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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

       Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman teletak di desa Ngrukeman, 

Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sejak tanggal 10 November 2012 mendapatkan 

Akreditasi A. Sekolah ini berada di pedesaan, kurang lebih 2 km dari 

pusat kecamatan kasihan. 

       SD Negeri Ngrukeman memiliki beberapa fasilitas penunjang 

kegiatan belajar seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, 

ruang BK, laboratorium IPA, toilet, musholla, UKS, perpustakaan, 

ruang komputer, ruang keterampilan, kantin, dan 12 ruangan kelas. 

Terdapat 18 tenaga pendidik dan jumlah siswa pada tahun ajaran 2015-

2016 sebanyak 310 orang. Kelas satu A terdiri dari 32 siswa, kelas satu 

B 32 siswa, kelas dua A 25 siswa, kelas dua B 23 siswa, kelas tiga 20 

siswa, kelas tiga B 21 siswa, kelas empat A 21 siswa, kelas empat B 22 

siswa, kelas lima A 26, kelas lima B 27 siswa, kelas enam A 31 siswa, 

kelas enam B 30 siswa.  

       Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Ngrukeman terdiri dari 

kegiatan belajar pada jam sekolah dan diluar jam sekolah seperti les 

tambahan untuk kelas 6. SD Negeri Ngrukeman sendiri belum ada 

pelajaran khusus tentang pendidikan seks dikarenakan guru yang ada 
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di SD tersebut belum mengerti bagaimana cara menyampaikan 

pendidikan seks berdasarkan tahapan usia anak. Kegiatan 

ekstrakulikuler meliputi pramuka, komputer, seni membaca Al-Qur’an, 

catur, tenis meja, renang, paduan suara, dan tari. Selain kegiatan 

belajar mengajar di sekolah ada  juga Kegiatan di luar sekolah yang 

rutin dilaksanakan antara lain outbond seperti memperingati hari bumi, 

hari air dan hari lingkungan hidup. Kegiatan ini dikemas dengan 

suasana menyenangkan agar siswa dapat belajar langsung dari 

lingkungan yang dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. 

       Misi SD Negeri Ngrukeman adalah terwujud sekolah bersih dan 

sehat yang unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan berkarakter, 

dilandasi iman dan taqwa. Sedangkan misi dari sekolah ini adalah 

mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan hijau, 

membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap 

lingkungan, melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, mewujudkan peningkatan prestasi 

akademik dan non akademik bagi peserta didik dan sekolah, 

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partisipasif dengan 

melibatkan warga sekolah, mengembangkan  pendidikan budaya dan 

karakter bangsa melalui pembelajaran dan pembiasaan, menumbuhkan 

penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut 

sebagai sumber perilaku. 
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2. Karateristik Responden  

       Responden pada penelitian ini adalah orang tua murid SD Negeri 

Ngrukeman. Orang tua murid yang diambil sebagai responden yaitu 

kelas 1 A dan 1 B sebanyak 64 orang, masing-masing kelas terdiri dari 

32 orang. Adapun karateristik responden dijelaskan dalam tabel 2 

sebagai berikut :  

Tabel 2. distribusi frekuensi karateristik demografi responden di 

SD Negeri Ngrukeman (N=64) 

Karateristik Frekuensi (f) P  Presentase (%) 

Usia :   

<20 tahun       0     0% 

20-30 tahun 14 21.9% 

31-40 tahun 37 57.8% 

>40 tahun 13 20.3% 

Total 64 100% 

Pendidikan terakhir :   

SD 7 10.9% 

SMP 15 23.4% 

SMA 26 40.6% 

Diploma 7 10.9% 

S1 9 14.1% 

S2      0 0% 

Total 64 100% 

Pekerjaan :   

PNS 7 10.9% 

Wiraswasta 29 45.3% 

Petani 6 9.4% 

Pedagang 5 7.8% 

TNI/POLRI      0    0% 

Lainnya: Ibu rumah tangga 12 18.8% 

Lainnya: Buruh 4 6.2% 

Lainnya: Paramedis 1 1.6% 

Total 64 100% 

Sumber informasi   

Televisi 24 37.5% 

Internet 13 20.3% 

Teman 8 12.5% 

Koran/majalah 7 10.9% 

Buku 12 18.8% 

Total 64 100% 
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              Sumber: Data Primer 

       Tabel 2 menunjukan bahwa sebagian besar responden berusia 31-

40 tahun yaitu sebanyak 37 orang (57,8%). Mayoritas pendidikan 

terakhir responden adalah SMA sebanyak 26 orang (40,6%). Mayoritas 

responden memiliki pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 29 orang 

(45,3%). Sumber informasi yang didapatkan oleh responden terbanyak 

melalui televisi yaitu 24 orang (37,5%).  

Tabel 3. distribusi tingkat pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan seks pada anak sekolah di SD Negeri Ngrukeman 

(N=64) 

    Tingkat pengetahuan orang tua 

tentang pendidikan seks 

     frekuensi (f)     presentase (%) 

Baik 50 78.1% 

Cukup baik 11 17.2% 

Kurang baik 3 4.7% 

Total 64 100% 

    Sumber: Data Primer 

             Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

berpengetahuan baik sebanyak 50 responden (78,1%).
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         Tabel 4. distribusi frekuensi pengetahuan orang tua tentang pendidikan 

seks pada anak sekolah di SD Negeri Ngrukeman 

     No Karateristik       Pengetahuan tentang pendidikan 

seks pada anak sekolah 

    Jumlah 

      Baik      Cukup      Kurang 

      F       %      F      %       F      %      F      % 

     1 Usia         

  <20 tahun      0      0%      0    0%      0      0%      0      0% 

     20-30 tahun 10 15.6%      4       6.2%      0      0%      14 2   1.9% 

     31-40 tahun 32 50.0% 3 4.7%      2      3.1%      37 5   7.8% 

  >40 tahun 8 12.5% 4 6.2%      1      1.6%      13 2   0.3% 

    2       Pendidikan 

terakhir 
    

    

 SD 4 6.2% 3 4.7%     0      0%      7 1   0.9% 

 SMP 10 15.6% 3 4.7%     2      3.1%       15 2   3.4% 

 SMA 22 34.4% 3 4.7%     1      1.6%      26 4   0.6% 

 Diploma 6 9.4% 1 1.6%     0                      0%      7 1   0.9% 

 S1 8 12.5% 1 1.6%     0      0%      9 1   4.1% 

 S2      0       0%       0      0%     0      0%      0     0% 

    3 Pekerjaan         

 PNS 7 10.9% 0 0%      0     0%      7     10.9% 

 Wiraswasta 23 35.9% 5 7.8%     1     1.6%       29      45.3% 

 Petani 5 7.8% 1 1.6%     0     0%      6     9.4% 

 Pedagang 2 3.1% 3 4.7%     0      0%     5     7.8% 

 TNI/POLRI      0       0%       0       0%     0      0%     0     0% 

 Ibu rumah  

Tangga 
 11 17.2%  0  0% 

    0     1.6%     12      18.8% 

 Buruh 1 1.6% 2 3.1%     1      1.6%     4      6.2% 

 Paramedis 1 1.6% 0 0%     0      0%     1      1.6% 

    4 Sumber 

informasi 
    

    

 Televisi 16 25.0% 5 7.8%      3      4.7%      24 37.5% 

 Internet 10 15.6% 3 4.7%      0       0%      13      20.3% 

 Teman 7 10.9% 1 1.6%      0       0%      8     12.5% 

      Koran/majalah 6 9.4% 1 1.6%      0       0%      7     10.9% 

 Buku 11 17.2% 1 1.6%      0       0%      12     18.8% 

    Sumber: Data Primer  

        Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yang berpengetahuan baik terbanyak berusia 31-40 tahun 

yaitu sebanyak 32 responden (50,0%) dan yang berpengetahuan baik 

terrendah yaitu responden yang berusia >40 tahun sebanyak 8 (12,5%). 
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Responden dengan pendidikan terakhir SMA merupakan responden 

yang pengetahuan baik dengan kategori terbanyak yaitu 22 responden 

(34,4%) dan responden yang berpendidikan terakhir SD memiliki 

tingkat pengetahuan baik dengan kategori terendah yaitu 4 responden 

(6,2%). Karateristik responden yang bekerja sebagai wiraswasta 

merupakan responden berpengetahuan baik terbanyak yaitu 23 

responden (35,9%), sedangkan yang berpengetahuan paling sedikit 

adalah responden yang bekerja sebagai buruh dan wiraswasta yaitu 1 

responden (1,6%). Sebagian besar responden yang mendapatkan 

informasi melalui televisi memiliki pengetahuan baik sebanyak 16 

responden (25,0%) dan yang berpengetahuan baik terendah yaitu 

melalui koran/majalah sebanyak 6 responden (9,4%).
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B. Pembahasan 

       Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan seks pada anak sekolah dasar di SD Negeri Ngrukeman 

didapatkan hasil bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan baik. 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan 

manusia tersebut diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 2010). 

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa sebagian besar orang tua 

mengerti arti dari pendidikan seks, hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas 

orang tua murid yang menjawab benar pada pertanyaan pertama tentang 

definisi pendidikan seks. Menurut Harjenti (2015) mengatakan bahwa 

perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini turut membentuk 

pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak, karena berbagai 

media saat ini sering mengupas tentang masalah seksualitas, yang dapat 

didengar, dilihat dan dibaca oleh berbagai golongan umur tanpa ada yang 

dapat membendung/membatasinya, hal ini yang menyebabkan baiknya 

pengetahuan orang.  

       Tingginya tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain : usia, pendidikan, pekerjaan, dan informasi. Usia 

mempengaruhi pengetahuan seseorang karena pola pikir yang terus 

mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Semakin bertambah usia akan 

semakin berkembang daya tangkap juga pola pikir seseorang dan akan 

menurun sejalan bertambahnya usia pula (Riyanto, 2012). Karateristik 
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responden berdasarkan usia menunjukan mayoritas responden berusia 31-

40 tahun sedangkan minoritas responden berusia >40 tahun.  

       Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudiyanto dan Khikmawati 

(2014) mengatakan bahwa orang tua yang lebih muda dapat melakukan 

penerapan yang lebih baik pada anaknya dibandingkan dengan yang lebih 

tua karena mereka mempunyai kekuatan fisik yang bagus seperti tidak 

mudah sakit. Bukan hanya kekuatan fisik yang diperlukan tetapi juga 

kekuatan psikososial yang dimilikinya harus bagus seperti tidak mudah 

emosi, dapat berbicara dengan baik, daya ingat tidak menurun sehingga 

dapat memberikan pendidikan seks dengan baik pada anak. 

       Menurut Notoadmojo (2010), tingkat pendidikan  merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan orang tua tentang pendidikan 

seks pada anak. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran untuk 

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA 

dan memiliki tingkat  pengetahuan baik terbanyak, sedangkan responden 

yang berpengetahuan baik terendah yaitu pendidikan terakhir SD. Hal ini 

sesuai dengan yang dijelaskan oleh Suciemilia (2015) bahwa pendidikan 

orang tua merupakan domain yang sangat penting karena semakin tinggi 

jenjang pendidikan maka akan memperluas atau mendukung pengetahuan 

yang diberikan oleh anak dan dengan pendidikan yang baik, orang tua 

dapat dengan mudah menerima segala informasi dari luar tentang 

pendidikan seksual. 
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       Terdapat beberapa responden yang memiliki tingkat pengetahuan 

kurang yaitu responden yang berpendidikan terkahir SMA dan SMP, 

sedangkan tidak terdapat responden yang berpengetahuan kurang pada 

tingkat pendidikan terakhir SD. Menurut Sudiyanto dan Khikmawati 

(2014) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan formal yang dimiliki 

oleh orang tua tidak menunjukan bahwa ia akan dapat berpengetahuan 

lebih baik tentang pendidikan seks, karena pengetahuan orang tua tidak 

hanya dapat diperoleh dari pendidikan formal saja melainkan berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh. 

       Menurut Mubarak (2007), pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pekerjaan dapat mempengaruhi 

tingkat pengetahuan berhubungan dengan lingkungan tempat kerja yang 

membuat seseorang dapat memperoleh pengetahuan secara langsung 

maupun tidak langsung. Karateristik responden berdasarkan pekerjaan 

paling banyak responden bekerja sebagai wiraswasta memiliki tingkat 

pengetahuan baik. Rusmanindar (2014) mengatakan bahwa orang yang 

bekerja sebagai wiraswasta adalah orang yang dapat menciptakan lapangan 

kerja sendiri sehingga menyebabkan orang tua sering berinteraksi dengan 

masyarakat. Melalui interaksi sosial dengan rekan kerja, membuat 

pengalaman dan pengetahuan orang tua bertambah sehingga semakin kritis 

menyikapi budaya dalam pendidikan seks terhadap anak. 

       Hasil penelitian juga menunjukan bahwa responden yang 

berpengetahuan kurang tentang pendidikan seks yaitu responden yang 
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bekerja sebagai ibu rumah tangga, buruh dan juga wiraswasta. Artanto 

(2014) menjelaskan bahwa orang tua yang tidak bekerja seperti ibu rumah 

tangga banyak menghabiskan waktu dirumah daripada diluar rumah 

sehingga dalam segi pengetahuan lebih rendah dibandingkan dengan orang 

yang memiliki pekerjaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Suciemilia (2015) bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan yang tidak 

tetap seperti wiraswasta dan buruh pada umumnya hanya akan disibukkan 

oleh pekerjaanya sendiri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga 

kurang mendapatkan informasi mengenai pendidikan seks.  

       Selain ketiga faktor di atas, sumber informasi juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan. Informasi ini berupa data, teks, gambar, 

suara, kode, program komputer, dan basis data yang dapat memberikan 

pengaruh jangka pendek (immediate impact). Oleh karena itu, sumber 

informasi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang berupa perubahan 

atau peningkatan pengetahuan (Riyanto, 2013). Karateristik responden 

berdasarkan sumber informasi paling banyak responden mendapatkan 

informasi melalui televisi, sedangkan responden yang mendapatkan 

informasi melalui koran/majalah memiliki tingkat pengetahuan terendah.  

       Menurut Rahmawati (2012) mengatakan bahwa di zaman yang 

semakin modern penggunaan media elektronik lebih sering dibandingkan 

dengan media cetak, khususnya penggunaan televisi sebagai sumber 

informasi tentang pendidikan seks karena televisi merupakan salah satu 

media elektronik yang mudah diakses dibandingkan dengan penggunaan 
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koran/majalah sebagai sumber informasi. Menurut Yayasan 

Pengembangan Media Anak (YPMA) dalam Daniel (2014) mengatakan 

bahwa program televisi yaitu acara edukasi laptop si unyil milik trans 7 

masuk dalam kategori aman dan layak untuk ditonton oleh anak-anak. 

Program ini mengandung unsur pendidikan, dapat dilihat dari materi 

tayangan yang bersifat edukatif dengan menayangkan berbagai informasi 

mengenai pengetahuan salah satunya pernah menayangkan edukasi seks 

pada anak dalam unsur hiburan berupa parodi yang dimainkan oleh 

karakter si unyil dan kawan-kawan yang dikemas secara menarik.  

       Disamping memberikan pendidikan seks pada anak, tayangan televisi 

juga memberikan dampak negatif,  terbukti dari semakin banyak keluhan 

masyarakat terhadap program-program televisi yang dapat dicermati pada 

berbagai media. Tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada 

umumnya menyoroti tayangan bermuatan seksual dan pornografi, jenis 

program yang kerap mendapat sorotan, seperti sinetron, reality show, dan 

juga infotainment yang dinilai memberikan pengaruh negatif  khususnya 

terhadap anak-anak dan remaja. Hal ini meresahkan orang tua dan 

menimbulkan kekhwatiran sehingga orang tua memang harus memberikan 

edukasi seks dini pada anak agar anak tidak terpengaruh dengan informasi 

negatif yang disampaikan melalui televisi (Komisi Penyiaran Indonesia 

dalam Subhanafifi, 2010).    

       Disamping pengetahuan orang tua baik, terdapat juga beberapa hal 

yang tidak ketahui oleh orang tua mengenai pendidikan seks yaitu tentang 
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cara memberikan pendidikan seks pada anak. Hasil penelitian menunjukan 

mayoritas orang tua murid belum mengerti bahwa pendidikan seks 

seharusnya diberikan langsung oleh orang tua. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Jatmikowati, Angin dan Ernawati (2015) bahwa masalah 

pendidikan seks kurang diperhatikan orang tua pada masa kini. Orang tua 

masih beranggapan bahwa pendidikan seks seharusnya diberikan oleh guru 

di sekolah, sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan, termasuk 

pendidikan seks pada sekolah. Padahal, yang bertanggung jawab 

mengajarkan pendidikan seks di usia dini adalah orang tua, sedangkan 

sekolah hanya sebagai pelengkap dalam memberikan informasi kepada 

anak. Peranan orang tua sangat strategis dalam mengenalkan pendidikan 

seks sejak dini kepada anak-anak mereka, karena pendidikan seks juga 

harus diberikan dahulu sebelum anak masuk usia sekolah. 

       Selain itu dilihat dari jawaban orang tua murid pada pengisian 

koesioner penelitian menunjukan sebagian besar tidak mengetahui bahwa 

pendidikan seks seharusnya sudah diberikan pada usia sekolah dasar. 

Anggraini (2014) mengatakan bahwa masyarakat masih beranggapan 

bahwa membicarakan hal yang berkaitan dengan seks itu harus pada orang 

yang sudah dewasa, padahal materi seksualitas dapat diberikan dan 

dikemas sesuai usia anak, namun tanggapan masyarakat mengenai belum 

saatnya anak-anak sekolah dasar mengetahui topik seputar seksualitas 

tersebut menjadi penghambat komunikasi itu sendiri. Keterbukaan orang 

tua dalam memahami bagaimana membicarakan topik mengenai 
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seksualitas berdasarkan usia anak dinilai lebih diperlukan daripada 

menutup diri karena menganggap topik tersebut merupakan hal yang tabu 

untuk dibicarakan. 
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