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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis terkait startegi pembelajaran pendidikan 

seks anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Urgensi pendidikan seks bagi anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo sangat penting untuk diberikan oleh guru kepada anak usia dini, 

sehingga penyimpangan seks pada anak seperti memelorotkan celana 

temannya dan memperlihatkan alat kelaminnya dapat diantasipasi sedini 

mungkin. Disamping itu tujuan dari urgensi pendidikan seks bagi anak usia 

dini di TK ABA Bendo supaya anak kelak tidak terjurumus pada tindakan-

tindakan penyimpangan seksual seperti LGBT, sodomi, perkawinan dini, serta 

terhindar dari perilaku penyimpangan seksualitas. Maka dari itu hal-hal 

tersebut perlu diaplikasikan kepada anak usia dini, agar mereka bisa paham 

secara benar terkait seksualitas. Serta dapat mengantisipasi perilaku 

penyimpangan seks dengan memberikan pemahaman yang benar tentang 

pendidikan seks bagi anak usia dini. 
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2. Strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK ‘Aisyiyah 

Bustanul Athfal Bendo, yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu strategi pembelajaran penerimaan, strategi pembelajaran 

penguasaan, dan strategi pembelajaran terpadu. Adapun untuk materi 

pendidikan seks yang diajarkan pada anak usia dini di TK ABA Bendo 

tersebut yaitu, perbedaan anatomi dan fisiologi antara laki-laki dan 

perempuan, sikap maskulinitas dan feminitas yaitu dengan peran orang tua 

atau perspektif gender serta menggunakan bahasa-bahasa yang mudah 

dipahami oleh anak, khitan bagi laki-laki. Kemudian materi pendidikan seks 

lainnya yaitu aurat, berhias, merawat tubuh, dan berpakaian, status mahram 

dalam keluarga dan tidur serta bercengkrama, pergaulan sesama jenis serta 

antar jenis, seputar kesehatan reproduksi, yaitu dengan menggunakan 

pembelajaran toilet training serta membiasakan anak untuk menjaga 

kebersihan alat kelamin. 

3. Faktor pendukung dan penghambat strategi pembelajaran pendidikan seks 

anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo, antara lain untuk 

faktor pendukungnya yaitu guru senantiasa mengajarkan materi-materi 

pendidikan seks kepada peserta didik, dengan cara menerapkan strategi 

pembelajaran yang efektif dengan kondisi mereka dan materi-materi 

pendidikan seks sudah dimasukkan pada kurikulum. Serta faktor pendukung 

lainnya yaitu antusias peserta didik yang begitu besar pada saat kegiatan 

pembelajaran ketika dikasih tugas atau ditayangkan video oleh gurunya, serta 
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guru juga menyisipkan materi pendidikan seks pada tema-tema pembelajaran. 

Adapun untuk faktor penghambatnya yaitu cara menyederhanakan materi 

pendidikan seks kepada peserta didik. Adapun untuk faktor peserta didiknya 

yaitu tingkat pemahaman yang masih rendah dari faktor usia atau daya 

tangkap anak yang masih rendah terhadap materi pendidikan seks. Selanjutnya 

untuk faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya pemahaman guru terkait 

materi pendidikan seks anak usia dini, dan cara menyederhanakan materi 

pendidikan seks kepada anak. Pemilihan strategi pembelajaran pendidikan 

seks yang tidak efektif pada saat pembelajaran. Dan cara menjelaskan hal-hal 

yang tabu kepada peserta didik yang kurang sesuai, serta kurangnya 

pemahaman guru terkait strategi pembelajaran pendidikan seks bagi anak usia 

dini.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menarik kesimpulan terkait 

strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo, maka peneliti memberikan 

saran yaitu : 

1. Guru dapat memberikan motivasi yang baik kepada anak terkait pentingnya 

pendidikan seks bagi anak usia dini dengan menggunakan strategi yang 
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menyenangkan bagi peserta didik secara efektif, bertujuan agar tidak ada 

kejadian seks yang menyimpang pada anak.  

2. Materi-materi pendidikan seks yang diberikan oleh guru terhadap peserta 

didik dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. 

3. Pemahaman guru terkait materi-materi pendidikan seks pada anak usia dini 

perlu ditingkatkan dengan cara membaca referensi dari buku atau jurnal-jurnal 

terkait pendidikan seks. Serta kepala sekolah perlu menghubungi pihak dinas 

pendidikan terkait agar dapat mengadakan sosialisasi terkait pentingnya 

materi pendidikan seks bagi anak usia dini. 

4. Menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman kepada anak, sehingga 

anak dengan mudah menerima materi pendidikan seks anak usia dini dengan 

cara menjalin kedekatan yang baik terhadap anak, serta guru dapat 

menggunakan strategi pembelajaran pada anak usia dini yang bervariasi.  

5. Mencukupi fasilitas sarana dan media pendukung dalam kegiatan belajar 

mengajar 

6. Guru dan orang tua dapat memberikan pemahaman terkait hal-hal yang tabu 

kepada anak dengan memberikan penjelasan secara berulang-ulang, serta 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti: gambar atau poster 

video dan media lainnya yang menarik. Serta membiasakan anak untuk 

berbuat baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 

7. Memberikan stimulasi atau rangsangan yang baik kepada anak dalam 

penyampaian materi pendidikan seks  bagi anak usia dini 
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8. Guru dapat meyakinkan para orang tua terhadap pentingnya pendidikan seks 

bagi anak usia dini. 

C. Penutup 

Puji syukur atas segala nikmatnya serta hidayah’Nya yang telah Allah 

SWT berikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan lancar. Adapun ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada 

seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah mendukung 

dan membantu dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT 

memberikan pahala yang setimpal kepada kalian semua.  

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bahwa tidak ada manusia yang 

sempurna kecuali Allah SWT, sehingga dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat 

kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran 

untuk membangun kedepannya menjadi lebih baik lagi. Demikian kajian tentang 

strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo. Selanjutnya penulis berharap 

agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi lembaga pendidikan tersebut, 

dan selebihnya untuk dunia pendidikan Islam. 

 


