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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

2.1 Pengertian Pendidikan Seks 

2.1.1 Makna Dasar Pendidikan  

Terdapat tiga istilah yang dianggap memiliki arti dekat dan tepat dengan 

makna pendidikan. Ketiga istilah tersebut adalah tarbiyah, ta’li>m, dan ta’di>b, 

yang masing-masing memiliki karakteristik makna tersendiri disamping memiliki 

kesesuaian dalam pengertian pendidikan. Selain tiga istilah tersebut terdapat 

beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa seperti kata tah}dzib, tazkiyah, 

hud}a,
23

 tabyi>n, tadris dan Riya>dhah namun ketiga istilah tersebut di atas dianggap 

cukup refresentatif dan sering digunakan dalam rangka mempelajari makna dasar 

pendidikan islam.
24

 Tiga istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

Muhammad Fuad „Abd al-Baqi dalam kitabnya, al-Mu’jam al-Mufah}ras li 

alfa>z al-Qur’a>n al-Kari>m menginformasikan bahwa kata rabb dan yang serumpun 

dengannya diulang sebanyak 872 kali dalam al-Qur‟an.
25

 Kata rabb menurut al-

Rag|hib al-Asfah}ani dalam kitabnya, Mu’jam Mufra>dat Alfa>z| al-Qur’a>n berakar 

dari kata tarbiyah bermakna Insha>’ al-Shay’ fa h}ala ila al-tama>m26
 

(menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap menuju kesempurnaan). Kata 

tersebut digunakan untuk menerangkan perbuatan tuhan sebagai pemelihara, 

                                                             
23

 Sa‟id Ismail „Ali, Ushu>l al-Tarbiyah al-Isla>miyah, (Kairo: Dar al-Salam, Cetakan II, 

2008), h. 13-17 
24

 Moh. Shofan, Pendidikan Berpradikma Profetik, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2004), h. 38 
25

 Muhammad Fuad „Abd al-Baqi dalam kitabnya, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z| al-

Qur’a>n al-Kari>m, (Bairut ; Dar al-Ma‟rifah, Cetakan I, 2002), h. 525-547. 
26

 Raghib al-Asfahani,  Mu’jam Mufrada>t Alfa>z| al-Qur’a>n, (Beirut; Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 2004), h. 208. 
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pendidik, penjaga, penguasa sekalian alam. Sebagai mana firman-Nya dalam al-

Qur’an surah al-Fa>tih}ah/1 : 2 

          

Terjemahnya: 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
27

 

 

Allah memberikan informasi tentang arti penting perencanaan, penertiban, 

dan peningkatan kualitas alam. Manusia diharapkan selalu memuji kepada Tuhan 

Maha Pendidik alam semesta, karenanya juga manusia harus terdidik agar 

memiliki kemampuan untuk memahami alam yang telah didik oleh Allah 

sekaligus mampu mendekatkan diri dan berada dekat dengan Allah sang pendidik 

sejati. Sebagai mahluk Tuhan, menusia idealnya melakukan internalisasi secara 

Istiqo>mah terhadap nilai-nilai ilahiyah, agar mencapai derajat manusia yang 

sesuai kehendak Allah Swt.
28

 

Kata Tarbiyah sering digunakan oleh para ahli pendidikan Islam untuk 

menerjemahkan kata pendidikan dalam bahasa Indonesia. Sebuah buku karangan 

Muhammad Atiyah al-Abrashi berjudul, al-Tarbiyah al-Islamiyah misalnya, di 

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bustami A. Ghani (Pakar di bidang 

bahasa Arab dari Indonesia) dan Johar Bahry menjadi, Dasar-Dasar Pokok 

Pendidikan Islam. Demikian juga buku yang berjudul Min al-Usu>l al-Tarbiyah fi 

                                                             
27

 Kementrian Agama RI, op. cit.,  h. 1. 
28

 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 

Keluarga dan Masyarakat (Yogyakarta: LkiS, Cetakan I, 2009) h. 14. 
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al-Islam, karangan Abd Fattah Jalal, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

menjadi, Dasar-Dasar Pendidikan Islam.
29

  

Sedangkan kata ta’lim merupakan derivasi dari kata „allama, dan dari kata 

‘tersebut adalah ‘alima yang akar kata (masdar) nya adalah ‘ilm. Kata ‘allama 

dan yang serumpun dengannya disebutkan sebanyak 485 kali di dalam al-

Qur‟an,
30

 dan digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Q.S. Al-Baqarah/2 : 

31 

                                       

     

Terjemahnya ; 

 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar
31

 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 : 129 

                                  

             

Terjemahnya : 

 

Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan al-Hikmah (As-

Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
Kuasa lagi maha bijaksana.

32
 

 

                                                             
29

 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cetakan I, 

1997), h. 5. 
30

 Al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufah}ras,op. cit h. 136-138 
31

  Kementrian Agama RI, op. cit., h. 6 
32

  Kementrian Agama RI, op. cit., h. 20 
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Dari informasi ini terlihat bahwa kata ta’lim di dalam al-Qur‟an mengacu 

kepada adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang, jadi 

ta’lim merupakan upaya transfer pengetahuan yang sifatnya intelektual. 

Adapun kata ta’di>b yang diderivasi dari kata adaba tidak dijumpai di 

dalam al-Qur‟an. Namun kata tersebut terdapat dalam hadis Nabi Saw., seperti 

riwayat Ibn Mas‟ud: 

َ َ   َ أ  ْي   ْي   أَّبَن  ْي َربّ  ْي  َ أْي
33
 

Artinya : 

Tuhanku telah mendidikku, kemudian menjadi baik pendidikanku. 

Menurut Akhmad Muzakki, pada masa permulaan Islam, kata adab 

mencakup makna pendidikan lisan dan pendidikan budi pekerti (akhlak), serta 

menjauhi kebiasaan yang tercela, sebagaimana hadis di atas. Demikian juga 

perkataan Umar ibn Khattab: 

َ   لّل  ْيَ   َحْي   ْي  أَب  َ  طَ ْي َ َح ا  َ َ  َو  أْي  نْي   ْي نَطْيَ َ   َ   ْي َرأ 
34
 

Artinya ;  

Sebutlah nasabmu, maka kamu akan menyambung kerabatmu, dan 

peliharalah syair yang baik, maka akan menjadi baik pendidikanmu. 

 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli pendidikan mengenai 

pemaknaan kata yang berhubungan dengan pendidikan. „Abd Rahman al-Nahlawi, 

misalnya, lebih cenderung menggunakan kata tarbiyah untuk kata pendidikan. 

Namun demikian, ketiga istilah tersebut memberikan kesan berbeda satu sama 

                                                             
33

  Ala‟ al-Din „Ali bin Hisam al-Din, Kanzl al-‘Uma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af’al, Juz 

II (ttp. Mu‟assasat al-Risalah, 1981), h. 88 
34

 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab: Pengantar Teori dan Terapan (Jogjakarta : Ar-

Ruzz Media, Cetakan I, 2006), h. 30. 
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lainnya. Kata ta’li>m biasanya mengandung pengertian proses transfer seperangkat 

pengetahuan kepada anak didik. Konsekwensinya, dalam proses ta’li>m ranah 

kognitif selalu menjadi titik tekan. Sehingga ranah kognitif menjadi lebih 

dominan dibanding dengan ranah psikomotorik dan efektif.
35

 

Kata ta’di>b biasanya menunjukan kepada proses pembentukan kepribadian 

anak didik. Ta’di>b merupakan masdar dari adaba yang dapat diartikan pada proses 

mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan ahlak atau budi 

pekerti anak didik. Orientasi ta’di>b lebih terfokus pada pembentukan pribadi 

muslim yang berahlak mulia.  

Kata terbiyah berbeda dengan kata ta’li>m dan ta’di>b kata sebagaimana 

mengutip pendapat Nizar memiliki arti  mengasuh, bertanggung jawab, memberi 

makan, mengembangkan memlihara, membesarkan, menumbuhkan, dan 

memproduksi serta menjinakkan, baik yang mencakup aspek jasmaniah maupun 

rohaniah. Makna tarbiyah mencakup semua aspek, yaitu aspek kognitif, efektif, 

maupun psikomotorik secara harmonis dan integral.
36

 Dari analisa tersebut, 

penulis lebih cenderung menggunakan istilah tarbiyah unrtuk menerjemahkan 

kata pendidikan, karena istilah ini lebih memberikan makna yang komprehensif. 

                                                             
35

 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, metode dan Teknik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan I, 2009), h.4. 
36

 Ibid. 
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2.1.2 Makna Dasar Seks  

Seks dalam bahasa Arab disebut al-Jins, atau al-ittis}a>l al-Jinsi>37
 

pendidikan seks berarti al-tarbiyah al-jinsiyah. Bahasa Inggrisnya sex,
38

 

pendidikan seks berarti sex education. Menurut Kamus Bersar Bhasa Indonesia, 

seks bermakna jenis kelamin.
39

sedangkan menurut kamus biologi, seks adalah 

(pembiakan seksual), berbiak melalui perkawinan antara kedua jenis kelamin. 

Masing-masing menghasilkan gamet, lalu gamet betina dibuahi oleh gamet jantan, 

terbentuk zigot dan zigot tumbuh menjadi embrio, lalu lahir sebagai anak; atau 

jenis kelamin.
40

 

2.1.3 Pengertian Pendidikan Seks Secara Terminologi 

Pendidikan seks secara terminologi menurut Moh. Roqib seorang 

Sekretaris SENAT IAIN Purwokerto ini berpendapat bahwa, pendidikan seks 

adalah merupakan upaya transfer pengetahuan dan nilai (knoledge and values) 

tentang fisik-genetik manusia dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan jenis 

(sex) laki-laki dan perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan primitif 

mahluk hewan dan manusia yang tertarik dan mencintai lawan jenisnya.
41

  

                                                             
37

Adib Bisri dan Munawwir A. Fattah, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia (Surabaya; 

Pustaka Progressif, Cetakan I, 1999), h. 316.  
38

 John M. Echols dan Hasan Shadily, op. cit.,  h. 491. 
39

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (edisi kedua) (Jakarta; Balai Pustaka, Cetakan VII, 1996), h. 893. 
40

 Tim Kashiko, Kamus Lengkap Biologi (Surabaya; Kashiko, Cetakan II, 2004), h. 472-

473. 
41

 Moh Raqib, op. cit., h. 214 
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pendidikan seks ialah suatu usaha untuk mendidik nafsu syahwat sesuai 

dengan ajaran Islam, supaya menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah guna 

menciptakan suasana dan kebahagiaan rumah tangga, tempat mendidik keturunan 

yang taat kepada Allah dan supaya menusia menjauhi zina.
 42

 

Pendidikan seks adalah pemberitahuan pengalaman yang benar kepada 

anak agar dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan di masa 

depan sebagai hasil dari pemberian pengalaman sehingga dia akan memperoleh 

sikap mental yang baik terhadap masalah seks dan masalah keturunan.
43

 

Dari beberapa pengertian seks tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan seks dalam Islam adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan 

penjelasan secara Islami tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada 

anak, serta menutup segala kemungkinan yang mengarah kehubungan seksual 

terlarang. Lebih simpel lagi pendidikan seks adalah upaya transfer pengetahuan 

dan nilai tentang masalah-masalah seksual. 

2.2 Tujuan Pendidikan Seks 

Mempelajari seksualitas manusia berarti mempelajari keseluruhan proses 

pembentukan diri seseorang. Sebagai sebuah fenomena, seks lantas menjadi 

fenomena yang multidimensional karena ia mencakup hampir seluruh aspek 

dalam diri manusia, baik itu aspek biologi, psikologi, sosial, behavioral, klinis, 

religi, maupun aspek sosio-kultural. 

                                                             
42

 Wiwin Luqna Hunaina, Pendidikan Seks Bagi Remaja: Upaya Preventif Terhadap 

Kenakalan Remaja Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 Banyutengah Kecaamatan Panceng 

Kabupaten Gresik, (Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), h. 22-23. 
43

 Ibid., h. 23. 
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Tujuan pendidikan seks secara umum, sesuai dengan kesepakatan 

internasional conference of seks education and family planning (1962) adalah 

untuk menghasilkan manusia-mannusia dewasa yang dapat menjalankan 

kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan 

lingkungan serta bertanggungjawab  terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang 

lain.
44

 

Pendidikan seks bermanfaat pada kondisi sekarang ini, dimana gelombang 

informasi begitu derasnya menerpa anak-anak. Dengan beberapa kali klik di 

internet anak bisa mendapatkan gambar-gambar yang tidak baik atas informasi 

seksual yang menyesatkan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi saat ini banyak 

dari orangtua yang sering kali tidak ada waktu untuk menjelaskan kepada anak 

tentang pentingnya pemahaman pendidikan seks sejak dini. Orangtua selalu sibuk 

dengan urusan mereka  sendiri sehingga melupakan perkembangan anaknya. 

Urusan perkembangan anaknya diserahkan kepada pengasuh (baby sister). 

Tujuan pendidikan anak secara garis besar sebagai berikut: 

1. Membantu anak mengetahui topik-topik biologis, seperti pertumbuhan, masa 

puber, kehamilan dan menyusui. 

2. Mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan seksual. 

3. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. 

4. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan. 

5. Mendorong hubungan sosial yang baik antar lawan jenis. 

                                                             
44

Rahmat Rosyadi, Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan, (Bandung: Angkasa, 

1993), h. 67 
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6. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (sexual 

intercours). 

7. Mengurangi kasus infeksi kehamilan melalui seks. 

8. Membantu pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan dalam relasi 

suami istri dan dalam pergaulan di masyarakat.
45

 

2.2.1 Materi Pendidikan Seks 

Materi pendidikan seks yang ditawarkan oleh Ayip Syafruddin (pengasuh 

Ma‟had Darussalaf Sukoharjo) lebih bersifat khusus dan sesuai dengan syariat 

Islam. Materi-materi tersebut meliputi pokok sebagai berikut: 

a. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada 

anak perempuan. 

b. Mengenalkan mahramnya. 

c. Mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. 

d. Mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilat. 

e. Mendidik agar tidak berkhalwat. 

f. Mendidik agar anak tidak berjabat tangan atau bersalaman dengan lawan 

jenisnya yang bukan mahram. 

g. Mendidik etika berhias. 

h. Mendidik cara berpakaian Islami. 

i. Memisahkan tempat tidur. 

j. Mengenalkan waktu berkunjung dan tata tertibnya. 

k. Mendidik agar menjaga kebersihan kelamin. 

                                                             
45

 Moh. Roqib, op cit., h. 215-216. 
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l. Khitan. 

m. Ikhtilam. 

n. Haid.
46

 

2.2.2 Urgensi Pendidikan seks 

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini tidak lagi 

hanya mengancam para remaja yang rentan terhadap informasi yang salah 

mengenai seks. Meningkatnya kasus kekerasan merupakan bukti nyata kurangnya 

pengetahuan anak tentang pendidikan seks yang seharusnya sudah mereka peroleh 

dari tahun pertama oleh orang tuanya. Pendidikan seks menjadi penting 

mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai tindak kekerasan 

seksual terhadap anak dan remaja. 

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Boyke Dian Nugraha 

mengungkapkan berbagai alasan mengapa memberi pendidikan seks sejak dini 

pada anak sangat penting. Memberi pendidikan seks sejak dini bisa melindungi 

anak dari pelecehan seksual. Anak-anak kita tidak mendapat pendidikan seksual 

sejak dini. Sementara orang yang mengincar anak, ada di sekelilingnya. Ketika 

terjadi pelecehan seksual, anak yang tidak tahu menganggap hal itu bukan 

masalah. Boyke juga mengatakan, kurangnya pengetahuan tentang seks bisa 

menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan pada usia dini. Akibatnya, bisa 

membuat anak melakukan aborsi tidak aman dan berujung pada peningkatan 

resiko kematian ibu.
47

 Menurut peneliti pendidikan seks merupakan bagian dari 

pendidikan ahlak. Sedangkan kemulian ahlak tidak mungkin teraih tanpa adanya 

                                                             
46

 Ayip Syafruddin, Islam dan Pendidikan Seks Anak, (Solo, Pustaka Mantiq, 1994), h. 

59-60. 
47

 http;//healt.Kompas.com/read, pentingnya-pendidikan-seks-sejak-dini?,/(28/01/2019). 
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keimanan yang lurus dan kokoh. Oleh karena itu, keimanan yang kokoh 

sebenarnya yang mampu mengarahkan perbuatan perbuatan seksual menjadi suci 

dan terhormat.  

2.2.3 Manfaat Pendidikan Seks Islami Terhadap Anak 

Pendidikan seksual termasuk dari pendidikan akhlak. Dan bentuk perilaku 

seksual yang sehat merupakan buah dari kemulian akhlak. Sedangkan kemulian 

akhlak tidak mungkin teraih tanpa adanya keimanan yang lurus dan kokoh. 

Manfaat dari memberikan pendidikan seks kepada anak usia dini antara 

lain: 

a. Pendidikan seks sejak dini akan memudahkan anak-anak menerima 

keberadaan tubuhnya secara menyeluruh dan menerima fase-fase 

perkembangan secara wajar. Pendidikan ini akan membantu anak-anak untuk 

mampu membicarakan perihal seks dengan perasaan yang wajar. 

b. Pendidikan seks sejak dini akan membantu anak-anak untuk mengerti dan 

merasa puas dengan peranannya dalam kehidupan. Dengan berbekal 

pendidikan seks yang sehat dan baik, anak laki-laki akan tumbuh menjadi pria 

yang dewasa dan ayah yang bertanggungjawab kelak. Anak-anak perempuan 

pun akan tumbuh menjadi seorang wanita yang wajar dan ibu yang perhatian 

dan kelembutan terhadap anak-anaknya kelak. 

c. Pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan rasa ingin 

tahu yang tidak sehat yang sering muncul dalam benak anak-anak. Anak-anak 

yang mengetahui kenyataan dan tahu bahwa orang tuanya mau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mereka dengan tuntas akan merasa tidak takut dan 
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malu-malu lagi untuk melibatkan diri dalam perbincangan dengan 

orangtuanya mengenai seks. Mereka tidak akan tertarik lagi pada cerita-cerita 

kotor dan bahan-bahan porno yang bersifat tidak mendidik. 

d. Informasi seks yang kita berikan akan melindungi kehidupan masa depan 

anak-anak dari komplikasi dan kelainan seks. Pendidikan seks ini akan 

mendorong anak-anak menumbuhkan sifat-sifat yang normal dan sehat. Salah 

pengertian mengenai kehidupan seks yang tertanam dalam masa anak-anak 

bisa menyebabkan keganjilan atau kelainan dalam pola hidup anak-anak 

setelah mereka dewasa kelak. 

e. Pendidikan seks yang sehat, jujur dan terbuka juga akan menumbuhkan rasa 

hormat dan patuh anak-anak terhadap orang tuanya. Apabila para orangtua 

bersikap jujur dan membantu dalam menerangkan perihal seks, maka anak-

anak juga akan juga akan terdorong untuk mempercayai mereka dalam hal-

hal di luar seks. 

f. Pendidikan seks yang diajarkan secara terarah dan terpimpin di dalam 

lingkungan keluarga cenderung cukup efektif untuk mengatasi informasi-

informasi negative yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Dewasa ini 

pornografi sudah begitu mewabah dan anak-anak kecil juga terpapar dalam 

kesempatan atau peluang untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai 

informasi seks melalui majalah, televisi dan media lainnya. Informasi dari 

sumber-sumber ini sering kali tidak edukatif dan bahkan cenderung 

menonjolkan kehidupan seks yang tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah 

moral. 
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g. Pendidikan seks akan mebuat masing-masing anak bangga dengan jenis 

kelaminnya. Anak laki-laki bangga karena dia seorang pria dan perempuan 

juga senang karena dia seorang wanita. Perasaan bangga seperti ini akan 

membantu mereka menumbuhkan sifat-sifat yang layak menurut jenis 

kelaminnya dan akan cenderung menumbuhkan mereka menjadi orangtua 

yang wajar dan bertanggungjawab kelak setelah mereka dewasa. 

h. Pendidikan seks akan membuat anak-anak sadar dan paham kelak akan 

peranannya dalam masyarakat menurut jenis kelaminnya. 

i. Pendidikan seks yang sehat dan wajar memungkinkan anak-anak meraih taraf 

kedewasaan yang layak dan menurut usianya. 

j. Pendidikan seks mempersiapkan seorang anak untuk kelak menjadi orang tua 

yang dengan baik dan benar akan mengajarkan pengetahuan seks kepada 

anaknya.
48

 

                                                             
48

 Bunda Hana, Ayo Ajarkan Anak Seks, Panduan A to Z Orang Tua Untuk Mengajarkan 

Seks Pada Anak, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2002), h. 50 


