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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Definisi pengetahuan   

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah hasil yang 

didapatkan atau hasil yang diketahui dari penginderaan yang dimiliki 

seseorang seperti penglihatan, penciuman, pendengaran dan 

sebagainya. Berdasarkan pengetahuan tersebut orang tua dapat 

berperan sebagai edukator dan motivator untuk anaknya. Orang tua 

yang memiliki pengetahuan baik dapat melakukan pencegahan 

terhadap anak secara dini dengan cara memberitahukan hal-hal yang 

seharusnya dia lakukan dan yang seharusnya dihindari. 

2. Tingkat pengetahuan  

Menurut Efendi dan Makhfudli (2009) bahwa ada 6 tingkat 

pengetahuan yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu dapat diartikan sebagai mengetahui dan mengingat apa yang 

sudah diterima dan dipelajari dengan cara menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehention) 

Memahami diartikan sebagai suatu  kemampuan untuk 

menjelaskan secara langsung tentang apa yang sudah didapatkan 

dan dipelajari dengan benar. Orang yang telah paham terhadap 
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objek atau materi tersebut harus dapat menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan, menerangkan, menguraikan 

dan sebagainya terhadap objek  yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk  

menggunakan materi yang telah didapatkan dan dipelajari pada 

situasi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai 

aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam 

satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja 

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.    

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan satu tingkat diatas analisis. Seseorang yang 

berada ditingkat ini, akan mampu menjelaskan struktur atau pola 

dari materi yang sudah didapatkan dan mampu mengenali data atau 

informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang 

dibutuhkan. 
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f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini merupakan suatu kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi yang sudah dipelajari atau 

didapatkan berdasarkan pada suatu kriteria yang sudah ditentukan 

sendiri atau kriteria yang sudah ada. Pengetahuan tersebut dapat 

diukur dengan cara wawancara langsung atau menggunakan angket 

tentang materi yang akan diukur. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan  

Menurut Mubarak (2007) , faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat pengetahuan, antara lain : 

a. Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan 

kemampuan seseorang sehingga dapat berperilaku baik. Pendidikan 

bisa didapatkan dari sekolah maupun diluar sekolah. Pendidikan 

juga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, semakin 

tinggi tingkat pengetahuan seseorang semakin mudah dalam 

mencerna suatu informasi, dibandingkan dengan tingkat 

pendidikan rendah. 

b. Minat  

Minat merupakan suatu tingkat keinginan seseorang untuk 

memperolah sesuatu yang diinginkan baik pengetahuan maupun 

keterampilan. Hal ini dapat menjadikan seseorang dalam memiliki 

pengetahuan yang lebih dalam. 
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c. Pekerjaan  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pekerjaan adalah 

sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Suatu pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian, 

pengetahuan, kemampuan dan pengalaman agar dapat 

menghasilkan suatu hasil yang baik. Pekerjaan dapat 

mempengaruhi sebuah tingkat pengetahuan berhubungan dengan 

lingkungan tempat kerja yang membuat seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung. 

d. Informasi  

Informasi adalah suatu data yang diperoleh dari orang lain, media 

cetak maupun media masa untuk dijadikan bahan pengetahuan 

yang baru. Cepat lambatnya mendapatkan pengetahuan baru, 

tergantung dari mudah tidaknya seorang tersebut mendapatkan 

informasi. 

e. Kebudayaan  

Kebudayaan adalah suatu kesatuan yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan 

seseorang. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

f. Umur  

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka akan terjadi 

suatu perubahan fisik maupun psikologis, sehingga dapat 
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mempengaruhi pengetahuan seseorang  terhadap daya tangkap dan 

pola pikir. 

g. Pengalaman  

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dilakukan seseorang  di 

lingkunganya dalam berpartisipasi terhadap suatu kegiatan, 

seseorang yang mengalami pengalaman buruk, lebih cenderung 

untuk cepat melupakan dibandingkan dengan seseorang yang 

mempunyai pengalaman baik. 

B. Peran Orang Tua  

Monks & Knoers (2002), mengatakan bahwa hubungan orang tua 

dengan anak berperan penting dengan kehidupan anak di masa depan. 

salah satu cara menjaga hubungan dengan anak yaitu dengan cara menjaga 

komunikasi dengan baik. Orang tua yang jarang berkomunikasi dengan 

anak, maka anak akan sulit untuk mengikuti perintah dari orang tua, 

sehingga  komunikasi antara orang tua dengan anak harus dijaga dengan 

baik. 

1. Tanggung jawab orang tua   

 Menurut Monks & Knoers (2002) orang tua memiliki tiga 

tanggung jawab dan peran yaitu : 

a. Mengurus keperluan materil anak 

Tugas pertama orang tua yaitu mengurus keperluan materil anak 

seperti memberi makan, tempat perlindung dan pakaian pada anak, 

berhubung dengan anak yang belum mampu mencukupi kebutuhan 
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sendiri, sehingga hal ini merupakan tugas utama orang tua yang 

harus diberikan pada anak. 

b. Menciptakan suatu “home” pada anak 

Home di sini berarti orang tua harus memberikan kasih sayang, 

keramah tamahan, aman, dan rasa terlindung, sehingga dapat 

membuat anak tumbuh dengan baik sesuai dengan usianya karena 

home merupakan tempat terbaik bagi anak. 

c. Tugas pendidikan 

Tugas selanjutnya yaitu sebagai pendidik, pendidikan pertama 

yang anak dapatkan yaitu dari orang tua. Orang tua berperan untuk 

mengenalkan anak kepada Allah SWT, menghargai sesama 

manusia dan sekelilingnya. Titik tolak tugas pendidikan ini adalah 

seseorang yang masih muda. Anak-anak adalah titik tolak utama 

yang harus diberikan pendidikan. Syarat awal bagi berhasilnya 

suatu pendidikan pada anak yaitu menerima sebagaimana adanya, 

tidak memandang anak itu baik atau lemah, alim atau nakal. Peran 

orang tua sebagai pendidik sangat penting dalam menentukan 

pembentukan kerakter dan perkembangan kepribadian anak. 

2. Faktor yang mempengaruhi peran orang tua 

Menurut Hurlock (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi peran 

orang tua yaitu :   
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a. Faktor internal  

1) Umur  

Seiring bertambahnya usia seseorang, maka semakin lebih baik 

seseorang tersebut dalam berfikir, berkarya dan cenderung 

lebih perhatian kepada anggota keluarganya.  

2) Pendidikan  

Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan 

pengetahuan, sehingga membuat orang tersebut lebih mudah 

untuk menerima informasi dan membedakan mana informasi 

yang baik dan mana informasi yang buruk, dibandingkan 

dengan tingkat pengetahuan seseorang yang rendah. 

3) Pekerjaan  

Pekerjaan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh 

orang tua untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan 

keluarganya. Bekerja dapat menyita waktu, sehingga 

berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya dan membuat 

orang tua tidak terlalu dekat dengan anak. 

4) Informasi 

Kurangnya informasi dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang tentang peran apa yang seharusnya dilakukan sebagai 

orang tua.  

 

b. Faktor eksternal  
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1) Lingkungan 

Semua yang ada disekitar kita dapat mempengaruhi 

perkembangan atau perilaku seseorang sebagai orang tua baik 

mempengaruhi ke arah negatif atau pun positif. 

2) Kebudayaan  

Kebudayaan merupakan sesuatu yang komplek yang 

didalamnya tercantum ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesenian 

moral, hukum adat istiadat, kemampuan lain serta kebiasaan 

lain yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

3) Kepercayaan  

Kepercayaan di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan 

Tuhan, ini merupakan kepercayaan individu untuk mencari 

setiap informasi atau pengetahuan yang baik. 

4) Ras  

Ras berkaitan erat dengan kebudayaan dan kepercayaan 

seseorang dalam menerima informasi, hal ini merupakan 

kepribadian atau ciri khas yang terdapat dalam diri individu 

tersebut. 

5) Sosial ekonomi  

Keadaan ekonomi yang rendah pada umumnya karena ketidak 

mampuan dalam mengatasi suatu masalah yang mereka hadapi, 

sebaliknaya pada keadaan sosial ekonomi yang tinggi akan 

efektif dan mudah untuk berbagi usaha untuk masyarakat. 
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Faktor ini yang mempengaruhi peran seseorang sebagai orang 

tua. 

C. Pendidikan Seksual 

1. Definisi pendidikan seks 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pendidikan adalah 

proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

individu dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Menurut Safita (2013), Seksual secara 

umum berarti sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin laki-laki 

maupun perempuan, dan juga ada hubungannya dengan perilaku 

hubungan intim yang dilakukan oleh orang yang sudah ada ikatan 

pernikahan.  

Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang diajarkan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin 

(laki-laki atau perempuan). Pendidikan tersebut meliputi 

perkembangan dan fungsi organ reproduksi dan juga tentang 

menstruasi, mimpi basah dan termasuk nantinya tentang masalah 

perkawinan, kehamilan dan lain sebagainya (Novianto, 2013).  

Pendidikan seksual bertujuan untuk membuat anak mengerti 

terhadap masalah seksual yang sehat, membimbing anak dalam 

menjaga dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya, 

sehingga kedepannya anak akan mengerti bahwa seusianya tidak boleh 

melakukan hubungan seksual (Avin & Paramastri, 2011). 
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2. Tahap-tahap pendidikan seksual berdasarkan usia 

Tahapan pendidikan berdasarkan perkembangan pada anak : 

a. Pada anak usia 0-2 tahun, anak mengenali jenis kelamin dan 

membedakan antara pria dan wanita, pada usia ini orang tua dapat 

menjelaskan organ tubuh pada anak seperti rambut, kepala, tangan, 

kaki, perut, dan jangan lupa penis dan vulva atau vagina (Potter & 

Perry, 2005). Ajarkan juga bagaimana berpakaian sopan. Orang tua 

juga harus membiasakan mengganti popok atau membersihkan 

organ reproduksi anak pada saat selesai BAB dan BAK, serta harus 

ditempat tertutup yang tidak bisa dilihat oleh orang lain agar 

membentuk rasa malu pada anak (Yasmira, 2009). 

b. Usia 2-6 tahun anak harus memahami konsep reproduksi paling 

sederhana. Orang tua harus mempertegaskan tidak boleh berduaan 

atau main terlalu dekat dengan lawan jenis. Anak  juga dapat 

diajarkan perbedaan antara sentuhan yang baik dan sentuhan yang 

buruk, tentang bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh 

disentuh oleh orang dewasa kecuali saat mandi atau selama 

pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, apabila ada yang 

menyentuh tanpa sepengetahuan orang tua anak harus berteriak 

keras-keras dan melaporkan pada orang tuanya (Yasmira, 2009).  

c. Usia 7-8 tahun, anak sudah harus memahami tentang perubahan 

fisik yang akan terjadi pada diri mereka menginjak usia puberitas. 

Anak seusia ini membutuhkan informasi tentang perubahan tubuh 
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mana saja yang akan terjadi, apabila pada usia ini anak tidak 

mendapatkan informasi tentang puberitas maka anak akan 

mengalami ketakutan terutama pada anak perempuan dia akan 

berpikir bahwa menstruasi itu adalah suatu penyakit (Yasmira, 

2009). Anak usia 7-8 tahun juga diajarkan arti tanggung jawab 

dalam menjaga organ reproduksinya, pada usia ini  rasa 

keingintahuan tentang aspek seksual mulai muncul, anak mulai 

bertanya tentang hal yang berkaitan dengan organ reproduksinya, 

sehingga usia 7-8 tahun merupakan usia yang tepat untuk 

memberikan pendidikan seks dan reproduksi dalam istilah yang 

lebih rumit, misalnya perkembangan embrio di rahim ibu dan 

fungsi reproduksi (Irianto, 2014).  

d. Menginjak usia pubertas 9-12 tahun, anak sudah harus memahami  

bagaimana menyikapi menstruasi ataupun mimpi basah yang akan 

mereka alami nanti (Potter & Perry, 2005). Anak usia 10 tahun, 

sebelum menjelang masa puber, harus mengetahui kesehatan alat 

kelaminnya antara lain mengetahui hal-hal yang dilarang seperti 

perilaku seks bebas diluar nikah, perilaku tersebut sangat berisiko 

menimbulkan gangguan kesehatan (Yasmira, 2009). Anak usia 9-

11 tahun rasa keingintahuan semakin meningkat, anak mulai 

belajar bersosialisasi sehingga memerlukan bimbingan orang tua 

untuk mengendalikan emosinya terutama eksplorasi terhadap 

anggota tubuhnya. Pada fase ini orang tua berperan dalam 
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mengarahkan kegiatan yang lebih memperjelas identitas jenis 

kelaminnya seperti, bermain sesama jenis dan dibatasi bermain 

dengan lawan jenis (Irianto, 2014).  

e. Menginjak usia remaja yaitu usia 13-15 tahun, anak cenderung 

tertutup tentang diskusi yang menyangkut seks, namun jika orang 

tua telah membiasakan mendiskusikan hal ini dari awal, anak akan 

lebih nyaman dan terbuka (Yasmira, 2009).  

D. Pentingnya Pendidikan Seksual Dini 

      Pendidikan seksual sangat penting ditanamkan pada anak sekolah 

dasar karena seiring dengan berkembangnya remaja baik secara fisik, 

psikis, maupun sosial, remaja berusaha mencari dan mencoba serta ingin 

diakui jati dirinya. Pada masa tersebut apabila remaja kurang atau bahkan 

tidak mendapatkan arahan orang tuanya dari awal, maka dikhawatirkan 

akan terjadi perilaku mencoba dan meniru yang tidak sepantasnya 

dilakukan diusia mereka. Salah satu contoh misalnya berbagai berita di 

media massa akhir-akhir ini tentang “seks bebas”, “pil koplo”, “VCD 

porno”,  prosentase remaja di lokalisasi pelacuran meningkat dan bahkan 

video “mesum” pun sudah dilakukan di usia mereka yang belum 

sepantasnya dilakukan pada usia tersebut (Irianto, 2014).  

1. Menurut Satifa (2013),  Ada beberapa manfaat pendidikan seks bagi 

anak, yaitu: 

a. Agar anak menginjak masa remaja anak telah mengetahui 

informasi-informasi mengenai seksual. 
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b. Memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah 

seksualitas. 

c. Mengetahui fungsi-fungsi seksualnya. 

d. Memahami masalah-masalah apabila hubungan seksual dilakukan 

oleh anak dibawah umur. 

e. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-

masalah seksualitas. 

2. Faktor mengapa pendidikan seks sangat penting bagi anak, menurut 

Satifa (2013), yaitu : 

a. Faktor pertama dapat dilihat dari orang tua masih menganggap 

bahwa membicarakan tentang seks pada anak adalah hal yang tabu, 

sehingga apabila anak tumbuh menjadi remaja mereka belum 

paham dengan pendidikan seks, mereka akan merasa tidak 

bertanggung jawab dengan seks, dan tidak bisa menjaga kesehatan 

reproduksi. 

b. Faktor kedua, dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan 

kesehatan anatomi reproduksi mereka, di lingkungan sosial 

masyarakat, hal ini hanya dapat dilihat dari media-media yang 

menyajikan hal-hal yang bersifat pornografi, antara lain : VCD, 

majalah, internet, dan tayangan televisi saat ini juga sudah 

mengarah kepada hal yang berkaitan dengan perilaku seks yang 

salah. Dampak dari ketidakpahaman remaja tentang pendidikan 

seks ini, akan menyebabkan  banyak hal-hal negatif terjadi, seperti 
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tingginya hubungan seks diluar nikah, kehamilan yang tidak 

diinginkan, penularan virus HIV dan sebagainya. 

E. Dampak Tidak Dipaparkan Pendidikan Seks Dini 

      Anak adalah usia yang baik untuk diajarkan pendidikan, salah satunya 

yaitu pendidikan seksual. Beritahu pemahaman tentang seks yang utuh, 

lengkap dan benar kedalam diri anak agar anak tidak menganggapnya 

sebagai sesuatu yang tabu dan porno sehingga tidak menimbulkan rasa 

penasaran dan mau mencoba hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pada 

usianya (Yasmira, 2009). 

      Mengingat semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

apabila anak tidak diberitahukan informasi seluas-luasnya tentang seks 

maka anak akan mendapatkan informasi dengan mudah tentang seks dari 

media masa atau teman sebaya. Orang tua tidak tahu isi informasi tersebut 

baik atau tidak. Semua itu akan menimbulkan dampak-dampak yang 

sangat tidak diinginkan oleh orang tua, yaitu dampak jangka pendeknya 

adalah anak akan menjadi korban pelecehan seksual, berhubungan dengan 

tidak diberikan pendidikan seks sehingga kurangnya pengetahuan anak 

tentang seks. Salah satu contoh jangka panjang yang sangat berbahaya 

adalah pornografi (Irianto, 2014). 

      Dampak kecanduan pornografi jauh lebih kompleks dibandingkan 

dengan jenis adiksi lainnya sebab kecanduan ini bukan hanya 

mempengaruhi fungsi otak, namun juga akan mempengaruhi seluruh 

tubuh, baik secara fisik maupun emosinya. Anak yang mengalami 



23 
 

kecanduan pornografi secara keseluruhan dapat menurunkan potensi 

sumber daya anak selaku manusia yang berkualitas. Seseorang yang 

mengalami kecanduan pornografi akan mengalami perubahan konstan 

pada neurotransmitter (pengirim pesan) dan fungsi kontrol otaknya. Anak 

yang sudah kecanduan pornografi tidak akan bisa mengontrol perilaku 

seksnya, mereka akan mengalami gangguan memori yang akan berujung 

pada munculnya gangguan perilaku, dan mengalami kemampuan 

inteligensi, selain itu juga dapat memunculkan kekerasan seksual 

(Yasmira, 2009).  

      Dampak lain akibat penyalahgunaan seks yang mungkin timbul yaitu 

promiskuitas. Promiskuitas adalah salah satu bentuk kelainan seksual, 

dimana pengidapnya akan sangat mudah melakukan hubungan seks 

dengan pasangan berganti-ganti. Salah satu contoh promiskuitas yang 

dilakukan demi mendapatkan materi (uang) yaitu pelakunya dapat 

dikategori sebagai pelacur (Yasmira, 2009). 

F. Cara Memberikan Pendidikan Seksual Pada Anak 

Menurut Anggraini (2014) & Suryadi (2007),  beberapa hal penting 

dalam memberikan pendidikan seksual pada anak antara lain: 

1. Cara menyampaikannya harus wajar dan sederhana, jangan terlihat 

ragu-ragu/malu. 

2. Isi uraian harus disampaikan sesuai dengan kebutuhan dengan tahap 

perkembangan anak. 
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3. Pendidikan seksual harus diberikan secara pribadi dan harus 

disampaikan berulang-ulang (repetitive), karena pengetahuan anak 

pada tiap perkembangan tidak sama. Perlu untuk mengetahui seberapa 

jauh sesuatu pengertian baru dapat diserap oleh anak.  

4. Hindari gaya mengajar seperti di sekolah. Pembicaraan hendaknya 

tidak hanya terbatas pada fakta-fakta biologis, melainkan juga tentang 

nilai, emosi dan jiwa. Jangan khawatir jika telah menjawab terlalu 

banyak terhadap pertanyaan anak. Mereka akan selalu bertanya tentang 

apa yang mereka tidak mengerti. 

5. Anak-anak usia pra sekolah juga perlu tahu bagaimana melindungi dari 

penyimpangan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Ini berarti orang tua harus memberitahu anak bahwa 

mengatakan “tidak” kepada orang dewasa bukanlah sesuatu yang 

dilarang. 

      Jangan menunggu sampai anak mencapai usia belasan tahun untuk 

berbicara tentang masalah seks. Mereka harus sudah mengetahui 

masalah seks pada masa sebelumnya.  
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Area yang diteliti     :  

Tidak diteliti            :  

H. Hipotesis 

         Tingkat pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak 

mayoritas berkategori baik. 

 

T    

     Tingkat pengetahuan 

orang tua tentang 

pendidikan seks dini 
 

            Baik

           Cukup 

          kurang 

     Faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan :  

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 

4. Informasi 

      5.   Kebudayaan  

      6.   Minat  

      7.   Pengalaman  

 

(Mubarak 2007) 

 


