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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun 

khususnya anak usia dini. Disisi lain, banyak orang tua yang memiliki persepsi negatif 

mengenai pendidikan seksual bagi anak usia dini, khususnya di desa Kotabaru Selatan 

kecamatan Martapura. Cukup banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan seks 

belum diperlukan bagi anak usia dini. Padahal, anak anak memerlukan bekal mengenai organ 

intim diri sendiri serta cara melindungi diri dari tindak kekerasan seksual dari lingkungan 

sekitar. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan kegiatan parenting education sebagai upaya 

edukasi bagi orang tua agar kedepannya memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap 

pentingnya pendidikan seks bagi anak usia dini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model penelitian ex post facto. 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif . Dengan 

teknik pengambilan sampel purposive sampling berjumlah 30 responden. Untuk analisis 

datanya menggunakan korelasi product moment, analisis regresi linier sederhana dan uji T. 

Penelitian dilaksanakan di desa   kota baru selatan, khususnya TK Al-Amanah dan RA Nurul 

Fatah desa kota baru selatan . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kegiatan parenting education terhadap persepsi orang tua mengenai pendidikan seks bagi anak 

usia dini sebesar 0,442 atau 44,2%. Hal itu sesuai dengan hasil correlation pearson product 

moment . kemudian Pada uji hipotesis Paired Sampel T-test diperoleh 0,000 < 0,05 yang berarti 

terdapat perbedaan persepsi orang tua mengenai pendidikan seksual bagi anak usia dini yang 

sering mengikuti kegiatan parenting dan yang jarang mengkikuti kegiatan parenting.  

Kata kunci : parenting education, anak usia dini, edukasi seksual 
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MOTTO 

 

 

 

ِِ
ِِ الَّتِيِْ فَطَرَِ النَّاسَِ َعلَْيهَاِ  َلِ تَْبِدْيلَِ لَِخلْقِِ للّاٰ

ْيهِِ َحنِْيفًاِ  فِْطَرتَِ للّاٰ  فَاَقِمِْ َوْجهَكَِ لِلدِّ
ْيهُِ اْلقَيُِّمِ  َوٰلِكهَِّ اَْكثَرَِ النَّاسِِ َلِ يَْعلَُمْىَنِ  ۗ ِ ٰذلِكَِ الدِّ   

 

[30:30] Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami proposal ini, maka 

akan diuraikan secara singkat makna dari kata kata terkait dengan judul proposal 

ini. Judul proposal ini adalah : “PENGARUH PARENTING EDUCATION 

TERHADAP PERSEPSI ORANG TUA MENGENAI EDUKASI SEKSUAL 

DINI PADA ANAK USIA DINI” 

 
a. Parenting Education 

Parenting education adalah program yang dilaksanakan dengan tujuan 

memberikan edukasi pada para orang tua mengenai cara mengasuh dan mendidik 

anak secara tepat yang umumnya tidak dipelajari di sekolah formal.
1
 Ada 

beberapa jenis kegiatan yang termasuk parenting education . Dalam skripsi ini, 

parenting education yang akan dilakukan ialah seminar baik itu secara tatap muka 

langsung maupun secara online . 

 
b. Pendidikan Seksual 

Pendidikan seksual sangat penting untuk di berikan pada anak usia dini 

baik dari orang tua maupun guru PAUD karena masih banyak tindakan pelecehan 

seksual pada anak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada disekitar anak. 

Ironisnya hal itu sering terjadi pada anak tanpa mereka sadari bahwa mereka 

sedang dilecehkan sebab ketidaktahuan mereka mengenai area vital tubuh mereka. 

Sehingga, sangat penting untuk membekali anak dengan pengetahuan mengenai 

area vital pada tubuh mereka sendiri dan memberitahu mereka untuk tidak 

membiarkan siapapun menyentuhnya tanpa sepengetahuan orang tua mereka

                                                     
1
 Siti Nur Mauanah Agus Suprijono, “Parenting Education Sebagai Pendidikan Keluarga ( Motiv 

Keterlibatan Orang Tua Dalam Parenting Education ),” Paradigma 04 (2016): 1–10 
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Namun, mayoritas orang tua menganggap ha itu tabu serta tidak umum 

untuk dibicarakan kepada anak anak. Hal ini terjadi karena kebiasaan turun 

temurun serta persepsi orang tua yang terlanjur menganggap hal ini tabu. 

c. Persepsi Orang Tua 

Persepsi orang tua ialah bagaimana cara berfikir atau sudut pandang orang 

tua mengenai suatu hal.   Persepsi orang tua adalah kesan atau pandangan orang 

tua (bapak dan ibu) yang dihasilkan oleh stimulus-stimulus dan tertangkap oleh 

panca indera sehingga orang tua dapat menyimpulkan apa yang didengar, apa 

yang dirasakan, apa yang dilihat serta timbulah penilaian terhadap apa yang 

didapat tersebut.
2
 

Di Indonesia kebanyakan para orang tua merasa bahwa pendidikan serta 

pengetahuan tentang seksual untuk anak usia dini masih tabu dan tidak perlu 

dikakukan . padahal, pendidikan seksual itu penting , dengan syarat 

memperhatikan jenjang usia anak. . Kesimpulannya, proposal ini akan membahas 

seperti apa pengaruh dari kegiatan parenting education dalam bentuk seminar 

terhadap cara berfikir orang tua mengenai pendidikan dan pengetahuan seksual 

untuk anak usia dini. 

 
Diharapkan setelah mengikuti kegiatan parenting education mengenai 

pentingnya pendidikan seksual untuk anak usia dini dapat membawa pengaruh 

positif pada persepsi para orang tua mengenai pendidikan seksual yang tadinya 

menganggap itu tabu menjadi lebih terbuka serta merasa bahwa memang sangat 

penting membekali anak usia dini dengan pengetahuan mengenai seksual 

berdasarkan jenjang usianya yang kemudian juga diharapkan dapat menekan 

angka pelecehan dan kekersan seksual pada anak, khususnya di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     
2
 Ery Fatmawati et al., “Persepsi Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak 

Sejak Usia Dini 1,2,” 2016. 
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B. Latar Belakang 

 

 
Anak anak adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya. Seperti apa 

dunia di masa depan ditentukan dengan seperti apa anak anak melewati proses 

pertumbuhan dan perkembangannya, terutama di usia 0-6 tahun atau yang sering 

kita kenal dengan golden age. Karena, seorang anak yang pertumbuhan dan 

perkembangan di masa golden age nya optimal nantinya akan menjadi penerus 

bangsa melalui pendidikan yang memadai. . 

Berdasarkan teori tabula rasa yang dikemukakan oleh Jhon Locke bahwa, 

setiap manusia dilahirkan seperti kertas putih. Lingkungannya lah yang nantinya 

akan mewarnai kertas putih tersebut.
3
 Sejalan dengan teori tersebut, sesungguhnya 

semua manusia terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S Ar-Rum ayat 30 

 

[30:30] Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
4
 

Berdasarkan ayat diatas, manusia terlahir dalam keadaan fitrah atau suci, 

suci dari dosa maupun sifat sifat negatif. Didikan serta lingkungannya lah yang 

membawanya kearah yang baik atau buruk. Dan lingkungan terdekat seorang anak 

ialah keluarganya. 

                                                     
3
 Ery Fatmawati et al., “Persepsi Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak 

Sejak Usia Dini 1,2,” 2016. 
4
 P. S Ummat, B. B. A. A., Ummat, M. B. A. A., Rivai, V., MUI, T. P. D., Nasional, H. F. D. S., 

Usman, H., & Akbar, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, CV 

Diponegoro, 2018). 
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Bukan hanya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, 

seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari bahaya yang 

mengancamnya. Sebagaimana dalam undang undang nomor 39 tahun 1999, 

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 
5
 kewajiban orang tua untuk 

melindungi anaknya pun diatur dalam undang undang no. 35 pasal 26 ayat 1 tahun 

2016 yang berisi 

“ Negara, pemeritah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

orang tua, wali atau orang yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak“ 
6
 

Melidungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja 

namun juga tanggung jawab negara. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang 

Undang Perlindungan anak dalam UU No. 23 tahun 2002 yaitu dari pasal 4-18 

yang memuat banyak sekali hak-hak anak salah satunya ialah mendapatkan 

perlindungan dari tindakan kekerasan serta pelecehan ,baik dari lingkungan 

sekitar maupun orang asing. Mereka yang melakukan kekerasan atau ancaman 

serta pelecehan seksual pada anak terancam hukuman pidana penjara paling lama 

15 tahun dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 
7
 

Dengan sedemikian banyak perlindungan yang datang untuk anak anak, 

baik dari orang tua maupun negara, sudah seharusnya kita tidak perlu khawatir 

dengan rasa aman dan nyaman bagi anak anak dalam setiap tahap tumbuh 

kembangnya. Dan akan lebih terasa aman lagi ketika anak anak sudah dibekali 

 

                                                     
5
 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 43. 
6
 Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang,” 2016, 1–90. 
7
 Sekertaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002. 
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dengan langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dalam situasi 

apapun. 

Namun pada kenyataannya di Indonesia, kasus kekerasan pada anak 

masih menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari 

kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), sejak 

januari hingga juli 2020 tercatat ada 4.116 korban kekerasan pada anak dan masih 

terus bertambah hingga saat ini. Jika dirincikan yakni 2.556 korban kekerasan 

seksual , 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian 

346 korban penelantaran anak, 73 koban tindak pidana perdagangan anak (TPPO), 

dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban berjenis kelamin perempuan, 

dan 1.319 korban berjenis kelamin laki laki.
8
 

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa, kasus kekerasan pada anak 

didominasi oleh kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menurut 

ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan 

hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak 

yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara 

sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah 

objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan 

menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan 

tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk- 

bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun 

pencabulan . 

Salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya kekerasan seksual pada 

anak adalah merebaknya pelaku pedofilia. Secara umum, pedofilia ialah 

penyimpangan perilaku seksual seseorang yang memiliki fantasi seksual terhadap 

anak anak dibawah umur. Dikhawatirkan, nantinya anak anak korban pedofilia ini 

akan meniru apa yang pernah terjadi pada dirinyadengan maksud balas dendam

                                                     
8
 IOTC, “Catatan Tahunan Komnas Pemberdayaan Perempuan 2020,” no. perempuan dalam 

Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan 

Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (2021): 6, https://komnasperempuan.go.id/siaran- 

pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021. 
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atas apa yang ia alami semasa kecil . Karena memang mayoritas pelaku pedofilia 

pernah menjadi koban pedofilia dimasa kecilnya 
9
 

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan 

seksual pada anak ialah memberikan pendidikan seksual dalam bentuk mengenali 

area privat tubuh mereka, dan memberikan pengertian untuk tidak membiarkan 

orang asing menyentuhnya. Serta meminta anak   memberi tahu orang tua atau 

guru jika ada orang asing yang berusaha menyentuh bagian tubuh privasi serta 

memaksa mereka melakukan sesuatu di luar keinginan mereka. 

Menurut Nashih Ulwan A pendidikan seks adalah upaya pengajaran, 

penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan 

kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, 

naluri, dan perkawinan.
10

 Pendidikan seksual sesungguhnya tidak bisa dilihat dari 

arti yang sempit yaitu membahas tentang jenis kelamin ataupun cara berhubungan 

seksual, namun lebih dari pada itu. pendidikan seksual ialah seebagian usaha 

untuk membimbing seseorang agar mengerti tentang arti dan fungsi kehidupan 

seksnya sehingga dapat mempergunakannya dengan baik dan penuh tanggung 

jawab selama hidupnya. 
11

 

Pendidikan seks mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai usia 

perkembangan. Pendidikan seks yang tidak diberikan di usia dini mengakibatkan 

tingginya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan orang-orang terdekat anak 

termasuk keluarga. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman akan 

pendidikan seks pada anak usia dini. Masalah pendidikan seks pada saat ini 

kurang diperhatikan orang tua sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan 

anak kepada sekolah termasuk pendidikan seks. Padahal yang bertanggungjawab 

akan pendidikan seks pada anak usia dini adalah orang tua, sedangkan sekolah 

                                                     
9
 Suzie Sugijokanto, Cegah Kekerasan Pada Anak. Elex Media Komputindo, ed. Gramedia, 1st ed. (jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2014), https://doi.org/143141797. 
10

 Lely Camelia dan Ine Nirmala, “Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini 

Menurut Persepektif Islam,” 2016, 27–32. 
11

 Lely Camelia dan Ine Nirmala, “Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini 

Menurut Persepektif Islam,” 2016, 27–32. 
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hanya sebagai pelengkap dan disekolah tidak ada kurikulum tentang pendidikan 

seks sehingga pendidikan seks pada anak usia dini kadang terabaikan. 
12

 

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh anak yang mendapat kekerasan 

seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, 

ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang 

akhirnya akan berdampak pada kesehatan Adapun dampak jangka panjang adalah 

anak dapat memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian 

hari. 
13

 

Salah satu cara mencegah pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak 

yakni membekali anak dengan pengetahuan seks sesuai dengan jenjang usianya. 

Seiring dengan hal tersebut, maka orang tua pun perlu memiliki pegetahuan 

mengenai pendidikan seksual untuk nantinya diberikan kepada anak anak 

mereka.
14

 Sayangnya, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendikan 

seksual belum diperlukan bagi anak usia dini. Sebagaimana yang di dapatkan 

melalui wawancara beberapa orang tua di kecamatan Martapura. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa orang tua di kecamatan 

Martapura, dapat disimpulkan bahwa rata rata orang tua khususnya di kecamatan 

Martapura masih memiliki persepsi yang keliru dan negatif dalam memaknai 

pendidikan seksual untuk anak dini. Ditambah lagi dalam beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan, ternyata masih banyak orang tua yang memiliki  persepsi 

negatif serta menganggap bahwa pendidikan seksual bagi anak usia dini adalah 

hal yang tabu sehingga para orang tua tidak ingin membahas hal tersebut dengan 

anak anak mereka. Padahal, pendidikan paling pertama bagi anak anak ialah 

berasal dari orang tua mereka. 

                                                     
12

 Rokhana Nur Solikhah Junita Dwi Wardhani, “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak Usia 

Dini Di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo,” no. November (2015): 554–58. 
13

 Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual 

Abuse: Impact And Hendling,” Sosio Informa 1, no. 1 (2015): 14, 

http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55. 
14

 Risa Fitri Ratnasari and M Alias, “Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini,” Jurnal Tarbawi 

Khatulistiwa 2, no. 2 (2016): 55–59 

http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55
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Orangtua beranggapan bahwa pendidikan seks akan memicu anak untuk 

mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, disebabkan anak 

memiliki rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi, sehingga orangtua merasa 

khawatir apabila anak meniru perilaku seksual Masih banyak orang tua yang 

memiliki tingkat pengetahuan sedang dan rendah terhadap pendidikan seks pada 

anak usia dini. Hal ini dikarenakan banyaknya orang tua yang mempunyai 

anggapan pendidikan seks belum pantas diberikan kepada anak.
15

 

Maka dari itu, penulis akan memberikan treatment kepada para orang tua 

berupa kegiatan parenting education yang bertujuan agar nantinya para orang tua 

setelah mengikuti kegiatan ini menjadi lebih terbuka untuk memberikan 

pendidikan seksual untuk anak anak mereka tanpa merasa takut, malu, ataupun 

sungkan untuk menyampaikan pendidikan seksual pada anak anak mereka sesuai 

jenjang usia mereka 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 
Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti mengenai apa saja pengaruh 

kegiatan parenting education terhadap persepsi orang tua atau upaya-upaya yang 

mugkin dilakukan untuk membuka wawasan orang tua meganai pendidikan 

seksual pada anak usia dini. Namun dikarenakan adanya keterbatasan 

keterbatasan, baik waktu, biaya, dan jangkauan penulis dalam hal ini tidak dapat 

menindak lanjuti keseluruhan variabel yang berhubungan dengan parenting 

education maupun upaya membuka wawasan orang tua mengenai pendidikan 

seksual pada anak usia dini. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada masalah 

pengaruh kegiatan parenting education terhadap persepsi orang tua mengenai 

pendidikan seks dini pada anak usia dini di kecamatan Martapura, Sumatera 

Selatan 

 

 

 

                                                     
15

 Fatmawati et al., “Persepsi Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak Sejak 

Usia Dini 1,2.” 
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D. Rumusan Masalah 

 
Apakah terdapat pengaruh kegiatan parenting education terhadap persepsi 

orang tua mengenai pendidikan seks dini pada anak usia dini di kecamatan 

Martapura, sumatera selatan ? 

E. Tujuan Penelitian 

 
Untuk mengetahui apakah kegiatan parenting education berpengaruh 

terhadap persepsi orang tua mengenai pendidikan seks dini pada anak usia dini di 

kecamatan Martapura, sumatera selatan. 

 

 
F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian bermanfaat untuk membuka wawasan orang tua mengenai 

pendidikan seksual pada anak usia dini, yang diharapkan dikemudian hari anak 

anak usia dini akan waspada dan terhindar dari tindakan pelecehan atau kekerasan 

seksual . 

 

 
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. 

Antara lain : 

1. Penelitian Kualitatif fenomenoligi yang dilakukan oleh saudari Ery 

Fatmawati & Errick Endra Cita dari Politeknik Kesehatan Karya Husada 

Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2017 yang berjudul “Persepsi 

Orang tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Usia 

Dini”. Secara singkat hasil penelitiannya yaitu , dari 15 responden yang di  

wawancarai secara mendalam mengenai pendidikan seks pada anak sejak 
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dini, dalam hal ini ibu menyatakan bahwa penting untuk memberikan 

pendidikan seksual kepada anak usia dini. Namun mayoritas mengalami 

kendala dalam mengajarkan pendidikan seksual anak sejak usia dini terkait 

kapan waktu yang tepat, bahasa yang digunakan, metode menyampaikan 

dan media ataupun alat peraga yang bisa digunakan serta kurang 

pengetahuannya tahap perkembangan psikoseksual pada anak.
16

 

 
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Shofwatun Amaliyah dan Fathul 

Lubabun Nuqul dari UIN Maulana Malik Ibrahib Malang tahun 2017 

berjudul “Eksplorasi Persepsi Ibu Tentang Pendidikan Seksual Untuk 

Anak” yang dilaksanakan di desa Jambesari, Poncokusumo, Malang. 

Pendekatan yang digunakan yaitu Fenomenologi dan secara ringkas, hasil 

penelitianya menunjukan bahwa orang tua beranggapan bahwa pendidikan 

seksual adalah hal yang tabu, vulgar, dan belum pantas untuk disampaikan 

kepada anak sehingga persepsi tersebut berpengaruh terhadap keterlibatan 

serta bentuk  pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya.
17

 

 
3. Penelitian ini dilakukan oleh Dosen Program Studi Kebidanan Poltekkes 

Majapahit dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, (1) Dhonna Anggreni; (2) 

Hari Basuki Notobroto; (3) Rachmat Hargono, pada tahun 2017. Judulnya 

yaitu “Hubungan Pola Pengasuhan Orang Tua Dengan Tindakan 

Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”. Dengan menggunakan 

metode penelitian studi kasus, dan bertujuan untuk mencegah kekerasan 

seksual pada anak di Kota Mojokerto. Secara singkat, hasil dari penelitian 

tersebut ialah terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

tindakan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Pendidikan kebersihan 

reproduksi kepada anak dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan 

diri anak yang pada akhirnya mempengaruhi sikap. Jika anak sudah 

                                                     
16

 Fatmawati et al., “Persepsi Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak Sejak 

Usia Dini 1,2.” 
17

 Shofwatun Amaliyah, Fathul Lubabin Nuqul, And Kota Malang, “Eksplorasi Persepsi Ibu 

Tentang Pendidikan Seks,” Jurnal Ilmiah Psikologi 4, No. 50 (2016): 157–66. 
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mendapatkan pendidikan mengenai kebersihan reproduksi dari orang tua 

mereka, anak anak akan mencoba untuk menjaga kebersihan reproduksi 

dan menghindari kekerasan seksual. 
18

 

4. penelitian dari saudari Junita Dwi Wardhani dan Rokhana Nur Solikhah 

dari program studi PGPAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

tahun 2015 yang berjudul “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks 

Pada Anak Usia Dini Di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo” secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seperti apa persepsi orang tua mengeai pendidikan seksual untuk anak usia 

dini serta faktor apa saja yang mempengaruhinya . Sampel diambil 

menggunakan teknik purposive proportional random sampling dan 

diambil sebanyak 45 orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia 4- 

6 tahun. Hasil penelitian yang didapat ialah terdapat perbedaan persepsi 

antar orang tua mengenai pendidikan seksual untuk anak usia dini dan 

terlihat pula dari data statistiknya bahwa faktor pendidikan memiliki 

korelasi dengan persepsi orang tua. Hal ini membuktikan bahwa masih 

banyak orang tua memiliki pengetahuan yang kurang tepat mengenai 

pendidikn seksual karena banyaknya orang tua yang merasa pendidikan 

seksual kepada anak usia dini masih belum pantas diberikan
19

 

5. Penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Heru Kurniawan dan Risdianto Hermawan , dosen Program Studi 

PGRA IAIN Purwokerto tahun 2016 berjudul “Program Parenting Untuk 

Membentuk Karakter Anak Usia Dini Di Lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini”. Hasil penelitiannya, program parenting club yaitu kegiatan yang 

dilakukan antara orang tua dan pihak sekolah dalam membahas proses 

tumbuh kembang anak dan berbagi permasalahannya agar terjadi 

kesinambungan dalam rangka optimalisasi potensi anak. Kegiatan 

 
 

                                                     
18

 Rachmat Hargono Dhonna Anggreni, Hari Basuki Notobroto, “Hubungan Pola Pengasuhan Orang Tua 

Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak,” Hospital Majapahit 9, No. 1 (2017): 9–17. 
19

 Junita Dwi Wardhani, “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di 

Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.” 
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parenting juga dilaksanakan untuk memberikan sosialisai tentang 

program-program yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD. Secara 

umum, tujuan pelaksanaan program parenting ialah mengajak serta orang 

tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik dan maksimal untuk anak. 

Selain itu program parenting dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan 

pendidikan anak di dalam keluarga dengan berlandaskan dasar-dasar 

karakter yang baik.
20

 

Dari kelima penelitian terdahulu yang relevan ini, dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas orang tua masih memiliki persepsi bahwa pendidikan seksual 

adalah hal yang tabu dan belum pantas untuk disampaikan kepada anak usia dini. 

Padahal, jika anak mendapatkan pendidikan seksual khususnya mengenai 

kebersihan reproduksi dari orang tua mereka anak anak akan mencoba menjaga 

kebersihan reproduksi dan menghindari kekerasan seksual. 

Perbedaan dari kelima penelitian tersebut terhadap penelitian ini yang 

berjudul “Pengaruh Parenting Education Terhadap Persepsi Orang Tua Mengenai 

Edukasi Seksual Dini Pada Anak Usia Dini” . Dalam penelitian ini , penulis 

memberikan treatment berupa kegiatan parenting bagi para orang tua dengan 

harapan agar nantinya dapat lebih terbuka dan sadar bahwa sangat penting 

membekali anak dengan edukasi seksual sejak dini sesuai dengan jenjang usianya 

untuk menghindari serta mencegah kekerasan seksual. 
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 Heru Kurniawan and Risdianto Hermawan, “Program Parenting Untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini 

Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,” Jurnal Pendidikan Guru Raudlatul Athfal 1, no. 1 (2016): 29–39 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang positif dan signifikan antara kegiatan 

Parenting dan persepsi orang tua mengenai pendidikan  seksual bagi anak usia dini 

hal itu dapat terlihat dari hasil analisis regresi linier sederhana di mana nilai X dan 

nilai Y sama-sama berada di titik positif yang artinya semakin sering orang tua 

mengikuti kegiatan Parenting maka persepsinya akan menjadi lebih positif dan 

terbuka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak usia dini salah satunya 

adalah pendidikan seksual . Kemudian berdasarkan hasil dari correlation Pearson 

Product Moment Terdapat hubungan yang signifikan dan positif sebesar 0,44 atau 

44% antara variabel x yaitu Parenting education dan variabel y yaitu persepsi 

orang tua mengenai pendidikan seks bagi anak usia dini di Desa Kota Baru 

Selatan.  

Pada uji hipotesis Paired Sampel T-test diperoleh 0,000 < 0,05 yang 

berarti terdapat perbedaan persepsi orang tua mengenai pendidikan seksual bagi 

anak usia dini. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima . Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi orang tua 

mengenai pendidikan seks bagi anak usia dini di desa kota baru selatan bagi orang 

tua yang sering mengikuti parenting education.  

B. Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa kegiatan parenting education 

sangat jarang dilakukan oleh sekolah khususnya di desa kotabaru selatan. 

Padahal orang tua dan guru seharunya 
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2. berkesinambungan dalam mendidik anak-anak baik di sekolah maupu 

dirumah. Dengan mengadakan kegiatan parenting education, orang tua 

akan lebih memahami bagaimana cara yang tepat untuk memberikan 

pembelajaran kepada anak anak mereka sekaligus mengubah persepsi 

negatif tentang beberapa hal. 

3. di era digital saat ini, edukasi bagi orang tua dengan tema apapun sangat 

mudah di akses secara online kapanpun dan dimanapun. Peneliti berharap 

dengan dimudahkannya akses pembelajaran bagi seluruh lapisan 

masyarakat, para orang tua dapat seterusnya mempelajari cara-cara yang 

tepat dalam mendidik anak-anak mereka melalui media elektronik apapun 

yang tersedia. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya ditekankan pada kebijaksanaan para 

pengguna media elektronik dalam memilih sumber bacaan baik artikel 

maupun berita dari platform manapun. karena tidak semua informasi yang 

tersebar secara online dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya
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