
Falasifah’s Outline Study  

 

Element Mine 
Title Interaksi Orang tua dan Anak  Mengenai Pendidikan 

Seksual  kepada Anak-Usia-Sekolah dalam Menghadapi 
Masa Pubertas 

Research question 1. Apakah pendidikan seksual yang dilakukan oleh 
orang tua pada anak usia sekolah akan 
berpengaruh terhadap kesiapan pengetahuan, 
sikap dan perilaku anak dalam menghadapi masa 
pubertas 

2. Bagaimanakah pendidikan seksual yang diberikan 
pada anak menjelang masa pubertas, dengan 
perbedaan sosial ekonomi, geografi, latar 
belakang pendidikan, budaya? 

Significance 1. Anak dalam masa perkembangannya mengalami 
perubahan fisik baik primer maupun sekunder, yang 
disebut masa pubertas. Masa pubertas ini akan 
membawa perubahan besar pada anak 

2. Dalam islam disebut masa akil balig adalah masa 
dimana anak sudah bisa berfikir dan dapat 
membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk. Karena pada masa ini segala perbuatan 
buruk yang tidak sesuai dengan ajaran agama akan 
dicacat sebagai dosa dan segala amal baik akan 
dicatat sebagai pahala. Sedangkan tanggung jawab 
perbuatan telah berpindah dari orang tua kepada 
diri anak sendiri. 

3. Satu sisi, orang tua menganggap pendidikan seksual 
masih dianggap tabu, di sisi lainnnya informasi 
dapat dengan bebas diperoleh melalui berbagai 
media 

4. Proses pendidikan seksual di keluarga merupakan 
transfer pengetahuan dan perilaku kepada anak. 

5. Berbagai permasalahan kesehatan dan sosial 
muncul karena tidak dilakukannya pendidikan 
seksual atau pendidikan seksual yang diberikan 
tidak komprehensif. 

6. Munculnya perilaku seks pra nikah diketahui karena 
beberapa faktor: kegagalan fungsi keluarga, 
pengaruh media dan rendahnya penerapan nilai-
nilai agama 



Design Kualitatif dan kuantitatif atau action research 

Subjects 

  Entry criteria 

 

 

  Recruitment 

 
Orang tua anak usia sekolah yang akan memasuki masa 
pubertas 
Anak yang akan memasuki masa pubertas 
Random samplling, pada SD yang berada di wilayah 
daerah Istimewa Yogyakarta 

Variables 

  Predictor 

  Outcome 

 
Pendidikan Seksual pada anak oleh orang tua 
Kesiapan prngetahuan, sikap dan perilaku anak dalam 
menghadapi pubertas 
 

Statistical issues 

  Hypothesis 

 

  Sample size and 

power 

 
 

Outcome 1. Mengetahui pola interaksi orang tua-anak 
mengenai pendidikan seksual pada usia sekolah 
dasar 

2. Mengetahui perbedaan pola dan isi pendidikan 
seksual pada anak usia SD pada berbagai tatanan 
masyarakat seperti sosial,geografi, ekonomi, 
budaya dan pendidikan 

3. Memberikan salah satu model bagi pendidikan 
seksual bagi anak di usia sekolah dasar 

Rencana Mata Kuliah Penunjang Disertasi : 

1. Padiatri sosial 

2. Promosi Kesehatan 

3. Keperawatan Keluarga/ Family Nursing 

4. Metode penelitian campuran (Mix Method)/ Action Research 

5. Anthropologi Kesehatan 

Tahap Waktu 

MKPD Februari –September 2016 

Penyusunan Proposal Januari- September 2016 
Ujian Pra Komprehensif November 2016 

Ujian Komprehensif Desember 2016 
Penelitian Januari - Desember 2017 

Ujian Hasil Februari 2018 

Ujian Tertutup April 2018 



 



FINER Criteria for a Good Research 

 

 

Feasible 

 

Adequate number of subjects 

Adequate technical expertise 

Affordable in time and money 

Manageable in scope 

 

Interesting 

 

To the investigator 

 

Novel 

 

Confirms or refutes previous findings 

Extends previous findings 

Provides new findings 

 

Ethical 

 

Respect for person 

Beneficence/nonmaleficence 

Justice 

 

Relevant 

 

To scientific knowledge 

To clinical and health policy 

To future research directions 

 
 

 


