
LAMPIRAN 

 

 

Pedoman Wawancara 

 

No. Aspek yang dikaji Komponen Sumber Data 

1. Urgensi 

Pendidikan Seks 

anak usia dini 

a. Implementasi 

pendidikan seks 

anak usia dini 

b. Tujuan pendidikan 

seks anak usia dini 

c. Manfaat pendidikan 

seks anak usia dini 

d. Masalah pendidikan 

seks anak usia dini 

Kepala Sekolah, Guru, dan 

Orang Tua Wali 

2. Strategi 

pembelajaran 

pendidikan seks 

anak usia dini 

a. Strategi, metode 

atau cara guru dalam 

pembelajaran 

pendidikan seks 

anak usia dini  

b. Materi pendidikan 

seks anak usia dini 

c. Media penunjang 

belajar mengajar 

d. Pendekatan yang 

digunakan dalam 

belajar mengajar  

e. Sarana pendukung 

pembelajaran 

f. Harapan dari 

pendidikan seks 

anak usia dini 

Kepala Sekolah dan Guru  

3. Faktor pendukung 

dan penghambat 

strategi 

pembelajaran 

a. Tingkat 

keberhasilan 

pendidikan seks 

anak usia dini 

Kepala Sekolah dan Guru 



pendidikan seks 

anak usia dini 

b. Faktor pendukung 

pendidikan seks 

anak usia dini 

c. Faktor penghambat 

guru, peserta didik, 

sarana dan, media 

 

Wawancara kepada Kepala Sekolah 

Identitas Diri 

Nama   : 

Jabatan  : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Pendidikan terakhir : 

 

1. Bagaimana menurut pendapat anda terkait urgensi pendidikan seks anak usia dini? 

2. Apa tujuan dari pendidikan seks bagi anak? 

3. Apa manfaat dari pendidikan seks bagi anak? 

4. Apa saja strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para guru dalam pendidikan 

seks anak usia dini? 

5. Apakah ada strategi lain? 

6. Bagaimana cara menjelaskan yang dianggap tabu kepada siswa? 

7. Bagaimana cara mengenalkan hal-hal yang tabu kepada siswa? 

8. Apa saja materi yang diajarkan guru kepada siswanya? 

9. Bagaimana pemahaman siswa tentang seks? 

10. Apa saja harapan anda dengan adanya pendidikan seks bagi anak? 

11. Apa saja faktor pendukung strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini? 

12. Apa saja faktor penghambat strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia 

dini? 

13. Apa saja perilaku seks yang menyimpang pada anak? 

 

Wawancara kepada Guru dan Karyawan  

Identitas Diri 

Nama   : 



Jabatan  : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Pendidikan terakhir : 

 

1. Bagaimana menurut pendapat anda terkait urgensi pendidikan seks anak usia dini? 

2. Apa tujuan dari pendidikan seks bagi anak? 

3. Apa manfaat dari pendidikan seks bagi anak? 

4. Strategi pembelajaran apa saja yang diterapkan oleh guru dalam pendidikan seks 

anak usia dini? 

5. Apakah ada strategi lain? 

6. Apakah strategi yang anda berikan sudah efektif bagi siswa? 

7. Apa media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar? 

8. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam belajar mengajar? 

9. Apakah pendidikan seks tersebut bisa terlaksana dengan baik? 

10. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam belajar mengajar? 

11. Bagaimana cara menjelaskan yang dianggap tabu kepada siswa? 

12. Bagaimana cara mengenalkan hal-hal yang tabu kepada siswa? 

13. Materi apa saja yang diajarkan? 

14. Apakah materi yang diajarkan sudah efektif bagi siswa? 

15. Dari materi yang diajarkan guru, apakah siswa bisa memahami dengan baik? 

16. Berapakah tingkat keberhasilan guru dalam pendidikan seks bagi anak? 

17. Apakah anda selaku guru pernah melihat perilaku seks yang menyimpang pada 

anak usia dini? 

18. Apa saja faktor pendukung strategi pembelajaran pendidikan seks? 

19. Apa saja faktor penghambat strategi pembelajaran pendidikan seks? 

 

Wawancara kepada Orang Tua wali Siswa 

Identitas Diri 

Nama   : (*Ayah/Ibu) 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 



Pendidikan terakhir : 

 

1. Bagaimana menurut pendapat anda terkait urgensi pendidikan seks anak usia dini? 

2. Apa manfaat dari pendidikan seks bagi anak? 

3. Bagaimana cara menjelaskan yang dianggap tabu kepada anak? 

4. Bagaimana cara mengenalkan hal-hal yang tabu kepada anak? 

5. Apa saja faktor pendukung orang tua, dalam memberikan pendidikan seks pada 

anak? 

6. Apa saja faktor penghambat orang tua, dalam pendidikan seks pada anak? 

 

Pedoman Observasi 

 

No. Aspek Yang 

diamati 
Indikator Lokasi Penelitian 

1.  Tempat yang 

di amati 

a. Letak 

Geografis/Lokasi 

Sekolah 

b. Profil Sekolah 

c. Sarana dan prasarana 

TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo Yogyakarta 

2.  Strategi 

pembelajaran 

pendidikan 

seks anak usia 

dini 

Mengamati penerapan 

strategi, metode atau 

cara guru dalam 

pembelajaran pendidikan 

seks anak usia dini 

TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo Yogyakarta 

3. Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

strategi 

pembelajaran 

pendidikan 

seks anak usia 

dini 

Mengamati guru dalam 

kegiatan pembelajaran 

TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo Yogyakarta 

 



Pedoman Dokumentasi 

 

NO. Dokumen-dokumen Lokasi 

1. Gambaran umum TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Yogyakarta 

TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Yogyakarta 

2. Sejarah berdirinya TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Yogyakarta 

3. Visi, Misi, dan Tujuan TK ‘Aisyiyah 

Bustanul Athfal Bendo Yogyakarta 

4. Struktur organisasi TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Yogyakarta 

5. Data jumlah guru dan karyawan TK 

‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo 

Yogyakarta 

6. Data jumlah siswa TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo Yogyakarta 

7. Sarana dan prasarana di TK ‘Aisyiyah 

Bustanul Athfal Bendo Yogyakarta 

 



SURAT KETERANGAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Bendo, menerangkan bahwa : 

Nama   : Heri Ariwibowo 

NIM   : 20160720059 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas  : Agama Islam 

Instansi  : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Benar-benar telah melakukan penelitian di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo, 

dengan judul skripsi STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SEKS 

ANAK USIA DINI DI TK ‘AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BENDO 

BANJAROYO KALIBAWANG KULON PROGO. 

 

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

 

       Kalibawang, 27 Januari 2020 

       Kepala Sekolah 
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NPM : 1161329 
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