
 

 
SEKSUALITAS 





PENGERTIAN 

Seksualitas adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan jenis 

kelamin  

Perilaku seksual adalah:segala 

tindakan yang bisa diamati berupa 

tindakan seksual terhadap orang 

lain atau diri sendiri, 

mengungkapkan diri secara seksual 

atau cara berbicara dan bertindak 



DIMENSI 

SEKSUALITAS 

• Dimensi biologis 
(manusia menjalani 
fungsi seksua)  

• Dimensi Sosial 

 (seksualitas dalam relasi 
antar manusia 

• Dimensi kultural 
moral 

 (seksual dinilai dari 
budaya dan moral) 

(Masters, jhonson dan 
kolodny,1992)  



KERANGKA FIKIR 

 DIXON MULLER 
• Pasangan seksual 

 Segala sesuatu ttg partner seksual 

(jumlah , lama, latar belakang) 

 

• Tindakan seksual 

 Meliputi naluri alamiah, frekuensi,latar 

belakang suatu hubungan 



Lanjutan…… 

• Makna seksual 
 Pemikiran , perilaku dan kondisi 

seksual menurut budaya setempat 

 

• Dorongan dan kenikmatan 

seksual 
– Pembentukan identitas seksual 

– Kondisi yang membentuk 

doronganseksual 

– Persepsi tentang kenikmatan 

seksual 



AREA 

SEKSUALITAS 

Menurut Marti Blnch & Merri 

Collier  (1993), seksualitas 

meliputi 5 area yaitu: 

1.Sensualitas 

2.Intimasi 

3.Identitas  

4.Lifecycle (lingkaran   

kehidupan) 

5.Exploitation (eksploitasi) 



Sensualitas 
• Kenikmatan yang merupakan 

bentuk interaksi antara pikiran 
dan tubuh. Umumnya 
sensualitas melibatkan panca 
indera (aroma, 
rasa,penglihatan, 
pendengaran,sentuhan)&otak 
(organ yang paling kuat terkait 
dengan seks dalam fungsi 
fantasi, antisipasi, memory, dan 
pengalaman) 



Intimasi 

Ikatan emosional atau 

kedekatan dalam relasi 

interpersonal. 

 Biasanya mengandung 

unsur-unsur: kepercayaan, 

keterbukaan diri,   

kelekatan dengan orang lain, 

kehangatan, kedekatan fisik, 

dan saling menghargai  



Identitas 
  

• Peran jenis kelamin 

yang mengandung 

pesan-pesan gender 

perempuan dan laki-

laki serta mitos-mitos 

(feminimitas dan 

maskulinitas) serta 

orientasi seksual.  



Lifecycle (lingkaran 

kehidupan) 
 

Aspek biologis dari 

seksualitas yang 

terkait dengan 

anatomi dan 

fisiologi organ 

seksual. 



Exploitation (eksploitasi) 

Unsur kontrol dan 

manipulasi terhadap 

seksualitas, seperti: 

kekersan seksual, 

pornografi, 

pemerkosaan, dan 

pelecehan seksual 

 



Lanjutan… 

Teddy Hidayat (1997) 

memberikan ruang 

lingkup seksualitas 

antar lain terdiri dari: 

•Seksual biologis 

•Identitas seksual. 

•Perilaku seksual 



Tujuan seksualitas 

 

• Prokreasi 

 (menciptakan atau meneruskan 

keturunan) 

• Rekreasi 

 (memperoleh kenikmatan 

biologis/ seksual) 



 

Pandangan keliru 

tentang fungsi 

seksual wanita 

 – Tubuh wanita milik pria 

 Beberapa gadis dinikahkan sejak 
kecil untuk memastikan mereka 
tetap suci. 

– Wanita hanya mempunyai sedikit 
gairah seksual 

 Wanita hanya sebagai pelayan 
laki-laki saja tdk blh menginginkan 

– Tubuh wanita adalah memalukan 

 Orang tua berbeda sikap bila 
anak perempuan atau anak laki-
laki menyentuh tubuh mereka 
sendiri 

 



 

Meningkatkan 

kesehatan seksual 

berarti: 

• Menurunkan resiko dari 

kehamilan yang tidak diinginkan 

dan PMS 

• Bisa menikmati hubungan intim 

• Merubah peran gender yang 

membahayakan kesehatan 

wanita , termasuk pandangan 

yang keliru 




