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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak usia dini merupakan anak yang mempunyai karakter unik serta 

termasuk pada suatu proses perkembangan fundamental bagi kehidupan yang 

selanjutnya. Pada masa perkembangan ini, anak-anak perlu bimbingan dan arahan 

dari seorang guru atau orang tua dalam memberikan pendidikan seks. Menurut 

pendapat Soemiarti sebagaimana yang dikutip Yafie anak usia dini adalah anak 

yang berusia antara 3-6 tahun. (Yafie, 2017) Dalam usia-usia tersebut seorang 

anak masih membutuhkan bimbingan dari guru dan orang tua dalam menjalani 

kehidupannya. Kemudian menurut Isjoni, anak usia dini merupakan seorang 

individu yang sedang mengalami proses tahapan pertumbuhan atau perkembangan 

yang begitu pesat, serta anak usia dini adalah anak yang rentang usianya antara 0-6  

tahun. (2009: 19) 

Adapun kasus pelecehan seksual pada anak usia dini di Indonesia menurut 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari tahun 2016 sampai 

tahun 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual di dunia 

pendidikan mencapai 21 kasus, ada sekitar 89 anak yang menjadi korban 
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pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Kemudian kasus pelecehan tersebut 

sebagian besar dilakukan oleh oknum guru dan kepala sekolah yang ada di 

lembaga pendidikan tersebut. (KPAI, 2019: 1-2) Menurut (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014), pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

Selanjutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (pasal 

9 ayat 1a) menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari 

satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain. Kemudian 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pasal 4, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipsi secara wajar sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Serta dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.  

Masalah yang ada di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo, berdasarkan 

fakta-fakta di lapangan terkait pendidikan seks bagi anak usia dini masih dianggap 

tabu atau kurang penting. Dikarenakan respon dari orang tua dan masyarakat 
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kurang mendukung. Sehingga dari pihak guru atau pendidik yang ada di TK 

„Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo perlu meyakinkan para orang tua untuk 

mengenalkan akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini. Kemudian dalam 

masalah-masalah tersebut jika dari para guru di lembaga sekolah tersebut telah 

mengajarkan terkait materi pendidikan seks pada anak, misal seperti nama-nama 

organ tubuh manusia dan fungsinya dengan benar. Akan tetapi dalam 

implementasinya disebuah keluarga, orang tua berbohong terhadap anaknya 

sendiri terkait masalah seputar pendidikan seks tersebut. 

Masalah lain yang dihadapi guru di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo 

yaitu terkait pendidikan seks anak usia dini bahwa rata-rata orang tua merasa 

kebingungan, apabila seorang anak bertanya kepada orang tua misal tentang 

bagaimana adek kecil itu dilahirkan, kemudian dari para orang tua tidak menjawab 

dengan benar dan tepat. Adapun untuk masalah lain terkait penggunaan strategi 

pembelajaran pendidikan seks anak usia dini yang tidak efektif, serta pengaruh 

pada faktor lingkungan, keluarga, teman bermain, penggunaan handphone yang 

berlebihan dan lain sebagainya. Serta faktor cara guru dan orang tua dalam 

menjelaskan hal-hal yang tabu kepada anak, dan tingkat pemahaman anak terkait 

seksualitas yang masih kurang pada anak usia dini. Kemudian selaku kepala 

sekolah sudah melarang hal tersebut, akan tetapi misal ada permasalahan terkait 

pendidikan seks yang menyimpang terhadap anak, akan ditindak lanjuti 

permasalahan tersebut serta  dipanggil orang tuanya. 
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 Selaku pendidik terkait masalah yang ada di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo merasa sangat prihatin. Oleh sebab itu pendidikan seks bagi anak usia dini 

harus perlu ditekankan, bertujuan agar anak usia dini bisa paham dan mengerti dari 

bahaya yang ditimbulkan dari perilaku seks itu sendiri. Sehingga respon dari orang 

tua kurang mendukung terhadap pendidikan seks anak usia dini yang dilakukan 

oleh para guru di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo, serta faktor lain seperti 

latar belakang orang tua yang berpendidikan rendah, masalah-masalah dalam 

keluarga, dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak merasa kebingungan 

terhadap hal-hal seputar pendidikan seks itu sendiri, dikarenakan orang tua kurang 

peduli terhadap anak-anaknya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seorang 

anak bahwa dalam keluarga, teman pergaulan, dan lingkungan sekitar juga 

mempengaruhi pola berpikir seorang anak. Seharusnya para orang tua selalu 

mengawasi dan memantau anak dalam menjalani kehidupan anak-anaknya. 

Apabila masalah tersebut jika dibiarkan begitu saja akan berdampak pada 

kehidupan anak-anak usia dini, adapun seorang anak harus mendapatkan 

pendidikan seks dengan baik dan benar. Kemudian dari sejak usia dini, seorang 

anak harus sedini mungkin untuk dikenalkan dengan hal-hal yang terkait 

pendidikan seks, bertujuan agar waktu dewasa kelak sudah bisa memahami secara 

benar terkait perilaku seks pada anak. Selanjutnya diantara masalah-masalah 

tersebut juga dapat mempengaruhi proses dari perkembangan kepribadian anak 

usia dini dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pendidikan 

seks secara benar, dengan strategi yang diberikan oleh pendidik pada lembaga 
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sekolah TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo. Apabila dimasa kanak-kanak itu 

dilepas begitu saja dari pengawasan orang tua atau guru, akan berakibat merugikan 

anak dalam pertumbuhan yang selanjutnya.  

Pendidikan seks menjadi sangat diperlukan di kalangan anak-anak, yang 

merupakan sebagai pencegahan atau antisipasi untuk keberlangsungan dalam 

menjalani kehidupan. Sehingga pentingnya pendidikan seks usia dini perlu 

ditekankan serta ditanamkan dari usia masih sejak dini. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait “Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Seks Anak Usia Dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo Banjaroyo 

Kalibawang Kulon Progo”. Pentingnya masalah ini diangkat dikarenakan 

pendidikan seks usia dini harus ditanamkan sejak dini, bertujuan agar menjadi 

bekal anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa yang akan datang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-

masalah pada skripsi dirumuskan sebagai berikut :  

1) Bagaimana urgensi pendidikan seks bagi anak usia dini di TK „Aisyiyah 

Bustanul Athfal Bendo? 

2) Bagaimana strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK 

„Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo? 
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3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi pembelajaran pendidikan 

seks anak usia dini di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

pada skripsi dirumuskan sebagai berikut :  

1) Untuk menganalisis urgensi pendidikan seks bagi anak usia dini di TK 

„Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo 

2) Untuk menganalisis strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK 

„Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo 

3) Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi 

pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian tujuan penelitian di atas, maka kegunaan 

penelitian pada skripsi dirumuskan sebagai berikut :  

1) Secara Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu sumbangan 

dalam pemikiran dan pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan seks 

anak usia dini, serta dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian 
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selanjutnya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi 

pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo. 

2) Secara Praktis   

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi sekolah, 

bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari guru maupun siswa 

di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik 

bagi para guru di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo dalam memberikan 

pendidikan dan pengetahuan pendidikan seks terhadap anak usia dini 

mereka. Serta dapat membantu para guru dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam pendidikan seks pada anak usia dini. 

c. Bagi Siswa 

Siswa sebagai peserta didik diharapkan dapat lebih tekun dalam 

mengoptimalkan kualitas prestasi belajarnya.  

d. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti sendiri adalah sebagai gambaran bagi 

peneliti terkait hal-hal strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia 

dini.  
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E. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan pada uraian kegunaan penelitian di atas, maka sistematika 

pembahasan pada skripsi dirumuskan bahwa peneliti membahas terkait “Strategi 

Pembelajaran Pendidikan Seks Anak Usia Dini di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo”, kemudian di dalam skripsi ini 

terdapat beberapa pembahasan antara lain :  

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori 

Pada bab II terdiri atas tinjauan pustaka yaitu kajian teoritik mengenai 

penelitian terdahulu. Sedangkan kerangka teori memuat teori-teori yang relevan 

dengan judul penelitian. 

Bab III  : Metode Penelitian  

Pada bab III dimuat mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian 

dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kreadibilitas, dan analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab IV dimuat mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan. 

Adapun hasil penelitian berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian yang berkaitan dengan 
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variabel yang sedang diteliti. Pembahasan menunjukkan tinjauan kritis peneliti 

skripsi terhadap hasil penelitian yang telah diungkap pada bagian atas. 

Bab V : Penutup 

Pada bab V berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup. 

Daftar Pustaka  

Berisikan referensi yang digunakan peneliti sebagai rujukan dalam 

menyusun skripsi. 

 


