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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berbagi dan memperbincangkan pendidikan seksualitas kerap kali dianggap 

sebagai sesuatu yang tabu bagi sebagian warga Indonesia, seksualitas hampir selalu 

merujuk pada hal yang bersifat pornografi dan konten khusus dewasa sehingga 

banyak orang menganggap tidak patut untuk diperbincangkan dan bersifat privat.  

 Pemahaman masyarakat khususnya remaja, masih sering simpang siur dan 

terkesan ambigu dalam mengartikannya. Bahkan tidak semua remaja memahami seks 

dan seksualitas. Perbedaan antara biologis wanita dan pria merupakan pengertian dari 

seks, atau sering kali disebut dengan jenis kelamin, untuk pria dikenal dengan penis 

dan vagina untuk istilah jenis kelamin wanita. Beda dengan seksualitas yang lebih 

mencakup banyak aspek, aspek sosial, perilaku, biologis, serta aspek kultural. 

(BKKBN, 2006). 

 Remaja-remaja di Indonesia kerap kali gagal mendapatkan informasi yang 

benar terkait seks dan seksualitas, orang tua beranggapan bahwa anak tersebut belum 

siap menerima informasi tersebut (Muhadjir Darwin, 2005) atau anggapan orang tua 

yang mengatakan anak-anak akan tahu perihal seks dan seksualitas apaabila mereka 

sudah dewasa atau sudah besar nantinya (Anganthi & Lestari, 2007). Apabila sumber 

informasi yang didapat remaja tidaklah benar, hal ini akan berdampak pada perilaku 

seksualnya, menciptakan perilaku seksual yang permisif, dengan berbagai resikonya 

(Muhadjir Darwin, 2005). 

Sejalan dengan anggapan diatas, Hurlock menambahkan bahwa minat dan 

keingintahuan anak akan seksualitas menempati puncaknya saat mereka mengalami 

masa pubertas atau remaja. Merekapun sering mencari tahu segala macam hal dengan 

berbagai cara, termasuk “learning by doing” . 

Sedangkan Menteri Kesehatan RI tahun 2010, berpendapat bahwa usia remaja 

10 sampai 19 tahun perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja tersebut 

semakin tahun semakin meningkat, hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor 
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seperti masih minimnya kesadaran, kepedulian akan pendidikan dan pemahaman 

remaja terhadap kesehatan reproduksi dan seksual (PKBI, 2015).  

 

Survey dari PKBI pada tahun 2008, menyebutkan bahwa 63% remaja di 

beberapa kota besar telah melakukan seks pranikah. Sedangkan survey yang di 

lakukan PILAR PKBI Jawa Tengah tahun 2013 menunjukan bahwa 26,8 % remaja 

di kota Semarang sudah melakukan ciuman, 41,7 pernah melakukan berpelukan, 10,9 

% sudah saling memegang organ reproduksi pasangan dan 11,6 % remaja sudah 

mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Serta data KTD dari 

PILAR PKBI Jawa Tengah setiap tahun juga terus mengalami peningkatan, pada 

tahun 2014 sebanyak 67 remaja yang datang konseling meningkat dari tahun 2013 

sebanyak 63 remaja. Hal ini menunjukan bahwa perilaku seksual di kalangan remaja 

sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka.  

 Menambahkan dari rangkaian diatas, dalam jurnal penelitian ‘Efektivitas 

Pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kota Yogyakarta’ yang dilakukan Dwi 

W pada tahun 2017, menyimpulkan bahwa program yang diadakan oleh Pemerintah 

belum efektif, ketidakefektivitasan hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor salah 

satunya partisipasi dari masyarakat dan kesadaran dari masyarakat terutama remaja 

sendiri. 

 Alangkah lebih baik apabila sudut pandang dan informasi mengenai 

seksualitas pada remaja Indonesia mulai diperbaiki, perlu adanya ‘keterbukaan’ dan 

diposisikan dalam keadaan yang sewajarnya serta sesuai realita, salah satunya dengan 

upaya kampanye sosial kepada remaja Indonesia. Menurut Agus Siswono et al. 

(2005) remaja merupakan kelompok penduduk yang perlu mendapatkan perhatian, 

nantinya merekalah bagian dari masa depan dan cerminan bangsa. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa masalah diantaranya: 

a. Remaja kurang paham, sadar, dan peduli dengan informasi seks dan seksualitas. 

b. Remaja memandang informasi seks dan seksualitas dalam lingkup sempit, tabu dan lebih 

mengarah pada pornografi. 

c. Remaja membutuhkan informasi pendidikan seks dan seksualitas 

 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1  Lingkup Pembahasan 

 Dalam membahas perancangan kampanye penulis membatasi hanya pada 

upaya mengubah persepsi negatif remaja akan informasi seks dan seksualitas, serta 

menyadarkan remaja untuk lebih peduli terhadap informasi informasi seks dan 

seksualitas. Dengan target audience kisaran remaja dengan usia 12-24 tahun dan 

belum menikah. 

1.3.2 Lingkup Demografi 

 Berdasarkan lingkup pembahasan diatas, penulis berencana melakukan 

pendekatan pada remaja di Kota Semarang dan sekitarnya, sebagai pilot sampling 

untuk kota-kota lainnya. 

   

1.4  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah 

yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya : 

1. Bagaimana membuat kampanye sosial dalam upaya meningkatkan pemahaman 

remaja dan mengubah persepsi negatif remaja terkait informasi seks dan 

seksualitas?    

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan  

 a. Tujuan adanya penelitian dan kampanye sosial ini agar meningkatkan 

pemahaman remaja akan informasi seks dan seksualitas. Mengubah kerangka 

berpikir, dan adanya ‘keterbukaan’ akan informasi seks dan seksualitas. 
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 b.Memberitahukan kepada remaja bahwa seks dan seksualitas tidak selalu 

mengarah pada pornografi. 

 b. Menuntun remaja untuk lebih berhati-hati dalam menjaga sikap termasuk 

menghargai hak orang lain, nyaman dengan tubuh sendiri, tidak melakukan 

penyimpangan seksual yang merugikan. 

 

 

1.5.2  Manfaat Perancangan 

1.5.2.1 Bagi Masyarakat 

 a. Masyarakat khususnya remaja agar lebih peduli dan sadar 

tentang informasi seks dan seksualitas sekaligus menambah kajian dan 

informasi tentang pendidikan tersebut pada peran orang tua, agar 

menciptakan keluarga Indonesia yang harmonis dan sehat antara orang 

tua dan anak. 

 b. Kampanye sosial ini juga sebagai bentuk pengembangan 

keilmuan dalam lingkup psiokologi dan desain komunikasi visual 

tentang pendidikan seks dan seksualitas di Indonesia. 

 c. Membantu dan memberikan inovasi dalam kampanye sosial 

sehingga mampu menyukseskan program Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada Bina 

Ketahanan Remaja Indonesia. 

 

1.5.2.2 Bagi Institusi  

 a. Hasil dari kampanye dan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi atau studi komparasi mahasiswa apabila akan 

melakukan penelitian lebih lanjut atau menyepurnakan kampanye 

sosial nantinya, terkait pemahaman informasi seks dan seksualitas. 
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1.5.2.3 Bagi Diri Sendiri 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang 

besar untuk menambah pengetahuan penulis jika terjun bekerja dan 

untuk memperluas wawasan seperti bidang psikologi, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu desain 

komunikasi visual yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

 1.6 Metodologi Perancangan 

  1.6.1 User research 

Berdasarkan hasil mini survey yang dilakukan oleh PKBI pada tahun 2015 tentang perilaku 

remaja didapatkan hasil sebagai berikut: 

  

 Dari 2843 responden remaja SMA Kota dan Kabupaten Semarang pada tahun 2015 

menunjukan bahwa sekitar 39.6 %  remaja mempunyai status pacaran dan paling banyak 

usia pertama kali pacaran adalah sekitar usia 10-15 tahun atau ketika remaja masih SMP 

yaitu sekitar 73.3%.  

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Status Pacaran
Remaja

Pacaran

Tidak
Pacaran

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

usia pacaran

1-9 tahun

10-15 tahun

> 16 tshun



17 
 

 

no Perilaku Seksual Tidak Pernah Kadang-kadang Setiap x ketemu 

frek % frek % frek % 

1 Perilaku Ciuman 2110 74.2 598 21.0 102 3.6 

2 Perilaku Pelukan 1571 55.3 1043 36.7 199 7.0 

3 P. memegang organ 

reproduksi 

2500 87.9 281 9.9 36 1.3 

4 Keinginan 

berhubungan seksual 

2500 87.9 281 9.9 36 1.3 

 

no Perilaku Seksual Tidak Pernah Pernah dg 1 

orang 

Pernah. > 1 

orang 

frek % frek % frek % 

1 Perilaku Petting 2747 96.6% 41 1.4 29 1.0 

2 Perilaku 

intercost/berhubungan 

seksual 

2755 96.9 32 1.1 30 1.1 

 

  Dari 2843 remaja yang PKBI lakukan survey, hampir 50 % remaja sudah 

melakukan perilaku seksual pra nikah. Berkaitan dari hasil yang PKBI lakukan, penulis 

mencoba melakukan survey kepada responden terkait persoalan informasi seks dan 

seksualitas guna memperkuat permasalahan. 
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 Dari tanggapan diatas, penulis meneliti dan menyimpulkan bahwa ketika ditanya 

apa yang ada dibenak responden ketika mendengar kata seks dan seksualitas, mereka lebih 

mengarah pada tindakan seksualnya dan mengarah pada hal berbau pornografi dan 

ketabuan, mereka masih memandang seks dan seksualitas dalam cakupan yang sempit. 

Sekitar 14 dari 65 responden yang menjawab dengan tanggapan positif dan terbuka.  
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 Berdasarkan dari pandangan sempit dan negatif remaja pada informasi seks dan 

seksualitas membuat mereka merasa tabu atau saru ketikan ingin bertanya atau 

membicarakan informasi seks dan seksualitas dengan orang tuanya.  

 Upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terutama remaja dalam program 

GenRe (Generasi Berencana) dirasa masih belum banyak yang tahu, hal tersebut juga 

menjadi permasalahan bagi remaja maupun pemerintah sendiri. Sebanyak 59.4% atau 38 

responden mengaku kurang tahu akan program tersebut.  
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 1.6.1.1 Behaviour 

o Remaja tidak jauh dari perilaku pacaran. 

o Persepsi negatif tentang informasi seks dan seksualitas. 

o Remaja masih memandang sempit informasi seks dan seksualitas serta 

mengarah pada pornografi atau tindakan seksual saja. 

o Mengabaikan pendidikan seks dan seksualitas.  

 

1.6.1.2 Need 

o Kampanye sosial yang mampu mengubah menambah pemahaman akan 

informasi seks dan seksualitas remaja. 

o Remaja perlu disadarkan dan ditingkatkan kepedulian mereka terhadap 

informasi seks dan seksualitas secara luas. 

 

1.6.1.3 Problems 

o Remaja masih canggung atau tabu untuk menanyakan pada orang tua, 

sedangkan orang tua juga tidak memberikan informasi atau 

mengkomunikasikan kepada anak remajanya. 

o Ketidaktahuan berakibat penyimpangan dan kesehatan seks dan seksualitas 

remaja. 

o Program pemerintah BKKBN – GenRe masih belum efektif dan tidak 

banyak remaja yang tahu. 

 

1.6.1.4 Attitude 

o Menganggap informasi seks dan seksualitas mengarah pada hal yang 

mengarah pada pornografi dan dimaknai secara sempit. 

o Kurang menyadari akibat ketidaktahuan informasi pada diri sendiri dan 

orang disekitarnya termasuk keluarga. 
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1.6.2 Insight 

 Berdasarakan hasil dari data tersebut, perlu ditingkatkannya kepedulian dan 

kesadaran serta remaja akan informasi seks dan seksualitas yang benar, jelas dan 

akurat, dimana hal tersebut masih dipandang sempit oleh remaja dan mengarah 

pada pornografi. Dari ketidaktahuan mereka akan diri mereka sendiri 

dikhawatirkan mereka akan melakukan penyimpangan seksual yang merugikan, 

merugikan diri mereka dan orang yang berada disekitarnya serta membahayakan 

kesehatan mereka. 

Insight: 

a. Banyak remaja kurang peduli dan kurang sadar tentang betapa pentingnya 

informasi tersebut bagi dirinya sendiri. 

b. Banyak remaja yang memaknai seks dan seksualitas hanya sebatas pada perilaku 

seksual saja, tidak memaknai secara luas. 

c. Mudahnya remaja dalam memperoleh informasi melalui multimedia menjadi 

faktor negatif dan positif bagi remaja. 

e. Komunikasi antara orang tua dan anak atau lingkungan keluarga, masih tidak 

efektif, dirasa masih tabu. 

f. Program pemerintah dirasa masih kurang efektif, dilihat dari eksistensinya yang 

kurang dari pandangan remaja. 

 

1.6.3 Background Research 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 5 cara. 

Yang pertama menggunakan angket, angket ini diberikan kepada remaja yang 

dengan rentan usia 12 – 24 tahun. Angket ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi pada remaja terkait dengan pendidikan seks dan seksualitas. 

Bagaimana pandangan mereka tentang informasi seks dan seksualitas, 

seberapa remaja sering dan bagaimana mereka berkomunikasi terutama 
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membahasa seks dan seksualitas dengan orang tua dan sumber mereka dalam 

mempelajari informasi seks dan seksualitas. 

Yang kedua menggunakan pengumpulan data melalui wawancara yang 

akan dilakukan pada PKBI cabang Semarang, dan BKKBN Jateng. Untuk 

mendapatkan informasi melalui sudut pandang profesional dan info yang valid 

tentang seks dan seksualitas, bagaimana menyampaikan seks dan seksualitas 

kepada remaja, waktu yang tepat, serta dampak-dampak apabila pendidikan 

seksualitas di Indonesia tidak dipedulikan dan diabaikan remaja. 

  Untuk metode primer yang menjadi pilihan adalah Focus Group 

Disscusion dilakukan pada remaja dan orang tua untuk mendapatkan 

informasi mendalam seputar komunikasi antara orang tua dan remaja sendiri. 

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi antara keduanya. Perkembangan 

anak di era modern dan pengaruhnya terhadap seksualitas remaja. Serta apa 

saja kekhawatiran orang tua pada anaknya di era modern seperti ini.  

 Yang ke empat penulis menggunakan Studi literatur dilakukan untuk 

mengetahui teori-teori terkait penelitian seksualitas di Indonesia sebagai 

penguat dalam penelitian ini. Selain itu untuk menambah wawasan terkait 

desain komunikasi visual, seks, dan seksualitas. 

Dan yang terakhir pencarian dan penggalian informasi melalui internet, 

mengenai topik permasalahan terkait seks dan seksualitas dan tentunya 

menggunakan sumber yang terpercaya dan valid. Pengumpulan ini dilakukan 

untuk mengetahui teori dan update berita terkini. 

1.6.4 Initial Concept 

Setelah menemukan masalah tersebut penulis berencana akan 

menggunakan 5 metode dalam pemecahan masalahnya, metode tersebut 

diterapkan dengan sasaran dan tujuan yang berbeda. Dari hasil yang didapat 

dari metode tersebut kemudian dilakukanlah analisa menggunakan what to say 

dan how to say kemudian diselesaikan menggunakan strategi komunikasi 

AISAS. 
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Peneliti berencana menggunakan cara kampanye sosial dalam upaya 

memecahkan masalah ini, karena kampanye sosial tersebut dirasa dapat 

menyampaikan pesan kepada target primernya yaitu remaja, dan juga target 

sekunder yaitu keluarga dengan anak remaja didalamnya dan juga lapisan 

masyarakat yang peduli dengan remaja. 

Ide dan gagasan awal penulis dalam pemilihan media yaitu media yang 

dekat dengan remaja, menyesuaikan dengan kebiasaan remaja saat ini, 

menyesuaikan dengan mobilitas remaja, kemana mereka biasa pergi atau 

berkumpul. Selain itu juga menggunakan gadget sebagai media 

pendukungnya. 
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1.7 Skema Perancangan 

 

Gambar 1.7 Skema Perancangan 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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1.8 Tinjauan Pustaka 

1.9.1  Jurnal Pengalaman Remaja Dalam Menerima Pendidikan Seks 

 Penelitian ini dilakukan oleh Juliana S.R. Marpaung (Fakultas Keperawatan 

Universitas Sumatera Utara, 2011). Penelitian ini berisikan tentang makna 

pendidikan seks bagi remaja, sumber pendidikan seks yang diperoleh remaja, 

sumber pendidikan seks yang dipeorleh remaja, manfaat pendidikan seks bagi 

remaja dan hambatan remaja dalam menerima pendidikan seks. 

 

1.9.2 Jurnal Hubungan Pengetahuan, Akses Media Informasi Dan Peran Keluarga 

Terhadap Perilaku Seksual Pada Siswa SMK Negeri 1 Kendari Tahun 2016 (Harni 

Andriani, Yasnani, Arum – Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo) 

 Penelitian ini membahas tentang hubungan akses media informasi dengan 

perilaku seksual dan juga hubungan peran keluarga dengan perilaku seksual. 

Melalui jurnal ini penulis mendapatkan informasi hubungan diantara pengetahuan, 

media informasi, dan peran orang tua. Serta meilhat simpulan dan saran dalam 

jurnal tersebut. 

 

1.9.3 Jurnal Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kota Yogkyakarta 

(oleh Dwi Wiliantining Pyas, FIS UNY) 

 Penelitian ini membahas seberapa efektif dan upaya pemerintah dalam 

memberikan informasi seks dan seksualitas. Dan juga melihat faktor pendukung 

dan penghambat programnya, sehingga penulis mampu belajar dan memberikan 

inovasi dalam upaya menanggulangi masalah seputar pendidikan seks dan 

seksualitas remaja. 

 

1.9.4 Jurnal Perilaku Seksual dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Layanan 

Kesehatan Reproduksi Remaja di Lingkungan Kampus (Studi Kasus Pada Mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang) oleh Intan Zainafree, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

FIK, Unnes Semarang. 
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 Penelitian ini membahas seberapa sadar dan persepsi-persepsi mahasiswa 

Unnes terhadap keberadaan Layanan Kesehatan. Kesadaran mereka akan 

kebutuhan layanan kesehatan dipengaruhi oleh beebrapa persepsi seperti penyakit-

penyakit dan akibat negatif dari perilaku seksual merugikan, tingkat keparahannya, 

dan manfaat dari layanan tersebut, serta hambatan-hambatan dalam mengakses 

layanan tersebut. 

 

1.9.5 Perancangan Buku Kreatif Tentang Pengenalan Meditasi Bagi Anak oleh Sabina 

Resti Nuri, Jurusan Desain Komunikasi Visual Unika Soegijapranata Semarang. 

 Perancangan ini merupakan upaya memperkenalkan meditasi kepada 

remaja melalui buku, sehingga mampu meningkatkan minat dan kesadaran anak 

muda untuk memulai kebiasaan hidup sehat juga meningkatkan kualitas anak muda 

Semarang dari segi spiritual dan mental melalui buku kreatif. 

 

 

 

 

 

  


