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                                                                 ABSTRACT 

Background : Parents have very important role in giving children early sex 

education. Early sex education given will influence children behaviour in the 

future and children will misinterpret sex should they lack knowledge on sex.  

Objective : This research aimed at finding out parents’ demography characteristic 

and the level of knowledge on sex education for children at SD Negeri 

Ngrukeman. 

Research Method : The type of the research is descriptive quantitative and the 

sample of the research were 64 respondents from Grade IA and IB students of 

Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman with total sampling technique. The analysis 

used was descriptive in the form of frequency and percentage. 

Research Result : The result indicated that the level of parents’ knowledge on sex 

education for children in good category was 50 people (78,1%), in medium 

category was 11 respondents (17,2%) and in poor category was 3 respondents 

(4,7%). 

Conclusion and suggestion : Most parents were included in the good category in 

the knowledge of sex education for children so that the researcher suggested that it 

was necessary to do further research on the way parents give children sex 

education at early age. 

Keyword: sex education, parents, elementary school children. 



INTISARI 

 

Latar Belakang : Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam 

memberikan pendidikan seks dini pada anak. Pendidikan seksual yang tidak 

diberikan secara dini akan mempengaruhi tingkah laku anak di masa depan dan 

anak akan salah mengartikan seks, karena kurangnya pengetahuan tentang seks. 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karateristik demografi orang 

tua dan tingkat pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak sekolah 

di SD Negeri Ngrukeman. 

Metode penelitian : Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan sampel 

pada penelitian ini adalah orang tua siswa-siswi kelas 1A dan 1B Sekolah Dasar 

Negeri Ngrukeman sebanyak 64 responden dengan teknik total sampling. Analisa 

menggunakan deskriptif dalam bentuk frekuensi dan prosentase. 

Hasil Penelilitian : Hasil menunjukan tingkat pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan seks pada anak baik sebanyak 50 orang (78,1%), cukup sebanyak 11 

responden (17,2%) dan kurang sebanyak 3 responden (4,7%).  

Kesimpulan dan saran : Sebagian besar orang tua termasuk kategori baik dalam 

pengetahuan pendidikan seks pada anak sehingga peneliti menyarankan perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya mengenai cara orang tua dalam memberikan 

pendidikan seks pada anak usia dini. 

 

Kata kunci : pendidikan seks, orang tua,  anak sekolah dasar. 

 

 



PENDAHULUAN 

       Orang tua mempunyai peran 

yang sangat penting dalam 

kehidupan anak kedepannya. 

Peran orang tua secara umum 

yaitu sebagai pengurus keperluan 

materil anak, pemberi kasih 

sayang dan bertanggung jawab 

untuk memberikan pendidikan 

yang baik pada anak. Salah satu 

peran orang tua sebagai pendidik 

yaitu memberikan pendidikan 

seks dini pada anak. Orang tua 

harus mempunyai kesadaran 

bahwa anak memiliki hak untuk 

mendapatkan akses informasi 

yang benar tentang seksualitas
1
. 

       Prinsip dasar mengajarkan 

pendidikan seks pada anak 

seperti memberikan imunisasi, 

yaitu mencegah anak tertular 

penyakit tertentu dengan 

melakukan vaksinasi virus yang 

dimaksud. Pendidikan ini akan 

menyebabkan tumbuhnya 

kekebalan tubuh anak terhadap 

kontaminasi seks yang tidak 

benar. Anak yang telah diberikan 

“imunisasi” seks dengan 

lengkap diharapkan akan 

memiliki kekebalan dan kontrol 

diri yang tinggi dari serangan 

virus seks jahat (misalnya 

pornografi, penyimpangan dan 

penyalahgunaan seks) sehingga 

anak tidak mudah terinfeksi 

perilaku seks yang negatif
2
. 

       Pendidikan seks merupakan 

solusi yang baik untuk 

membentuk kepribadian anak 

yang sehat. Pendidikan seks 

disini bukan berarti mengajarkan 

anak tentang hubungan seksual 

atau pun perilaku negatif yang 

seharusnya tidak dilakukan 

seusia mereka, tetapiorang tua 

harus mengajarkan kepada anak 

agar dapat menjaga organ 

reproduksi merekasehingga tidak 

salah digunakan
3
. Pendidikan 

seks juga merupakan bagian 

penting dalam mendidik anak  

bukan perihal yang harus 

dipandang tabu. Orang tua sangat 

berperan penting dalam 

memberikan pendidikan seks 

pada anak, karena orang tua 

adalah orang yang paling dekat 

dengan anak
4
. 

      Data dari KPAI (Komisi 

Nasional Perlindungan Anak 

Indonesia)
5
 yang berhasil 



dirangkum pada tanggal 15 

Agustus 2014, yaitu pada bulan 

Januari sampai April 2014, 

terdapat 342 kasus kekerasan 

seksual terhadap anak. Data Polri 

2014, mencatat di Indonesia ada 

697 kasus kekerasan seksual 

terhadap anak yang terjadi di 

separuh tahun 2014. Dari jumlah 

tersebut, sudah 726 orang yang 

ditangkap dengan jumlah korban 

mencapai 859 orang. Tahun 2015 

kasus penyimpangan seksual 

meningkat, pada tanggal 27 Mei 

2015 beredar video anak sekolah 

dasar melakukan hal yang tidak 

pantas dilakukan oleh anak 

seusia mereka. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan oleh Rifka 

Anisa dari tahun 2000-2007 di 

Yogyakarta didapatkan kasus 

kekerasan seksual usia 5-12 

tahun sebanyak 16%, 12-15 

tahun sebanyak 12% dan usia 15-

18 tahun sebanyak 13,76%
6
. 

       Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan 

pada tanggal 17 November 2015 

di desa Ngrukeman dari 10 

responden didapatkan data 1 

responden mengatakan bahwa 

telah memberikan pendidikan 

seks pada anak sedangkan 9 

responden lainnyamengatakan 

pendidikan seks itu penting 

tetapi, masih beranggapan 

pendidikan seks itu adalah hal 

tabu yang seharusnya tidak 

diberikan pada anak usia dini dan 

masih belum mengetahui cara 

penyampaian pendidikan seks 

kepada anak sehingga 

pengetahuan anak tentang seks 

masih kurang. Peneliti juga 

mendapatkan informasi dari 

salah satu warga desa 

Ngrukeman bahwa pernah terjadi 

masalah pelecehan seksual pada 

anak. Masalah ini disebabkan 

karena kurangnnya pendidikan 

seks yang diberikan orang tua 

kepada anak sehingga 

menimbulkan masalah tersebut. 

Oleh Karena itu, peneliti 

melakukan penelitian di SD 

Negeri Ngrukeman, untuk 

mengetahui tingakat 

pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan seks pada anak 

sekolah dasar di SD Negeri 

Ngrukeman. 



METODE PENELITIAN  

       Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan rencangan 

deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk melihat data 

faktual tanpa melihat mengapa 

fenomena tersebut bisa terjadi. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah orang tua murid di 

Sekolah Dasar Negeri 

Ngrukeman.  

       Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik total sampling. 

Jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah 64 orang tua siswa-

siswi kelas 1A dan 1B Sekolah 

Dasar Negeri Ngrukeman yang 

bersedia menjadi responden. 

       Instrumen dalam penelitian 

ini berupa kuesioner. Jenis 

pertanyaan kuesioner yaitu 

pertanyaan tertutup dan 

menggunakan skala guttman. 

Kuesioner terdiri dari 18 

pertanyaan. Pilihan jawaban 

kuesioner terdiri dari ya, tidak 

dan tidak tahu. Responden yang 

menjawab pertanyaan benar 

bernilai 1 dan menjawab salah 

atau tidak tahu bernilai 0. 

Rentang nilai yang mungkin 

diperoleh dalam menjawab 

pertanyaan adalah 0-18. 

Responden akan dikategori 

memiliki tingkat pengetahuan 

sesuai kategori baik jika mampu 

menjawab benar dengan 

prosentase nilai 76-100%, cukup 

jika mampu menjawab benar 

dengan prosentase nilai 60-75% 

dan kurang jika mampu 

menjawab benar dengan 

prosentase nilai < 60
7
. Cara 

pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu memberikan 

kuesioner langsung kepada 

responden dengan cara 

mendatangi rumah responden 

satu persatu dan dilakukan 

selama 1 bulan.    

       Uji validitas instrumen 

dalam penelitian ini 

menggunakan korelasi product 

moment. Uji validitas telah 

dilakukan pada 32 responden, di 

SD Negeri Bibis dan terdapat 18 

item pertanyaan yang valid dari 

25 pertanyaan yang dilakukan uji 

validitas. Pengukuran reliabilitas 

pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara conbrach’s alph . 



Penelitian ini menggunakan 

Univariate analysis dan akan 

melihat distribusi frekuensi dari 

variabel yang diteliti dan 

dianalisa secara deskriptif dalam 

bentuk frekuensi dan prosentase. 

Analisa univariat dalam 

penelitian ini yaitu pengetahuan 

orang tua tentang pendidikan 

seks. 

HASIL PENELITIAN 

       Hasil penelitian berupa data 

demografi responden dan hasil 

penelitian tingkat pengetahuan 

orang tua tentang pendidikan 

seks pada anak sekolah dasar 

yang didapatkan dari pengisian 

kuesioner oleh responden.

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karateristik Demografi Responden Di SD 

Negeri Ngrukeman (N=64) 

Karateristik Frekuensi (f)          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% 



Karateristik Frekuensi (f)          Presentase (%) 

Internet 13 20.3% 

Teman 8 12.5% 

Koran/majalah 7 10.9% 

Buku 12 18.8% 

Total 64 100% 

                  Sumber: Data Primer 

 

         Tabel diatas menunjukkan 

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 2. 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%).

Tabel 3. 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% 



     No Karateristik       Pengetahuan tentang pendidikan 

seks pada anak sekolah 

    Jumlah 

      Baik      Cukup      Kurang 

      F       %      F      %       F      %      F      % 

 >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     10.9% 

 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      40.6% 

 Diploma 6 9.4% 1 1.6%      0       0%      7      10.9% 

 S1 8 12.5% 1 1.6%      0       0%     9      14.1% 

 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 3, 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%). 

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%).

           DISKUSI 

       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. 

Penginderaan terjadi karena 

panca indera manusia yakni 

panca indera penglihatan, 

penciuman, peraba, perasa dan 

pendengaran. Sebagian besar 

pengetahuan manusia tersebut  

 

diperoleh melalui mata dan 

telinga
8
.   

       Tingginya tingkat 

pengetahuan seseorang di 

pengaruhi 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
9
.    



       Karateristik responden 

berdasarkan usia menunjukan 

mayoritas responden berusia 31-

40 tahun sedangkan minoritas 

responden berusia >40 tahun. 

       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
10

. 

      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
8
.  

       Penelitian ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden 

berpendidikan terakhir SMA 

memiliki tingkat  pengetahuan 

baik terbanyak, sedangkan 

responden yang berpengetahuan 

baik terendah yaitu pendidikan 

terakhir SD.  

       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
11

. 

       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
12

. 

       Karateristik responden 

berdasarkan pekerjaan paling 



banyak responden bekerja 

sebagai wiraswasta memiliki 

tingkat pengetahuan baik hal ini 

disebabkan karena 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
13

. 

       Selain ketiga faktor di atas, 

sumber informasi juga menjadi 

faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan. Informasi ini 

berupa data, teks, gambar, suara, 

kode, program komputer, dan 

basi data yang dapat memberikan 

pengaruh jangka pendek 

(immediate impact). Oleh karena 

itu, sumber informasi dapat 

mempengaruhi pengetahuan 

seseorang berupa perubahan atau 

peningkatan pengetahuan
9
.  

       Karateristik responden 

berdasarkan sumber informasi 

paling banyak responden 

mendapatkan informasi melalui 

televisi, sedangkan responden 

yang mendapatkan informasi 

melalui koran/majalah memiliki 

tingkat pengetahuan terendah. 

Hal ini disebabkan karena 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 koran/majalah 

sebagai sumber informasi
14

. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat pengetahuan orang 

tua tentang pendidikan seks 

pada anak Sekolah Dasar 

mayoritas dalam katagori 

baik sebanyak 50 responden 

(78,1%). 

2. Tingkat pengetahuan orang 

tua tentang pendidikan seks 



pada anak sekolah dasar 

dalam katagori cukup 

sebanyak 11 responden 

(17,2%). 

3. Tingkat pengetahuan orang 

tua tentang pendidikan seks 

pada anak sekolah dasar 

dalam kategori kurang 

sebanyak 3 responden 

(4,7%). 

4. Berdasarkan hasil penelitian, 

sebagian besar responden 

berusia 31-40 tahun, rata-rata 

berpendidikan SMA, bekerja 

sebagai wiraswasta, dan 

mayoritas mendapatkan 

informasi tentang pendidikan 

seks melalui televisi. 

 

SARAN 

1. Bagi perawat  

       Memberikan masukan 

kepada perawat sebagai 

bahan penyuluhan kepada 

orang tua dan pihak sekolah  

tentang cara memberikan 

pendidikan seks pada anak 

berdasarkan usia. 

2. Bagi orang tua 

   Meningkatkan pengetahuan 

serta menerapkan dan 

memberikan pendidikan seks 

pada anak sesuai dengan apa 

yang diketahui. 

 

3. Bagi sekolah  

       Dapat menerapkan 

pendidikan seks sebagai 

salah satu materi yang 

diajarkan pada anak di 

sekolah dan menambah 

kegiatan/pertemuan yang 

menghadirkan orang tua di 

sekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

       Melakukan penelitian 

mengenai cara orang tua 

dalam memberikan 

pendidikan seks dan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

pemberian pendidikan seks 

pada anak sekolah dasar. 
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