panjang serta tidak memiliki perasaan merasa 

diawasi. Pergaulan bebas adalah tangga yang akan mengantarkan kepada 

perzinahan. 

Sarwono (2013:187) menyebutkan masalah seksual pada remaja timbul 

karena faktor-faktor berikut. 

1. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual 

remaja.  

2. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya 

penundaan usia perkawinan, baik secara hukum maupun karena 

norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang 

tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, 

dan lain lain). 

3. Usia perkawinan di tunda, norma-norma agama tetap berlaku di 

mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum 

menikah.  

4. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya 

penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media masa 
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yang dengan adanya teknologi canggih (acara televise, video 

cassette, DVD, HP, dan internet). 

5. Pergaulan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam 

masyarakat sebagai akibat berkembangnya peran dan pendidikan 

wanita sehingga kedudukan wanita makin sejajar dengan pria. 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa factor yang 

mempengaruhi prilaku sex bebas yaitu  faktor lingkungan, remaja sekarang sangat 

mudah dipengaruhi oleh lingkungan sehingga factor lingkungan sangat 

berpengaruh sekali didalam perkembangan remaja yang bisa membuat remaja 

terjerumus kedalam dunia seks bebas. 

2.1.5 Kedudukan Orang Tua dalam Penerapan Seks Dikeluarga 

Orang tua untuk membicarakan seks secara gemblang dengan anak-

anaknya itu tidak berarti bahwa mereka tidak menanamkan pada kami nilai-nilai 

yang mengandung makna peringatan “awas, jangan percaya mulut laki-laki 

akibatnya bissa fatal” justru sebaliknya, kami kenyang ajaran-ajaran, atau lebih 

tepat larangan-larangan agar menjauhi lawan jenis. Tapi pantangan-pantangan 

diberikan tanpa penjelasan sehingga bagi anak tetap merupakan tandatanya 

mengapa sesuatu larangan dikeluarkan. Itu perbedaan pertam antara apa yang saya 

sebut “pola lama” dan “pola baru atau kontemporer” dalam pendidika keluarga 

khususnya mengenai penerangan tentang seks. 

Media (dalam berbagai bentuknya) dan lingkungan tentu saja akan 

mempengaruhi cara pandang anak tentang seks. Namun, anda tetap memiliki 

peran penting untuk menemukan pengaruh mana (positif dan negative) yang boleh 

masuk membentuk kepribadian anak. Misalnya, ketika anak mulai sekolah, 

antarkan dia ke sekolah dan kenalkanlah dengan lingkunganya. Selain itu, anda 
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pun dapat berkenalan dengan orang tua siswa lainya agar dapat berdiskusi 

bersama mereka mengenal standar yang disepakati bersama tentang film, Tv, 

majalah, dan penggunaan computer. Hal ini diperlukan agar media tersebut tidak 

menjadi perantara negative. Dengan demikian, saat anak bermain di tempat 

temanya, anda tidak perlu khawatir karena orang tua merekapun memiliki standar 

nilai yang sama. 

Pembangunan karakter anak merupakan sebuah proses yang harus dimulai 

dini dan tidak akan pernah berakhir. Bahkan ketika beranjak remaja anak 

membutuhkan anda untuk terlibat dalam kehidupanya. 

Menurut Amiruddin & Handayani (2008: 44) hal penting lain yang dapat 

dilakukan dalam membantu membangun karakter yang baik anak antara lain: 

1. Secara konsisten menunjukan sikap dan perilaku yang lain diteladani 

anak.  

2. Tidak segan untuk meminta maaf jika anda melakukan kesalahan, 

selanjutnya tunjukan perbaikan yang positif dalam diri anda. 

3. Jika anak melakukan kesalahan jadikan momen tersebut untuk 

mengajarinya. Berilah kepercayaan dan kesempatan kepada dia untuk 

memperbaikinya, bukan malah menghukumnya. Cermati apa yang 

harus diperbaiki dari dirinya kemudian bimbinglah dia. 

4. Focus pada hal positif dari diri anak, berilah pujian ketika dia 

menunjukan perkataan atau perilaku yang mencerminkan karakter 

yang diinginkan. 

5. Carilah figure atau model karakter dikoran, Tv, majalah, atau buku-

buku yang mencerminkan sikap dan perilaku yang baik yang dapat 

menjadi teladan anak-anak. 

 

Menurut Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyah (dalam Irianto, 2010: 34-

35) bahwa setiap manusia memiliki tiga potensi (naluri) yang senantiasa melekat 

pada dirinya. Ketiga potensi tersebut adalah quawatul „aqli (potensi nalar dan 

intelektual), quwwatul ghadab (potensi untuk berbuat negative dan destruktif), dan 

quwwatusy syahwat (potensi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup 

sehingga hidupnya dianamis, agresif dan progresif) termasuk dalam kategori ini 

adalah naluri seksual. Juga ini dikuatkan oleh teori Sigmund Freud bagi yang 

membenarkanya bahwa manusia dalam hidupnya hanya diarahkan demi 

pemenuhan naluri seksualnya. 
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Hal yang paling penting pula ialah orangtua yang paling besar tanggung 

jawabnya untuk memberikan aspek moral dari seksualitas yang amat penting bagi 

perkembangan serta pandangan anak-anak itu dikemudian hari. Itu tidak berarti 

bahwa pendidikan seks hanyalah monopoli pembelajaran di rumah saja. 

Bimbingan melalui sekolah serta lingkungan masyarakat pun diperlukan. Tetapi 

kedua bimbingan belakangan ini hanyalah pelengkap atas apa yang diperoleh 

seorang anak dirumah, dan bukan sebagai penggantinya. 

Dari pendapat para ahli Lingkungan keluarga di rumah adalah tempat yang 

terbaik untuk menyampaikan informasi tentang seks kepada anak-anaknya, karena 

itu dapat dilakukan secara individual dan diintegrasikan secara alamiah kedalam 

pengalaman hidup. Orang tualah yang paling mengenal sifat anak-anaknya. 

Orangtua pula yang mengetahui tingkat kematanganya. Orangtua juga yang paling 

mengetahui kemampuan pengertian anak-anaknya sendiri. 

2.1.6 Pendidikan Seks Bagi Remaja 

Tujuan pendidikan seks adalah untuk menghasilkan manusia-manusia 

dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat 

menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkunganya serta bertanggung jawab 

terhadap dirinya dan terhadap orang lain. 

Orang tua harus memulai proses pendidikan seks jauh sebelum anak 

masuk usia sekolah. Pendidikan seks formal disekolah sendiri cukup bervariasi 

banyak sekolah memulainya pada kelas lima atau enam. Untuk kondisi di 

Indonesia materi khusus untuk mengenai pendidikan seks memang belum ada. 

Beberapa topic menyangkut pelajaran antomi biasanya dimuat dipelajaran biologi. 
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Akan tetapi jarang berkembang pada penjelasan mengenai aspek emosi dari masa 

pubertas, pergaulan lawan jenis, alat kontrasepsi, penyakit menular seksual 

(PMS), serta resiko kehamilan diusia dini. Oleh karena itu orang tua di rumah 

harus selalu siap menanggapi pertanyaan anda tentang seks yang tidak terpuaskan 

di sekolah. 

Pada saat sekarang ini pendidikan seksual diberikan berdasarkan pada dua 

pendekatan yang sangat berbeda (Irianto, 2010: 157) yaitu: 

1. Pendekatan psikoanalitis hanya mengakui bahwa perkembangan psiko-

seksual ditentukan oleh pembawaan yang sebagai besar sifatnya otonom. 

2. Pendekatan sosiologik yang mengakui adanya pengaruh dari lingkungan. 

Pendidikan seksual sebaiknya sudah dimulai sedini mungkin yaitu dalam 

masa kanak-kanak dengan peranan utama dipegang oleh para orang tua, karena 

dalam pendidikan seksual peranan utama diharapkan bias diperoleh dari para 

orang tua dan para guru. Aktivitas ini terutama dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya kekecewaan dalam hubungan seksual, timbulnya gangguan 

psikosomatik dan nerosis seksualis atau pencegah keretakan dalam kehidupan 

suami-istri dan perceraian. 

Dari kutipan pendapat para ahli adalah bagaimana pendidikan berkeluarga 

tersebut dibingkai dengan nilai-nilai agama. Karena agama membicarakan 

masalah keluarga dan seks secara halus tidak vulgar menyentuh naluri 

kemanusiaan dan menghormati nilai dan harkat manusia. 

2.2 Dampak Seks Bebas (Akibat Free Sex) 
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Dampak yang ditimbulkan dari prilaku seks bebas sangat beragam dari 

mulai berjangkitnya penyakit kelamin, aids dan munculnya mafia perdagangan 

wanita. Berikut ini adalah dampak yang di timbulkan dari prilaku seks bebas 

2.2.1 Berjangkitnya Penyakit Kelamin 

2.2.1.1 Gonore 

Penyebab utama penyakit gonore ini adalah seks bebas dengan bergonta-

ganti pasangan. Di sarang pelacuran terdapat virus gonococcus penyebab utama 

penyakit gonore yang oleh masyarakat awam disebut penyakit kencing nanah. 

Penyebaran penyakit ini umumnya ditularkan melalui hubungan seks selain itu 

dapat juga akibat kontak dengan tangan, alat-alat, pakaian atau air mandi yang 

terkontaminasi (tercemar) oleh kuman tersebut. Keadaan ini kemungkinan 

ditemukan pada bayi dan anak-anak sebelum pubertas terutama pada perempuan. 

Menurut Kisyik (dalam Tanjung, 2007: 80-81) seorang wanita yang 

sedang hamil melakukan hubungan intim dengan laki-laki penderita virus gonore 

adakalanya bayi selamat. Namun saat melahirkan bayi harus melewati mulut 

rahim yang sudah terjangkit virus tersebut melalui senggama dengan penderita 

penyakit gonore. Maka sang bayi pun tak luput dari virus gonore. Akibatnya lebih 

dari 70% bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu penderita gonore matanya buta. 

Virus ini tidak hanya menyerang organ seksual, tetapi juga anggota tubuh lain. 

 

Pada laki-laki mudah dikenal sebagai kencing nanah penyebab bakteri 

yang disebut Neisseria gonorrbeae gejala-gejala muncul antara 2 hingga 10 hari 

setelah terjadi hubungan seksual. Gejala pada perempuan antara lain keluar cairan 

kental berwarna kekuningan, nyeri diperut bagian bawah dan bisa muncul tanpa 

gejala. Komplikasi yang mungkin terjadi antara lain penyakit radang pinggul, 

kemandulan, infeksi mata pada bayi baru lahir dan memudahkan penularan infeksi 

HIV. 
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2.2.1.2 Syphilis 

Sifilis disebut juga “raja singa” disebabkan oleh bakteri treponema 

pallidum. Gejala-gejala muncul antara 2-6 minggu (kadang-kadang 3 bulan) 

setelah terjadi hubungan seksual. Munculnya gejala dibagi menjadi tiga tahap. 1. 

Tahap primer, tapak luka tunggal, menonjol dan tidak nyeri. 2. Tahap skunder, 

bintil/ bercak merah ditubuh yang hilang sendiriatau tanpa gejala. 3. Tahap tersier, 

kelainan jantung, kulit, pembuluh darah dan gangguan saraf. Sedangkan 

komplikasi yang mungkin terjadi adalah kerusakan pada otak dan jantung, 

keguguran atau lahir cacat dan memudahkan penularan infeksi HIV. 

Menurut Soedjono (dalam Tanjung, 2007: 84) permintaan dan persediaan 

kedudukan dari perempuan pelacur dalam hubungan penyakit kelamin adalah 

sama seperti kedudukan lalat rumah sehubungan dengan penyakit menular. 

Syphilis tidaklah muncul begitu saja pada perempuan pelacur sama seperti kuman 

typhus yang juga tidak begitu saja dengan sendiri melekat pada kakinya si lalat. 

Keduanya itu memperoleh infeksi penyakit yang dibawanya dari kontak dengan 

sumber penyakit yang dibawanya dari kontak dengan sumber penyakit itu kedua-

duanya lalu menularkan penyakitnya. 

 

2.2.1.3 Ulcus Molle (chancroid) 

Ulcus Molle penyakit kelamin yang menimbulkan perlukaan. Penyakit ini 

dapat juga disertai pembengkakan kelenjar-kelenjar getah bening. 

Menurut Kusnadi (dalam Tanjung, 2007: 85) penyebab penyakit kelamin 

adalah kuman baemopbilus ducrey. Pembekakan kelenjar getah bening di 

pelipatan paha yang timbul pada hamper sebagian kasus-kasus yang belum 

diobati. 

2.2.1.4 Limfogranuloma Venereum 

Jenis kelamin ini adalah limfogranuloma venereum penyakit ini menajara 

melalui system getah bening. 
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2.2.1.5 Granuloma Inguinale 

Program pemberantasan penyakit syphilis sudah dimulai sejak tahun 1957. 

Sasaran utama program ini adalah wanita tuna susila (WTS) alias pelaku seks 

bebas bergonta-ganti pasangan. Syphilis disebabkan kuman berbentuk spiral yang 

disebut Treponema pollidum dengan panjang 6-15 um, dan lebar 0,1-02 um atau 

sekitar 5 sampai 24 perseribu millimeter. Terdiri 4-14 gelombang dengan interval 

1 um. Kuman ini sangat halus sukar dilihat dalam keadaan hidup dengan 

menggunakan mikroskop biasa. Kecepatanya dalam lari tak dapat tertandingi oleh 

seorang jago renang sekalipun. Ditempat yang panas dalam waktu singkat virus 

ini akan mati. Penularan Treponema pallidum secara seksual masuk kedalam 

tubuh lewat luka kecil atau luka lecet pada kulit penis atau lewat mukosa labia, 

vagina atau serviks yang masih utuh atau rectum. Sebagian Treponema menempel 

pada jaringan sub-epitel ditempat masuk kuman lain terbawa bersama aliran getah 

bening atau aliran darah keseluruh tubuh. 

Menurut Soearso (Dit. Pemberantasan penaykit menular, Ditjen PPM & 

PLP Departemen Kesehatan, Jakarta) cara penularan syphilis terutama melalui 

hubungan seksual, sedangkan penularan melalui ciuman, transfuse darah, dan 

lain-lain. Penyakit syphilis dapat pula merupakan penyakit bawaan yaitu infeksi 

terjadi pada masa janin dalam kandungan. (dalam Tanjung, 2007: 87) 

 

2.2.2 Aids 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Human 

Immuneodeficiency Virus (HIV) sudah merupakan ancaman bagi kehidupan 
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manusia saat ini. AIDS tidak mengenal siapa dis, muda, tua, anak, wanita, laki-

laki, orang awam, public figure, bahkan olahraga dunia pun tidak luput dari AIDS. 

Gejalanya adalah kelompok tanda-tanda dan gejala yang dihubungkan dengan 

sakit atau penyakit tertentu, penyakit ini ditularkan lewat kontak seksual, berbagai 

jarum yang tercemar dan menerima darah yang terinfeksi serta alat-alat untuk 

transfuse darah. Perempuan hamil yang terinfeksi AIDS dapat menularkan 

penyakit itu kepada anaknya. 

AIDS mempengaruhi individu yang homoseksual (tertarik pada jenis 

kelamin yang sama) ataupun heteroseksual (tertarik pada lawan jenis). Kelompok 

yang paling sering tertular oleh AIDS adalah  

1. Laki-laki homoseksual. 

2. Laki-laki dan perempuan yang memiliki pasangan seksual yang 

berganti-ganti, baik pada homoseksual dan heteroseksual. 

3. Pengguna obat melalui suntikan. 

4. Hemofil (seseorang yang menderita kelainan darah yang memerlukan 

transfuse darah terus menerus). 

Kelompok diatas dinamakan kelompok beresiko tinggi (dalam Nugraha, 

2010: 187). 

 

AIDS disebabkan oleh salah satu dari kelompok virus yang dinamakan 

retroviruses yang juga disebut Human Immunodeficiency Viruses atau HIV (virus 

adalah salah satu dari kelompok organism yang sangat kecil dan harus dilihat 

dibawah mikroskop khusus, dapat menyebabkan infeksi pada binatang, termasuk 

manusia, demam dan cacar air. Salah satu infeksi yang paling umum yang 

menyerang penderita AIDS adalah bentuk pneumonia yang parah (pneumocystis 

carinii). Beberapa orang yang mengidap AIDS jarang terserang kanker, tetapi 

penyakit system syaraf dan otak yang memburuk dengan cepat. 

AIDS related complex (ARC) tidak begitu parah jika dibandingkan AIDS. 

Gejala utamanya adalah demam, diare, kehilangan bobot tubuh, dan keringat 
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malam (berkeringat berlebihan sepanjang malam, kadang-kadang pakaian dan alas 

tidurnya sampai basah kuyup). ARC juga dikaitkan dengan menurunya jumlah sel 

limfosit T yaitu sel darah putih yang melawan kuman. Sekitar 25 persen orang 

yang mengidap ARC akan berkembang jadi AIDS dalam waktu tiga tahun. 

Seks yang palin aman ketika kedua pasangan bebas dari virus AIDS. Safe 

esx menunjukan rekomendasi yang dibuat oleh ahli kesehatan masyarakat bahwa 

kondom harus digunakan untuk seluruh aktifitas seksual ketika terdapat keraguan 

tentang kedua pasangan sehat dan bebas dari penyakit. 

2.2.3 Munculnya Mafia Perdagangan Wanita 

Menjamurnya seks bebas mendorong terjadinya perdagangan wanita yang 

ditempatkan ditempat pelacuran baik dilokasi, diskotik, losmen atau di tempat-

tempat penginapan khusus layanan seks. Sindikat perdagangan baik dibawa antar 

kota, pulau maupun antar Negara yang sudah melibatkan organisasi rapi. Sindikat 

perdagangan perempuan ini beropasi secara mafia. Kedoknya adalah yayasan 

penyalur tenaga kerja. 

Kartika aktivis Koalisi Perempuan Indonesia Tanjung (2007: 93) 

mengatakan para pelaku menjani aksi mereka dengan cara merayu atau membujuk 

calon korban, yang pada awalnya tak menyangka bakal dijebak masuk dunia 

hitam. Mereka juga kerap memakai kelompok lain untuk mencapai sasaran. 

Pengorganisasianya cukup baik, banyak dari kasus itu memiliki modus operandi 

yang mirip. Korban bertemu dengan seseorang yang seolah berniat baik, janji 

mencarikan pekerjaan atau ditawari dengan bantuan uang. Agen pencari mangsa 

juga berkeliaran di kafe, pasar, bahkan tempat kursus ketrampilan. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa seks 

bebas berdampak negativ mulai dari merendahnya derajat manusia hingga terkena 

penyakit menular seksual. 

2.3 Macam-Macam Perilaku Seks Bebas 
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Menurut Sarwono (2005: 23) perilaku seksual adalah segala tingkah laku 

yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun sesama 

jenis. Objek seksual biasa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri 

sendiri.  

Hyde (2007) perilaku seksual adalah tingkah laku yang dapat 

menimbulkan kemungkinan untuk mencapai organisme. Padahal ada kalanya 

ketika seseorang melakukan senggama ia tidak mengalami organisme, hal  ini 

biasanya dialami oleh wanita. Untuk itu ditampilkan definisi lain, yaitu perilaku 

seksual adalah semua jenis aktifitas fisik yang melibatkan tubuh untuk 

mengekspresikan perasaan  erotis atau afeksi ( Nevid, Rathus & Rathus, 2005).  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual atau aktifitas fisik yang melibatkan tubuh untuk mengekspresikan 

perasaan erotis atau afeksi. Beberapa macam-macam seks bebas yaitu: 

2.3.1 Pranikah 

Perilaku hubungan seks pranikah dikalangan remaja disebabkan oleh 

factor internal dan eksternal. Factor internal adalah disebabkan pertumbuhan 

psikologi dan psikis remaja yang mengalami perubahan dari masa anak-anak 

menuju dewasa. Sedangkan factor eksternal adalah adanya dorongan dari 

lingkungan untuk melakukan hubungan pranikah. Seperti derasnya informasi 

hubungan seksual ditengah masyarakat melalui media masa, film, atau internet. 

Dipenuhinya dorongan seksual ini sangat dipengaruhi oleh factor keagamaan dan 

adat istiadat yang dipercaya dan diyakini remaja bersangkutan. Makin kuat 

keyakinan dan pengalaman nilai-nilai agama dan adat istiadat maka makin kuat 

dorongan untuk tidak terlibat dalam hubungan seks pranikah. 
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Pandangan remaja terhadap seks kian berubah remaja dengan sikap 

keserbabolehan, sebagian menganggap hubungan seks pranikah tidak perlu 

dipersoalkan. Hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran. Pada 

masa pacaran ini hubungan intim mulai dilakukan kalangan remaja baik pelajar, 

mahasiswa, pemuda-pemudi tidak sekolah. Waktu pacaran tergiur melakukan 

cumbu rayu, peluk cium dan bila gejolak nafsu tidak terkendali berlanjutnya 

hubungan badan. Saat pacaran ini pemuda (sang pacar) mulai mengarahkan 

rayuan gombal berhubungan seks coba-coba, mulailah dari raba-raba, cium, 

pelukan hingga berhubungan badan. Tempatnya bisa di bioskop yang gelap di 

tengah pemutaran film, di tempat rekreasi, tempat kos, di rumah ketika orang lain 

tidak ada, bahkan sengaja menginap di hotel. 

2.3.2 Kumpul Kebo 

Kumpul kebo adalah hubungan seks yang dilakukan berulang-ulang oleh 

seorang laki-laki dan perempuan sebagimana layaknya pasangan suami istri, 

namun tidak diikat oleh akad nikah dalam sebuah pernikahan. Pasangan kumpul 

kebo hidup serumah, perbuatan ini dikatakan kumpul kebo karena pasangan laki-

laki dan perempuan melakukan hubungan seks seperti kerbau (binatang) 

melakukan hubungan seks tanpa ada iktan melalui pernikahan yang sah. Perbuatan 

kumpul kebo dilakukan atas dasar suka sama suka. Bagi sebagian masyarakat di 

barat tidur (melakukan hubungan badan) sepasang laki-laki dan perempuan diluar 

pranikah tidak dipersoalkan. Mereka boleh saja tidur bersama asal suka sama 

suka. Pasangan kumpul kebo tidak hanya sekedar menyalurkan kebutuhan seks 

semata, tetapi ada yang sampai melahirkan anak. 
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Alasan melakukan kumpul kebo hidup bersama (tentunya diluar 

pernikahan) yang terungkap adalah: 

1. Berbeda agama dan latar belakang 

2. Tidak siap untuk berkeluarga 

3. Tidak mau diikat surat nikah resmi 

Umumnya pasangan hidup bersama tidak melanjutkan hubungan ke 

jenjang pernikahan dan berakhir perpisahan. Putus dan berpisah, kemudian 

mencari pasangan baru lazim ditemui pada pasangan hidup bersama. Sejauh ini 

banyak pasangan hidup bersama yang menikmati kebersamaan mereka dalam 

jangka waktu relative lama, sehingga masyarakat menganggap mereka adalah 

pasangan resmi. 

2.3.3 Pelacuran 

Pelacur merupakan perbuatan perzinaan hubungan seks bebas diluar 

pernikahan yang sah antara pria dan perempuan dengan motif pemuasan nafsu 

seks yang salah stu pihak memberikan imbalan jasa pada pihak lainya. Istilah lain 

bagi pelacur adalah pekerja seks karena mereka sudah menjadikan seks sebagai 

profesi atau pekerjaan untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sedangkan WTS adalah orang yang melakukan perzinaan itu yakni 

perempuan. Dalam praktik sebenarnya ditengah masyarakat WTS juga ada PTS. 

Maksudnya pria tuna susila, dimana yang memberikan imbalan atau bayaran 

adalah perempuan kepada laki-laki. Praktik ini biasanya dilakukan perempuan-

perempuan the have yang tidak mendapatkan kebahagiaan berhubungan seks 
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dengan suaminya. Boleh jadi suami jauh lebih tua dari perempuan tersebut, atau 

suami terlalu sibuk kerja hingga kewajiban batin terhadp istri tidak terpenuhi. 

Alam mengutip Laws of Malaysia, Act 106 (dalam Tanjung, 2007: 12) 

menyebutkan pelacur adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan 

menyerahkan dirinya untuk kepentingan kelamin dengan jenis kelamin lain 

dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang ataupun bentuk lainya. Ada 

beberap unsure terjadinya pelacuran yakni: 

1. Adanya perbuatan yang berupa perhubungan kelamin campur aduk antara 

laki-laki dan perempuan. 

2. Dari pihak perempuan biasanya disebut PSK (Pekerja Seks Komersial) 

menyediakan diri kepada hampir setiap laki-laki yang menginginkan 

hubungan kelamin denganya 

3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh pihak laki-laki 

 

Bloch (dalam Tanjung, 2007: 13) menyebutkan pealcuran adalah suatau 

bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan dengan pola tertentu 

yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hamper terlalu dengan pembayaran baik 

untuk bersebadan, maupun kegiatan seks lainya yang memberikan kepuasan yang 

diinginkan oleh bersangkutan. 

Bonger (dalam Tanjung, 2007: 13) menyebutkan prostitusi adalah gejala 

sosial dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata 

pencaharianya. 

Moeliono (dalam Tanjung, 2007: 13) mengatakan pelacuran adalah 

penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna 

pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. 

Scott (dalam Tanjung, 2007: 13) mengartikan pelacur adalah seorang laki-

laki dan perempuan yang karena semacam upah baik berupa uang atau lainya, atau 

karena semacam bentuk kesenangan pribadi dan sebagain dari seluruh 

pekerjaanya, mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal 

dengan berbagai orang yang sejenis atau yang berlawan jenis dengan pelacur itu. 
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Secara umum factor penyebab wanita menjadi pelacur ada 6 menurut 

Akbar (dalam Tanjung, 2007: 15) 

1. Tekanan ekonomi karena tidak ada pekerjaan, terpaksa mereka hidup 

menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. 

2. Tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai 

pekerjaan belum puas juga karena tidak bisa membeli barang-barang 

hias yang bagus dan mahal 

3. Kebodohan tidak punya pendidikan atau inteligensia yang baik 

4. Cacat kejiwaan 

5. Sakit hati ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasihnya lalu 

ditinggal begitu saja 

6. Tidak puas dengan kehidupan seksualnya atau hiperseksual 

 

Beberpa sebab mengapa banyak kaum laki-laki melakukan relasi seks 

dengan pelacur antara lain: (dalam Kartono, 2009: 233) 

1. Mencari variasi dalam relasi seks 

2. Iseng 

3. Malu melakukan relasi heteroseksual dengan wanita biasa 

4. Isteri tengah hamil atau bersalin 

5. Jauh dari isteri karena melakukan tugas 

6. Menyalurkan kebutuhan seksual dan lai-lain 

 

Sedangkan motif-motif yang mendorong banyak wanita untuk memilih 

pelacur sebagai mata pencaharian antara lain: 

1. Ada nafsu seks abnormal 

2. Aspirasi materi tinggi dibarengi dengan usaha mencari kekayaan lewat 

jalan yang mudah dan bermalas-malas 

3. Kompensasi terhadap rasa-rasa diri interior sebagai pola adjustment yang 

negative 

4. Memberontak terhadap otoritas orang tua, tabu-tabu relegius dan norma 

sosial 

5. Ada disorganisasi kehidupan keluarga atau broken home 
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6. Penundaan perkawinan jauh sesudah kematangan biologis 

7. Bermotifkan standar hidup/ekonomis yang tinggi mendorong pesatnya 

tumbuhnya pelacur 

8. Banyak gadis pecandu ganja, obat bius, dan minuman keras terpaksa 

menjual diri dan menjalankan profesi pelacuran secara intensif 

2.3.4 Gigolo 

Lain pelacur lain pula gigolo. Pada pelacur laki-laki yang butuh nafsu 

seksnya dipuaskan dan memberikan imbalan uang pada perempuan. Gigolo 

sebaliknya wanita yang haus seks dan ingin dipusakan oleh seorang laki-laki. Atas 

kesediaan laki-laki memenuhi kebutuhan seks si wanita itu, ia menerima imbalan 

dari wanita tersebut baik berupa uang dengan jumlah tertentu maupun hadiah lain 

atas kepuasan seks yang diterimanya. 

Hasil penelitian ketua pusat Informasi AIDS dan UPLEK Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Muninjaya (dalam Tanjung, 2007: 28) 

menyebutkan bahwa gigolo yang melakukan kegian dikawasan Ubud dan Kuta 

sasaranya adalah untuk mendapatkan uang dan kepuasan seks. Sedangkan gigolo 

di kawasan Nusa Dua uang adalah nomer dua yang utama adalah untuk kepuasan 

seks kesenangan dan lebih menekankan pada hubungan kemitraan. 

 

Umumnya wanita yang memanfaatkan gigolo adalah wanita-wanita yang 

memiliki banyak uang, hidup mewah, sementara kebutuhan seksnya tidak 

terpenihi oleh sang suami. Boleh jadi suaminya jarang di rumah, sering keluar 

kota, sibuk kerja, sehingga istrinya kesepian atau suami sudah tua tidak bernafsu 

(tenaga) dan sebagainya. Atau seorang wanita janda, tetapi yang tidak mau nikah 

lagi tetapi punya kesanggupan membayar seorang laki-laki untuk memenuhi 

kebutuhan seksnya. 
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2.3.5 Homoseksual 

2.3.5.1 Gay 

Gay hubungan homoseksual yang dilakukan sesama laki-laki. Penis laki-

laki dimasukan ke dalam anus laki-laki lain (pasanganya). Laki-laki gay merasa 

tertarik dan terangsang untuk berhubungan seks bila melakukan hubungan seks 

sesama laki-laki. 

2.3.5.2 Lesbian 

Lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat 

vital saja dan bukanya ejakulasi. Biasanya perbuatan itu dilakukan sesama jenis 

dikalangan wanita dengan wanita. lesbian ini terlarang menurut para consensus 

para ulama. Dipersamakan pada lelaki yang menggesekkan alat vitalnya kepada 

perempuan dengan tidak memasukkan ke dalam farji atau vagina. 

2.3.6 Perkosaan 

Perbuatan perkosaan merupakan seks bebas (free sex) di luar nikah yang 

merugikan pihak lain yang diperkosa. Perbuatan perkosaan dilakukan dengan 

kekerasan karena bukan didasarkan atas suka sama suka. Umumnya perkosaan 

dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Pelaku perkosaan bisa satu, dua orang 

atau lebih. Bila pelaku lebih dari satu orang korban digilir tanpa merasa kasihan, 

biasanya korban setelah diperkosa ditinggalkan begitu saja. 

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta 

mengartikan perkosa sama dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan. Memperkosa 

diartikan menundukan dan sebaginya dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan 
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adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan 

kekerasan (dalam Tanjung, 2007: 36) 

Perkosaan (rape) (dalam kartono, 2009: 237) ialah perbuatan cabul. 

Melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Perkosaan merupakan 

perbuatan yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman 

berat. Perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau 

abnormal dibarengi emosi-emosi yang yang tidak dewasa dan tidak adekuat, 

biasanya dimuati unsure-unsur kekejaman dan sifat sadis. 

Hathout guru besar Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Kuwait dalam bukunya Revolusi Seksual Perempuan (dalam Tanjung, 

2007: 46) menyebutkan perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi 

pelakunya, apalagi jika terbukti maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. 

Namun demikian perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia 

tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan. 

Hasil penelitian Kalyanamitra tahun 1989-1990 mengenai perkosaan 

adanya sejumlah mitos masyarakat yang tidak sesuai dengan faktanya. Mitos itu 

adalah( dalam Tanjung, 2007: 15): 

1. Perkosaan merupakan tindakan impulsive dan didorong nafsu birahi 

yang tak terkontrol 

2. Korban yang diperkosa oleh orang yang asing (tidak dikenal oleh 

korban), orang sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan 

3. Hanya perempuan dengan reputasi buruk yang diperkosa 

4. Perkosaan hanya terjadi antara orang-orang miskin dan tak terpelajar 

5. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang 

perkosaan (berpakaian minim, berdandan seronok, dan sebagainya) 
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6. Perkosaan terjadi ditempat yang beresiko tinggi diluar rumah, sepi, 

gelap, dan di malam hari 

7. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa 

Penyebab terjadinya perkosaan ada kesempatan dan niat melakukan 

perkosaan. 

Pertama, kesempatan yang makin banyak untuk memperkosa baik 

disengaja diciptakan atau secara kebetulan. Calon korban perkosaan sendiri tanpa 

menyadari ikut menciptakan kesempatan terjadinya perkosaan. Seperti jalan 

sendiri ditengah malam, suasana sepi, berduaan dengan laki-laki bukan suami atau 

muhrim di temapt sepia tau di ruang khusus jauh dari keramaian. 

Kedua, naiat memperkosa yang didorong oleh nafsu seks tidak terkendali. 

Munculnya dorongan seks yang menggebu boleh jadi akibat menonton film-film 

porno, merangsang “panas” sehingga muncul niat melampiaskan nafsu seks 

dengan memperkosa. Sasaranya jelas perempuan yang sudah dikenal dan mudah 

diajak. 

Ketiga, ada niat ada kesempatan. Bila niat dan kesempatan berpadu maka 

perkosaan sulit dielakkan. Sebelumnya memang sudah ada niat memperkosa 

karena belum ada kesempatan niat tersebut masih belum jadi kenyataan. Ketika 

melihat kesempatan seorang perempuan dapat dijadikan korban perkosaan pun 

terjadi. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa macam-macam  seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan tanpa ada 
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ikatan yang jelas, hal ini dalam pergaulan bebas akan merugikan semua orang 

baik laki-laki maupun perempuan. 

2.4 Usaha Pencegahan Dalam Menanggulangi Problema Seksualitas Remaja 

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk penanggulangan dampak 

seks bebas, yaitu: 

2.4.1 Aspek Pendidikan 

Melalui saluran informal yaitu pendidikan seks di sekolah dengan 

mencapai remaja sebagai target populasi maka perlu diperhatikan persyaratan 

yang diperlukan untuk suatu program pendidikan seks yang komprehensif. Hal ini 

berdasarkan beberapa prinsip dalam menjalankan suatu program pendidikan seks 

yang komprehensif yaitu: 

1. Pengertian tentang program pendidikan seks harus berdasarkan konsep 

yang komprehensif, bila tidak program tidak akan efektif, disadari baik 

oleh perencanaan program maupun oleh tenaga-tenaga pendidikanya. 

2. Pendidikan seks harus merupakan bagian yang integral dari pendidikan 

kepribadian secara menyeluruh 

3. Peranan pendidikan sangat penting didalam proses pengaruh 

mempengaruhi, oleh sebab itu kwalifikasi pribadi dari pendidikan 

sangatlah penting terutama kedewasaan jiwanya yang bebas dari 

konflik-konflik seks atau konflik kejiwaan lainya. Seorang pendidikan 

seks harus mengerti tentang dasar-dasar pendidikan dan teori 

kepribadian. Persyaratan pendidikan tersebut anatara lain ialah: 
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a. Pengertian dan simpati kepada anak-anak remaja serta kepercayaan 

kepada murid 

b. Sikap yang positif terhadap seks 

c. Mempunyei penilaian yang baik dan juga kepekaanya akan moral, 

adat, cita-cita masyarakat 

d. Sikap yang spontan dan mempunyai rasa humor 

e. Pengetahuan ilmiah yang dibutuhkan untuk bahan-bahan 

f. Yang sangat penting ialah kedewasaan guru sehingga 

kepribadianya stabil dan berintegrasi 

4. Oleh karena itu pendidkan seks menyangkut masalah kesejahteraan 

hidup yang dalam dan kompleks, maka program pendidkan seks yang 

komprehensif hanya dapat diterapkan pada limgkungan masyarakat 

yang relative sudah maju. 

Perlu kita rumuskan tujuan dari pendidikan seks disekolah seperti 

dikemukakan oleh Kirkendall (dalam Sarwono dkk, 1981: 86-87) yaitu: 

1. Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita 

dalam keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupan yang selalu berubah 

dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan 

2. Pengertian tentang peranan seks didalam kehidupan manusia dan 

keluarga, hubungan antara seks dengan cinta, peranan seks dalam 

perkawinan dan sebagainya 

3. Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi 

dan kebutuhan seks. Disini pendidikan seks menjadi pendidikan 

mengenai seksualitas manusia. Jadi seks dalam arti sempit (in context) 

4. Membantu murid dalam mengembangkan kepribadianya sehingga 

mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, 

misalnya memilih jodoh, hidup berkeluarga atau tidak, perceraian, 

kesusilaan dalam seks dan lain-lain. 
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Penerangan tentang seks hanya merupakan aspek yang kecil sekali dari 

pendidikan seks. Dengan demikian beberapa langkah yang perlu diambil sebelum 

mengadakan pendidikan di sekolah ialah: 

1. Program pembinaan guru terutama pembinaan kepribadianya. 

2. Mempersiapkan materinya yang sifatnya komprehensif sehingga perlu 

disusun oleh suatu tiem ahli dari berbagai disiplin ilmu (prilaku, 

pendidikan, kedokteran, agama, sosial budaya) 

3. Perlu mempersiapkan masyarakat sekitarnya sehingga siap untuk 

menerima gerakan yang sifatnya baru ini. 

4. Pelaksanaan dimulai pada beberapa sekolah yang memenuhi syarat 

baik dari tingkat sosial, ekonomi, budaya dari masyaraktnya maupun 

system pendidikanya. 

5. Terutama sekali mengerti dari perencanaan yang harus memahami 

betul tentang program pendidikan seks yang komprehensif tersebut. 

Aspek pendidkan melalui saluran informal dewasa ini lebih 

memungkinkan meliputi antara lain: 

1. Program pembinaan kehidupan keluarga bagi para orang tua. Suatu 

penelitian tentang efektifitas pendidikan seks melalui program 

perbaikan kehidupan berkeluarga telah saya lakukan. Disini dapat 

diperlukan bahwa proses pendidkan seks telah berlangsung secara 

implicit dalam suatu suasana kehidupan keluarga yang sejahtera. 

2. Penyiapan dan publikasi materi yang dapat bertanggung jawabkan 

yang disusun para ahli. 



36 
 

 
 

2.4.2 Aspek Pelayanan 

Aspek pelayanan yang menyangkut penanggulangan problema seksualitas 

dan reproduksi remaja lebih sulit dikembangkan, oleh karena adanya norma-

norma dan nilai-nilai sosial budaya dan agama. Demikian pula peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejauh menyangkut masalah 

pelayanan kontraseptif pada remaja yang belum menikah. 

Usaha pencegahan dan penangulangan problema seksualitas pada remaja 

yang nampaknya bisa dikembangkan sesuai dengan konsep yang telah 

dikemukakan usaha pelayanan konsultasi remaja (premarriage counseling) melalui 

sekolah ataupun pelayanan kesehatan umum. 

Dari maksut diatas dan para ahli adalah Pengaruh lingkungan terutama 

lingkungan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam proses perkembangan 

seksualitas manusia. Bahwa masalah atau kelainan seksualitas yang terpenting 

dari jenis kelainan yang lain (yaitu sifatnya biologis atau fisiologis) ialah kelainan 

seksual yang bersumber dari pengalaman pada masa kanak-kanak. 

2.5 Layanan Informasi 

2.5.1 Pengertian Layanan Informasi 

Dalam menjalani kehidupanya, juga perkembangan dirinya, individu 

memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupanya sehari-hari 

sekarang maupun perencanaan kehidupanya kedepan. Layanan informasi dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, dari media, lisan melalui perorangan, media 

tertulis dan grafis, melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media 

elektronik melalui sumber teknologi tertinggi. Diketahui bahwa berbagai 
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informasi yang dimaksudkan memang tersedia; yang sering kali menjadi masalah 

adalah informasi yang dimaksudkan itu tidak  sampai atau terjangkau oleh mereka 

yang memerlukannya. 

Informasi merupakan bagian terpenting dari pengetahuan. Untuk 

meningkatkan wawasan pengetahuan, semua orang tentunya membutuhkan 

informasi sebagai bahan pengembangan. Baik informasi secara langsung dari 

informan maupun tidak langsung dari bacaan. Sehingga di dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling, terdapat salah satu layanan yang digunakan untuk 

memberikan bantuan dengan memberikan informasi yaitu layanan informasi. 

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta 

didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada 

peserta didik (terutama orang tua) menerima dan memahami informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, 

anggota keluarga dan masyarakat (Sukardi, 2002: 44). 

 

Prayitn o &Amti (2008: 259) mengemukakan bahwa layanan informasi 

bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas 

atau kegiatan,  atau menentukan arah suatu tujuan atau recana yang di kehendaki. 

Prayitno (2012: 50) mengemukakan bahwa Layanan informasi berusaha 

memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam 

layanan ini, kepada peserta layanan yang di sampaikan berbagai informasi. 

Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan 

hidup dan perkembangannya. Layanan informasi diselenggarakan oleh konselor 

yang diikuti oleh seseorang atau lebih peserta. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkn bahwa layanan informasi 

adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu-individu yang membutuhkan 

informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Sehingga dalam penelitian ini dipergunakan untuk memberikan informasi untuk 

meningkatkan wawasan tentang bahaya seks bebas siswa kelas X. Dengan 

pemberian berbagai informasi kepada siswa, diyakini akan menambah 

pengetahuan dan wawasan mereka dalam mencapai tujuan kepribadian mereka 

dalam melakukan tindakan. 

2.5.2 Tujuan Layanan Informasi 

Layanan informasi tidak hanya sekedar memberikan informasi belaka 

kepada individu, melainkan layanan ini juga memiliki tujuan dan fungsi yang 

tentunya akan menjadikan individu menjadi lebih baik. 

Prayitno (2012: 50) menjelaskan tujuan layanan informasi adalah 

dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut 

selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari (dalam 

rangka kehidupan efektif sehari-hari) dan perkembangan dirinya. 

Layanan informasi bertujuan membantu individu agar mengetahui dan 

menguasai berbagai informasi yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan 

dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat (Sukiman, 2011: 97). 

Nurihsan (2006: 19) menyatakan tujuan layanan informasi adalah agar 

individu memiliki pengetahuan (informasi) yang memadai, baik tentang dirinya 

maupun tentang lingkungannya, lingkungan perguruan tinggi, masyarakat serta 

sumber-sumber belajar termasuk internet. Informasi yang diperoleh individu 

sangat diperlukan agar individu lebih mudah dalam membuat perencanaan dan 

mengambil keputusan. 

 

 Dari  penjelasan diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan layanan informasi 

secara umum adalah agar terkuasainya informasi tertentu sedangkan secara khusus 

terkait fungsi pemahaman (paham terhadap informasi yang diberikan) dan 
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memanfaatkan informasi dalam penyelesaian masalahnya. Layanan informasi 

menjadikan individu mandiri yaitu memahami dan menerima diri dan lingkungan 

secara positif, objektif dan dinamis, mampu mengambil keputusan, mampu 

mengarahkan diri sesuai dengan kebutuhannya tersebut dan akhirnya dapat 

mengaktualisasikan dirinya. Dalam layanan informasi terlibat tiga komponen 

pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan informasi di antaranya. 

1. Konselor sebagai pelaksana layanan. 

2. Peserta layanan sebagai sasaran layanan dalah individu yang memerlukan 

informasi untuk mengatasi permasalahannya dan mengembangkan 

kehidupannya.  

3. Materi layanan yang menjadi isi layanan informasi sangat bervariasi, 

tergantung pada kebutuhan para peserta layanan. 

2.5.3 Fungsi Layanan Informasi 

Layanan informasi menjadikan individu mandiri yaitu memahami dan 

menerima diri dan lingkungan secara positif, objektif dan dinamis, mampu 

mengambil keputusan, mampu mengarahkan diri sesuai dengan kebutuhannya 

tersebut dan akhirnya mengatualisasikan dirinya. 

Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh jenis layanan informasi ialah 

fungsi pemahaman yaitu agar individu memahami berbagai informasi dengan 

segala seluk beluknya. Serta fungsi pencegahan yaitu timbulnya masalah, 

pemecahan suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi 

individu serta memungkinkan individu yang bersangkutan membuka diri dalam 

mengaktualisasikan hak-haknya. 
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2.5.4 Asas-Asas Layanan Informasi 

Prayitno (2012: 56) mengemukakan layanan informasi pada umumnya 

merupakan kegiatan yang diikuti oleh sejumlah peserta dalam suatu forum 

terbuka. Asas kegiatan mutlak diperlukan, didasarkan pada kesukarelaan dan 

keterbukaan, baik dari peserta. Asas kerahasian diperlukan dalam layanan 

informasi yang diselenggarakan untuk peserta atau klien khususnya dengan 

informasi yang sangat mempribadi. Layanan informasi yang mempribadi ini 

biasanya tergabung ke dalam layanan konseling lain yang relevan, seperti 

konseling perorangan. 

Sukiman (2011: 70-71) menjelaskan pengertian asas kegiatan, asas 

keterbukaan, kesukarelaan sebagai berikut. 

1. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki 

agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di 

dalam penyelenggaraan pelayanan/kegiatan bimbingan. 

2. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki 

agar konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik didalam 

memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima 

berbagai informasi materi diluar yang berguna bagi pengembangannya. 

3. Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki 

adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti/ menjalani 

layanan/kegiatan yang diperlukan baginya. 

 

2.5.5 Metode Layanan Informasi Di Sekolah 

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka 

oleh pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa disekolah. Berbagai metode 

dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat digunakan melalui format klasikal 

dan kelompok. Format mana yang akan digunakan tentu tergantung jenis 

informasi dan karakteristik peserta layanan. 
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Prayitno (2012: 57-58) menyebutkan beberapa metode yang biasa 

digunakan untuk layanan informasi: 

1. Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi  

Cara penyampaian informasi yang paling biasa dipakai adalah ceramah 

yang diikuti dengan tanya jawab. Untuk mndalami informasi tersebut dapat 

dilakukan diskusi diantara para peserta. 

2. Media 

Dalam penyampaian informasi dapat digunakan media pembantu berupa 

alat peraga, media tulis dan grafis serta perangkat dan program elektronik (seperti 

radio, televisi, rekaman, komputer, OHP, LCD ).“ papan informasi “ merupaka 

media yang cukup efektif apabila dikelola dengan baik dan baahn sajinya aktual. 

Informasi dikemas dalam rekaman dengan perangkat kerasnya (rekaman audio, 

video, komputer) digunakan dalam layanan informasi yang bersifat “ mandiri “ 

dalam arti peserta layanan atau klien sendiri dapat memperoleh dan mengolah 

informasi yang diperlukan. 

2.5.6 Pelaksanaan Layanan Informasi 

Setiap layanan pada bimbingan dan konseling tentu memiliki prosedur 

dalam pelaksanaannya, termasuk juga layanan informasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini. 

Tohirin (2007: 152) menjelaskan pelaksaanaan layanan informasi 

menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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1. Perencanaan  

Identifikasi kebutuhan informasi terhadap obyek layanan, menetapkan 

materi layanan, menetapkan subyek layanan, menetapkan narasumber, 

menetapkan prosedur, perangkat dan media layanan serta menyiapakan 

kelengkapan administrasi. 

2. Pelaksanaan  

Mengorganisasikan kegiatan layanan, mengaktifkan peserta layanan dan 

mengoptimalkan penggunaan metode dan media. 

3. Evaluasi  

Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun 

instrument evaluasi, mengaplikasikan instrument dan mengolah hasil 

instrument. 

4. Analisis hasil evaluasi  

Menetapkan norma/standar evaluasi, melakukan analisis dan menafsirkan 

hasil analisis. 

5. Tindak lanjut  

Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana 

tindak lanjut pihak terkait dan melaksanakan rencana tindak lanjut. 

6. Pelaporan  

Menyusun laporan layanan orientasi, menyampaikan laporan kepada pihak 

terkait dan mendokumentasikan laporan. 

Dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, terdapat bermacam-

macam jenis informasi. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini, jenis 
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informasi yang sesuai adalah layanan informasi untuk tingkat SMA/SMK  

sederajat. Layanan Informasi tingkat ini agaknya mengandung makna yang baru 

bagi siswa SMA/SMK mengingat mereka adalah lebih mendekati lagi masa 

pubertas atau mencari jati diri. Makna dan manfaat layanan informasi pada tingkat 

ini amat tergantung pada mutu dan penekanan-penekanan yang diberikan pada 

penyajian layanan  informasi ditingkat SMA/SMK. 

Menurut Santoso, 1992 (dalam Prayitno dan Amti, 2004:180) pendidikan 

itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai 

sarana reproduksi sosial. 

Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang bagi manusia 

hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui 

pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan 

mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialisasinya, 

kesosilaanya dan keberagamaanya. 

Pemahaman yang diperoleh dalam Layanan informasi bertujuan untuk membekali 

individu dengan berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang 

berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembagkan pola kehodupan 

sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh 

melalui layanan informasi, digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan 

kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan 

kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan. 
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2.6 Media Audiovisual 

2.6.1 Pengertian Media Audiovisual 

Media pengajaran dalam pendidikan sangat beraneka ragam. Dengan 

adanya media pengajaran, peran guru menjadi semakin luas. Sedangkan anak 

didik akan terbantu untuk belajar dengan lebih baik, serta tersangka untuk 

memahami subjek yang telah diajarkan dalam bentuk komunikasi penyampaian 

pesan yang lebih efektif dan efesien. Diantara sekian banyak alat bantu, dibawah 

ini akan dijelaskan mengenai alat bantu yang berupa media audiovisual. 

Menurut Arsyad (2002:30), pengajaran melalui audio visual adalah 

produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan 

pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau 

simbol-simbol serupa. 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar (Djamarah 2006:124). Sejalan dengan pengertian media audio visual yang 

diberikan oleh Anitah (2010:55) adalah media yang menunjukkan unsur auditif 

(pendengaran) maupun visual (penglihatan).  

Menurut Sudjana & Rivai (2009: 58) pengajaran audio visual juga 

mempunyai beberapa kelemahan yang sama dengan pengajaran visual, yaitu 

terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan 

tetap memandang materi audio visual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. 

Dari tiga definisi media audio visual di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media audio visual adalah media yang dalam penggunaannya melibatkan dua 
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unsur, yaitu unsur suara (unsur yang didengar) dan unsur gambar (unsur yang 

dilihat). 

Salah satu contoh dari media audio visual adalah film dan video. Film dan 

video dapat menggambarkan suatu objek bergerak bersama-sama dengan suara. 

Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan untuk 

hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Mereka dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan memperngaruhi sikap. 

Dari pengertian di atas media audiovisual merupakan alat bantu yang yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa untuk belajar dimana media ini 

mengandung unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat serta didengar 

sehingga menigkatkan pemahaman yang lebih mendalam. 

2.6.2 Tujuan Media Audiovisual 

Pendekatan yang lebih menguntungkan dalam arti memperoleh pengertian 

yang lebih efektif dan lebih efisien di bidang audio visual terdapat dalam konsep 

komunikasi. Orientasi terhadap proses komunikasi yang diaplikasikan dalam 

kegiatan instruksional telah merubah kerangka teoritis konsep teknologi 

instruksional. Dengan demikian maka tekanan tidak lagi diletakkan pada benda 

atau bahan pelajaran dalam bentuk audiovisual untuk pengajaran, tetapi 

dipusatkan pada keseluruhan proses komunikasi informasi/pesan dari sumber, 

yaitu guru, kepada penerima yaitu siswa. Keduanya memperlihatkan unsur-unsur 

yang terlibat di dalam proses adanya hubungan erat yang dinamis. 



46 
 

 
 

Menurut Sudjana & Rivai (2009: 59) komunikasi merupakan proses yang 

dinamis, menunjukan unsur-unsur yang saling berhubungan, lebih bermakna 

daripada sekedar bahan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada 

penerimaan pesan. 

Pengelompokan jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan 

teknologi oleh Seels & Glasgow (1990: 181-183) dalam Arsyad (1997:33) di bagi 

dalam 2 kategori luas, yatu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi 

mutakhir: 

1. Media traditional 

1) Media visual 

Media visual: media visual diam yang di proyeksikan, visual yang tidak di 

proyeksikan, visual dinamis yang di proyeksikan 

2) Media audio 

Rekaman piringan, pita kase, reel, cartridge 

3) Penyajian multimedia 

Slide plus suara(tape), multi image 

4) Media cetak  

Buku cetak, modul, tesk terprogram, work book, majalah ilmiah, lembaran 

lepas/hand out (lembaran lepas) 

2. Media teknologi mutahir 

1) Media berbasis telekomunikasi: telekonferen, kuliah jarak jauh. 
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2) Media berbasis mikroposesor: komputer assisted instruction, 

permainancomputer, system tutor intelijen, interaktif, hypermedia, 

compact (video) disk. 

2.6.3 Manfaat  Media Audiovisual 

Sejumlah penelitian tentang manfaat alat bantu audiovisual telah dilakukan. 

Hasil dari penelitian akhirnya membuktikan bahwa alat bantu audiovisual tidak 

diragukan lagi dapat membantu dalam pengajaran apabila dipilih secara bijaksana 

dan digunakan dengan baik.  

Ada bebrapa manfaat alat bantu audiovisual dalam pengajaran antara lain: 

(dalam, Rocmatun dan naili: 2013) 

1. Membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. 

2. Mendorong minat. 

3. Meningkatkan pengertian yang lebih baik. 

4. Melangkapi sumber belajar yang lain. 

5. Menambah variasi metode mengajar. 

6. Menghemat waktu. 

7. Meningkatkan keinginan intelektual. 

8. Cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tak perlu. 

9. Membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama. 

10. Dapat memberikan konsep baru dari sesuatu diluar pengalaman biasa. 

 

2.6.4 Jenis-Jenis Audiovisual 

Menurut arsyad (2009: 29-32) media pengajaran yang sering digunakan 

dalam proses pembelajaran meliputi: 

1. Media grafis (media dua dimensi). 

 Diagram 

Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk 

memperlihatkan hubungan timbale balik, terutama dengan garis-garis 

diagram yang baik adalah sangat sederhana yakni hanya bagian-bagian 

terpenting saja yang diperlihatkan. 

 Grafik  

Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk 

menyampaikan informasi statistic yang saling berhubungan. 
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 Poster  

Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan 

pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup 

lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. 

 Kartun 

Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur 

tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini 

masyarakat. 

 Komik 

Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter 

dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan 

gambar dan di rancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. 

2. Media tiga dimensi 

Sesuai dengan istilahnya, media tiga dimensi adalah media yang 

mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi serta dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Salah satunya yaitu film. Sekarang film sangat populer dan paling 

dramtis, serta paling mahal diantara media lainnya (Morgan, et al., 1976) 

walaupun demikian film kurang efektif jika diberika tersendiri, karena itu harus 

digunakan dengan metode lainnya setelah penanyangan film selesai. Film 

berperan sebagai penarik perhatian yang bersifat menghibur (Flores, Buene, & 

lapastora, 1983). Peneliti menggunakan media tiga dimensi karena dalam 

pemberian layanan dapat diterima dan di cerna siswa dengan mudah dan singkat. 

 

2.7 Kajian Penelitian Sebelumnya 

Layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan dan 

konseling yang terbukti efektif sebagai perlakuan dalam sebuah penelitian. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian. Peneliti menguraikan beberapa penelitian ini sebagai 

berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Lila Ni’mah (2012) dari UMK dengan 

judul Pengaruh Layanan Informasi Bidang Sosial Terhadap Perilaku Bermoral 

Siswa Kelas VII F SMP 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012. Diketahui 

bahwa penelitian ini menunjukkan hasil layanan informasi yang diberikan oleh 

peneliti merupakan pencegahan asusila yang sangat berdampak negatif agar siswa 

tidak terjerumus dalam prilaku seks bebas. 
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Selanjutnya menurut Dwi Aliyatunnisa’ tahun 2012 dari UMK dengan 

judul Upaya Mengatasi Perilaku Prokastinasi Akademik (Penundaan Tugas) 

Melalui Layanan Informasi Siswa Kelas X-1 SMA N 1 Welahan Jepara Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa layanan informasi 

berpengaruh terhadap peningkatan kepedulian sosial siswa kelas X-1 SMA N 1 

Welahan Jepara. Peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

melalui layanan informasi. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa persamaan dari 

penelitian adalah sama-sama menggunakan layanan informasi. Perbedaannya 

denga penelitian ini adalah tidak menggunakan bantuan audio visual dan juga 

mengenai materi yang disampaikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatimah  (2012) dari UMK dengan 

judul Efektifitas Layanan Orientasi Penanggulangan Seks Bebas Pada Remaja 

Dengan Menggunakan Media Audio Visual Siswa Kelas XI TAV 2 SMK 

Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012.  Peneliti menyimpulkan 

bahwa melalui media audio visual berbasis layanan orientasi dapat membantu 

penanggulangan seks bebas pada remaja berpengaruh dalam negatif terhadap 

pemahaman siswa tentang bahaya seks bebas. 

Persamanan peneliti yang dilakukan oleh Lila Ni’mah, Dwi Aliyatunnisa’ 

dan Nur Fatimah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Disini 

peneliti menggunakan layanan informasi dengan media audio visual. Karena 

dalam penelitian ini layanan informasi dengan media audio visual menjadi faktor 

penting dalam keberhasilan meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas pada 

siswa. 
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Dari beberapa penelitian yang sudah ada maka peneliti mengambil judul 

“Upaya Meningkatkan Pemahaman Bahaya Seks Bebas Melalui Layanan 

Informasi Berbantuan Audio Visual Pada Siswa Kelas X SMK Raden Umar Said 

Bidang Grafika Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Telah di paparkan dalam kajian diatas, maka untuk meningkatkan 

pemahaman bahaya seks bebas melalui layanan informasi dengan berbantuan 

audio visual dapat diformulasikan penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

 

2.9 Hipotesis Tindakan 

Kondisi awal 

Sebelum diberi 

Layanan Informasi 

Pemahaman 

Bahaya Seks Bebas 

Tindakan 

Peneliti 

Kondisi Akhir 

Setelah diberi 

Layanan informasi 

Pemahaman 

Bahaya Seks Bebas 

1. Siswa  belum mengetahui pengertian seks bebas. 

2. Siswa belum mengetahui factor-faktor seks bebas. 

3. Siswa belum mengetahui dampak seks bebas. 

4. Siswa belum mengetahui penyakit seks bebas. 

5. Siswa yang belum mengetahui macam-macam perilaku 

seks bebas. 
 

Siklus 1 meberikan layanan informasi dengan materi “pengertian 

seks bebas, faktor penyebab seks bebas, dampak yang ditimbulkan 

seks bebas ”dengan menggunakan media audio visual setelah itu 

melakukan observasi setiap siswa. 

Siklus II memebrikan layanan informasi dengan materi “jenis 

penyakit menular, macam-macam perilaku seks bebas, cara terhindar 

dari seks bebas”dengan menggunakan media audio visual setelah itu 

melakukan observasi setiap siswa. 

Setelah siklus I dan II selesai, kemudian melakukan wawancara 

kepada siswa, dan menganalisis table observasi yang dilakukan 

peneliti, dan membuat dokumentasi siswa. 

1. siswa  mengerti tentang pengertian seks bebas 

2. siswa yang mengerti tentang faktor faktor seks bebas 

3. siswa mengetahui dampak seks bebas  

4. siswa mengetahui penyakit seks bebas 

5. siswa mengetahui macam-macam perilaku seks bebas 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2006:71) mengemukakan bahwa hipotesis 

dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori diatas, dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan kelas sebagai berikut:   

“Upaya Meningkatkan Pemahaman Bahaya Seks Bebas Melalui Layanan 

Informasi Berbantuan Audio Visual Pada Siswa Kelas X SMK Raden Umar Said 

Bidang Grafika Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

  


