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Abstrak 

 
Pengetahuan seksual anak usia dini merupakan hal penting yang dapat 

dibekali kepada anak dimulai sejak sedini mungkin. Penmberian pengetahuan 

seksual pada anak adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan bagi para 

pendidik ataupun orang tua. Pemberian Pengetahuan seksual merupakan sebuah 

pengenalan kepada anak tentang bagaimana menjaga kebersihan diri, menggunakan 

toilet dengan benar,membedakan laki-laki dan perempuan serta dapat menlindungi 

diri dari kasus kekerasan seksual. Dalam pemberian pengetahuan seksual dapat 

diberikan melalui media gambar, salah satunya adalah media pop up book. Media 

pop up book merupakan salah satu media berbentuk tiga dimensi, yang mampu 

menjadi daya tarik anak dalam proses pembelajaran dikelas. Berdasarkan latar 

belakang masalahmaka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

pemanfaatan media pop up book dapat meningkatkan pengetahuan seksual pada 

anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah?. 

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seksual anak usia 5-6 tahun 

dengan menggunakan media pop up book di Taman Kanak-kanak Bina Insani 

Kalirejo Lampung Tengah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta 

didik kelompok B TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah yang berjumlah 10 

peserta didik. Objek dalam penelitian ini yaitu pengetahuan seksual dalam diri anak. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, 

dokumentasi dan observasi 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini yang telah dilakukan di 

Taman Kanak-kanak Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah yaitu didapatkan hasil 

bahwa pemanfaatan media pop up book dapat meningkatkan pengetahuan seksual 

anak usia 5-6 tahun TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah, hal ini dapat 

dibuktikannya dari adanya peningkatan pengetahuan seksual anak pada setiap 

siklusnya. Pada pra siklus dalam pengetahuan seksual terdapat 10 anak dan 

diperoleh 0 anak atau 0% yang memenuhi kriteria berkembang sangat baik (BSB). 

Pada siklus I terdiri dari 10 anak, 4 anak atau 40% dari jumlah anak yang memenuhi 

kriteria berkembang sangat baik (BSB). Pada siklus II terdiri dari 10 anak, yang 

memenuhi kriteria berkembang sangat baik (BSB) ada 8 anak yatu 80%. Dengan 

demikian indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu apabila 75% peserta didk 

kelompok B TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah pengetahuan seksual dapat 

berkembang sangat baik dapat tercapai. 

 
Kata Kunci :Media Pop Up Book, Pengetahuan Seksual



 

iv  

Abstrak 

 
Early childhood sexual knowledge is an important thing that can be 

provided to children starting as early as possible. Giving sexual knowledge to 

children is a must that must be done for educators or parents. Giving sexual 

knowledge is an introduction to children about how to maintain personal hygiene, 

use the toilet properly, distinguish between men and women and can protect 

themselves from cases of sexual violence. In providing sexual knowledge, it can 

be given through image media, one of which is pop up book media. Pop-up book 

media is one of the three-dimensional media, which can be an attraction for children 

in the learning process in the classroom. Based on the background of the problem, 

the formulation of the problem in this study is whether the use of pop up book 

media can increase sexual knowledge in children aged 5-6 years at the 

Kindergarten of Bina Insani Kalirejo, Central Lampung?. This study aims to 

increase the sexual knowledge of children aged 5-6 years by using a pop up book in 

the Kindergarten of Bina Insani Kalirejo, Central Lampung. 

The research method used is Classroom Action Research (CAR). The 

subjects in this study were all students of group B TK Bina Insani Kalirejo Central 

Lampung, totaling 10 students. The object of this research is sexual knowledge in 

children. The data collection technique used is using interview, documentation and 

observation techniques 

Based on the results of the analysis in this study which was carried out at 

the Kindergarten of Bina Insani Kalirejo, Central Lampung, it was found that the 

use of pop up book media can increase the sexual knowledge of children aged 5-6 

years at Bina Insani Kalirejo Kindergarten, Central Lampung, this can be proven 

from an increase in children's sexual knowledge in each cycle. In the pre-cycle in 

sexual knowledge there were 10 children and obtained 0 children or 0% who met 

the criteria for developing very well (BSB). In the first cycle consisted of 10 

children, 4 children or 40% of the number of children who met the criteria for 

developing very well (BSB). In the second cycle, there were 10 children, who met 

the criteria for developing very well (BSB) there were 8 children, namely 80%. 

Thus, the indicator of success that has been determined is that if 75% of students in 

group B TK Bina Insani Kalirejo, Central Lampung, sexual knowledge can develop 

very well, it can be achieved. 

 
Keywords: Pop Up Book Media, Sexual Knowledge 
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MOTTO 

 

                                     

                 

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh 

mereka".yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,  

Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah  

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
 

(Q.S Al-Ahzab: Ayat 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul yang diteliti maka dalam penegasan 

judul penulis akan memperjelas pokok pembahasan yang akan dibahas agar dapat 

menhindari kesalahpahaman, maka hal itu di pandang perlu untuk menjelaskan makna 

tehadap kata-kata penting yang terkandung dalam judul ini. Adapun judul yang 

dimaksud adalah : 

“Pemanfaatan media pop up book untuk meningkatkan pengetahuan seksual anak 

usia 5-6 tahun di TK  Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah” 

 

1. Media. Menurut Hamalik mengungkapkan bahwa media dapat 

mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, mempercepat proses 

pembelajaran dan membantu anak dalam upaya memahami materi yang 

disampaikan guru di dalam kelas. 
1
 

2. Pop up book. Menurut Jakson media buku cerita 3D yang dapat menarik 

perhatian dengan memusatkan perhatian anak yang  akan penasaran dari 

setiap cerita tersebut.2 

3. Meningkatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menaikan 

(derajat, taraf dan sebaganya), mempertinggi, memperhebat (produksi dan 

sebagainya).
3
 

4. Pengetahuan seksual anak usia dini. Menurut Solihin pengetahuan seksua 

anak usia dinil adalah proses mengenalkan nama anggota tubuh, 

memahami cara merawat serta menjaga anggota tubuh dan underwer rules. 

Menurut Jssticia pendidikan seksual diberikan pada anak usia dini akan 

membat anak mengetahui batasan sebagai seorang laki-laki dan 

perempuan.
4
 

5. TK Bina Insani adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kalirejo 

Lampung Tengah 

Berdasarkan uraian diatas maksud dalam dengan judul “Pemanfatan 

Media Pop Up Book  untuk meningkatkan pengetahuan seksual anak usia 5-6 

                                                     
1
 Handaruni Dewanti, Toenlione E J Anselmus, and Yerry Soepriyanto, 

“Pengembangan Media Pop Up Book Untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku,” 

JKTP 1, no. 3 (2018): 222. 
2
 Rapi Halipani Matin, Euis Ety Rohaety, and Lenny Nuraeni, “Penerapan Media 

Pembelajaran Pop-Up Book Anak Usia Dini Pada Kelompok B Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Keaksaraan Awal Di Tk Nusa Indah,” CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif 

Adaptif) 2, no. 2 (2019): 51, https://doi.org/10.22460/ceria.v2i2.p49-56. 
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Departemen Pendidkan Nasional 

Indonesia, 2014). 
4
 Qonita Maulidya Azzahra, “Pendidikan Seksual Bagi Anak Usia Dini : „ My Bodies 

Belong To Me ,‟” Jurnal Pendidikan : Early Chilhood 4, no. 1 (2020): 78–80. 
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tahun di TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah” adalah suatu 

strategi dalam pembelajaran dikelas dalam memberikan pengetahuan seksual  

kepada anak usia dini dengan menggunakan media sebagai alat edukatif yang 

memiliki unsur tiga dimensi yang dapat bergerak saat berpindah halaman, yang 

dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran dikelas agar membantu anak 

memahami isi serta materi yang disampaikan oleh guru berkaitan materi 

tentang pengetahuan seksual.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pengalaman proses belajar baik dalam jalur pendidikan 

sekolah maupun luar sekolah yang berkaitan dengan perkembangan peserta 

didik, kehidupan pendidikan yang dialami peserta didik di dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, atau kehidupan masyarakat.
5
 Anak usia dini merupakan anak 

yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang merupakan individu yang 

menjalankan proses perkembangan dalam kehidupan selanjutnya. Pada masa ini 

proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek mulai dari nilai 

moral agama, fisik, social emosional, bahasa dan kognitif sedang mengalai 

masa rentang perekembangan.
6
 Dalam UU Tahun 2003 tentang system 

pendidikan nasional  bab 1 pasal 1 butir 14 dinyatkan bahwa pendidkan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak 

lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7
 

Seperti yang djelaskan dalam Al-Qur‟an tentang pentingnya pendidikan bagi 

setiap manusia termasuk pada anak usia dini, sebagaimana dalam firman Allah 

dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11:  

                                  

                               

        

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.(AL-Mujadillah ayat 11) 

     Dalam sistem pendidikan  dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

adalah upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai 

                                                     
5
 Sitti Hartinah, Perkembangan Peserta Didik, ed. Saridewi, Pertama (Tegal: PT Refika 

Aditama, 2009), 163. 
6
 Gushevinalti, “Media Habit Dan Interpretasi Anak Usia Dini Kota Bengkulu Tentang 

Tayangan Media,” Jurnal Komnikasi 8, no. 2 (2014): 215–134. 
7
 Tatik Ariyanti, “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang 

Anak,” Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar 2, no. 1 (2016): 52. 
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dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8
 

Makna pendidikan usia dini adalah upaya yang terencana serta sistematis yang 

dilakukan oleh pendidik dengan tujuan agar anak mampu mengembangkan 

potensi yang dimiliki secara optimal. Pada lembaga pendidikan anak usia dini, 

para pendidikan dituntut harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki anak  

karna pada masa anak usia dini memerlukan banyak sekali informasi dalam 

mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan anak optimal sesuai yang 

diharapkan. Pada masa anak usia dini tidak hanya mengupayakan tumbuh dan 

kembang anak, melainkan memerlukan adanya perlindungan dari lingkungan 

tedekatnya, terutama terkait perlidungan dari adanya kekerasan seksual pada 

anak. 

     Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Pada Bab II Pasal 3 berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
9
 Di jelaskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

dijelaskan bahwa menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun sangat memperhatinkan bahwa 

dalam kenyataanya masih terdapat banyak kasus kekerasan pada anak khususnya 

kekerasan seksual. Pada hal ini menjelaskan bahwa perlindaungan anak adalah 

tanggung jawab bersama baik orang tua, pendidik maupun lembaga berwenang. 

Dapat dilihat untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya kepada anak 

selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 meningkat 52%. Lalu pada tahun 

2012 kasus kekerasan meningkat menjadi 2.676 kasus, tetapi kasus kekerasan seksual 

tetap 52%. Lalu data terakhir  untuk tahun 2015 mengalami peningkatan kasus seksual 

pada anak sebanyak 59,30% dan pengaduan kekerasan menjadi 2.898.
10

 Hal ini terjadi 

pula di Padang Pariaman, Lembaga Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhdap 

Perempuan dan Anak (LPKTPA) mencatat terjadi 48 kasus pencabulan terhadap anak 

periode Januari sampai Agustus 2017.
11

 Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) pada tahun 2017 terdapat sebanyak 393 korban dan 66 pelaku. Lalu pada awal 

tahun 2018 hingga akhir nulan Feruari 2018, jumlah korban kekeran pada anak di 

Indonesia sudah mencapai 117 anak dan 22 pelaku.
12

 Fakta di atas dapat disimpulkan 

bahwa target kekerasan seksual adalah anak usia dini. Dalam fenomena di atas 

                                                     
8
 Solihin, “Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini (Studi Kasus Di TK Bina Anaprasa 

Melati Jakarta Pusat)” 5, no. 1 (2019): 60, https://doi.org/10.32332/elementary.v5i1.1374. 
9
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, 2002, Bab II Pasal 3. 
10

 Natalia Devi Oktarina and Liyanovitasari Liyanovitasari, “Pengaruh Media Cerita 

Bergambar Terhadap Pengetahuan Tentang Seks Dini Pada Anak,” JURNAL KESEHATAN 

PERINTIS (Perintis’s Health Journal) 6, no. 2 (2019): 11, https://doi.org/10.33653/jkp.v6i2.296. 
11

 Serli Marlina and Rismareni Pransiska, “Pengembangan Pendidikan Seks Di Taman 

Kanak-Kanak,” Yaa Bunayya Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 2, no. II (2018): 2. 
12

 Nawir Asyad Akbar, “Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 Lebih Korban Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” 2018. 
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menyadarkan kita terutama untuk orang tua serta pendidik disekolah yang merupakan 

lingkungan tedekat anak, yang dimana usaha untuk memberikan perlindungan kepada 

anak usia dini saja tidak cukup, kita harus memberikan perhatian yang khusus kepada 

anak guna meminimalisir kejahatan disekitar anak khusunya kejahatan seksual. 

Menurut komisioner komnas perempuan Mariana Amuriddin menyatakan bahwa 

adanya keadaan yang tidak aman dalam kehidupan bahkan dengan orang terdekat, 

dengan banyak terjadinya kasus kekrasan seksual dan kasus innes atau hubungan satu 

darah yang dialami anak sejak usia anak.
13

 Anak – anak yang telah menjadi korban 

tidak memberitahu kejadian yang dialami mereka kepada orang lain, para pelaku 

mengancam serta memanipulasi yang merupakan suatu strategi yang dilakukan pelaku 

agar anak bungkam dan tidak memberitahu siapa pun.
14

 Total korban anak laki-laki 

sebagai sasaran predator mencapai 59%, sedangkan anak perempan 41%. Untuk 

rentang usia menjadi korban yakni usia 6-12 tahun pada kelompok siswa siswi jenjang 

TK dan SD dengan mayoritas pelak kekerasan pada anak mencapai 80% adalah orang-

orang terdekat.
15

  

Para pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kepolosan dan keterbatasan 

kemampuan bercerita anak usia dini kepada orang dewasa sebagai kesempatan besar 

untuk melakukan aksi kekerasannya. Hal tersebut mampu terjadi dikarenakan anak 

belum sepenuhnya memperoleh informasi serta belum mengetahui bagian tubuh mana 

yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Penyebab lain yang mengakibatkan 

terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah dari orang – orang yang terdekat 

disekitar anak yang akan minimnya pengetahuan serta cara untuk menyampaikan 

pengetahuan seksual kepada anak sejak usia dini dengan tepat.
16

 

Alasan yang krusial tentang pendidikan seksual pada dasarnya masih dianggap tabu 

oleh sebagian orang tua, terlebih jika pendidikan seksual itu diberikan kepada anak usia 

dini sehingga anak dapat pengetahuan seksual sejak dini pula. Sehingga banyak dari 

orang tua tidak memberikan pengetahuan seksual kepada anak mereka, sejatinya 

pendidikan seksual yang diberikan kepada anak hendak nantinya mereka mengerti atas 

tubuhnya sendiri. Menurut Nimala pengetahuan seksual untuk usia dini lebih 

ditekankan bagaimana memberikan pemahaman pada anak akan kondisi tubuhnya, 

pemahaman akan lawan jenisnya, dan pemahaman untuk menghindarkan dari kekerasan 

seksual.
17

 Pentingnya pengetahuan tentang seksual yang di ajarkan sejak dini kepada 

anak dengan megajarkannya sejak dini hendaknya mampu mencegah serta tejaganya 

anak dari para pelaku kejahatan seksual. 

Dengan diberikannya pengetahuan seksual secara dini hendaknya mampu 

meminimalisir terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami anak di usia 

mendatang. Para orang tua dan pendidik di sekolah juga berhak memberikan 

                                                     
13

 Adhl Wicaksono, “Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak 

Perempuan” (Jakarta, 2020). 
14

 Azzahra, “Pendidikan Seksual Bagi Anak Usia Dini : „ My Bodies Belong To Me ,‟” 

77–78. 
15

 Indriati Andolita Tedju Hinga, “Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui 

Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 

(Paud),” Gemassika 3, no. 1 (2019): 86. 
16

 Nur Eni Lestari and Irma Herliana, “Implementasi Pendidikan Seksual Sejak Dini 

Melalui Audio Visual” 01, no. 01 (2020): 29–33. 
17

 Oktarina and Liyanovitasari, “Pengaruh Media Cerita Bergambar Terhadap 

Pengetahuan Tentang Seks Dini Pada Anak,” 111. 
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pengetahuan seksual pada anak.  Salah satu bidang yang dapat menyentuh pada semua 

lapisan masyarakat dalam penyampaian pengetahuan seksual pada masa anak usia dini 

adalah melalui pendidkan disekolah, karena disekolah memiliki fungsi sebagai alat 

penyadaran dan pembelajaran.
18

 Menurut Hurlock minat seks pada anak lebih besar 

ketika anak masuk sekolah karena hubungan dengan teman sebaya bertambah akrab dan 

erat, yang berbeda pada kelompok bermain yang berada dilingkungan rumah. 

Sepanjang masa sekolah minat anak pada seks meningkat dan mencapa pncak pada 

masa pubertas. 
19

 

Arti pengetahuan seksual disini berarti memberikan pengenalan serta pemahaman 

kepada anak agar mereka mengenal dirinya sendiri serta bagian anggota tubuhnya 

sendiri.  Maka dari itu sangatlah penting dalam memberikan pengetahuan seksual anak 

secara dini. Menurut Litenberg & Gibson mengungkapkan bahwa dengan diberikannya 

pendidikan seksual disekolah mampu menurunkan terjadinya kekerasan seksual pada 

anak dan tidak mengakibatkan kelainan seksual dimasa dewasa anak.
20

 Dalam agama 

islam , selain membahas tentang pendidkan seksual, dalam islam juga membahas 

tentang etika berpakian serta pergaulan dengan lawan jenis dengam pembiasaan anak 

untuk menjaga auratnya, hal tersebut tedapat pada Quran Surah Al – Ahzab Ayat 59 

yang berbunyi 

                     

                       

  

Artinya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena 

itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab [59] : 33) 

Dalam hal ini pengetahuan tentang seksual memang sudah seharusnya diberikan 

kepada anak sejak dini. Dalam memberikan pengetahuan tentang seksual disesuaikan 

dengan fase pertumbuhan anak sehingga anak akan mudah memahami mana yang 

disampaaikan. Anak – anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bahkan 

semakin bertambahnya usia, keingintahuan meraka pun semakin tinggi. Dalam 

memberikan pengetahuan seksual kepada anak hendaknya di siapkan sesuai dengan 

                                                     
18

 Muhammad Iqbal Hanafri et al., “Animasi Sex Education Untuk Pembelajaran Dan 

Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini ( Studi Kasus Di TK Kartini )” 6, no. 1 

(2016): 51. 
19

 Dewi Rokhmah, “Efektifitas Media Buku Pop-Up Sebagai Sarana Edukatif Anak 

Dalam Program " Protecting the Children From Sexual Predators ",” 

https://www.researchgate.net/publication/292996880, 2014. 
20

 Anugrah Sulistiyowati, Andik Matulessy, and Herlan Pratikto, “Psikoedukasi Seks 

Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah,” Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 

6, no. 1 (2018): 18, https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5171. 
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tahapan perkembangan anak. Dalam masalah tersebut para pendidik yang berada 

disekolah hendaknya menyiapkan media pengetahuan yang sesuai dengan usia serta 

pemahaman anak agar tujuan utama dari memberikan pengetahuan seksual kepada 

anak, agar mereka mampu mengenal dan memahami bagian anggota  tubuhnya, 

perbedaan dari lawan jenisnya, menjaga kebersihan diri serta mengajarkan kemampuan 

berbicara anak usia dini kepada orang dewasa agar anak dapat terjaga dari adanya 

pelaku kejahatan seksual.  

Menurut Singgih D. Gunarsa dalam penyampaian materi tentang pengetahuan 

seksual sebaiknya diberikan sejak dini yang disampaikan secara berkesinambungan dan 

bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan, usia serta daya tangkap anak yang masih 

sesua dengan DAP (development appropriate practice) maka pembelajaran tentang 

pengetahuan seksual untuk anak usia dini tidak jauh beda dengan pembelajaran 

motorik, sains atau teknologi.
21

 Pendidikan seksual untuk anak usia dini itu diberikan 

secara berkesinambungan dan bertahap. Dalam memberikan pengetahuan seksual 

hendaknya para guru ataupun orang menyesuaikan materi yang diberikan dengan 

perkembangan kognitif anak.  

Berdasarkan Peraturan Kementrian Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No. 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini pada standar 

pencapaan perkembangan anak usia dini usia 5-6 tahun pada ruang lingkup pengetahan 

seksual, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Indikator Pengetahuan Seksual Anak Usia Dini
22

 

Aspek Perkembangan 

Indikator Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Pengetahuan Seksual 

Anak  

Pengatahuan Seksual 

1. Melakukan kebiasaan hidup 

bersih 

2. Menggunakan toilet dengan 

benar tanpa bantuan 

3. Menyebutkan nama anggota 

keluarga dan teman serta 

ciri-cirinya 

4. Mampu melindungi dari 

percobaan kekerasan seksual 

 

 

Berdasakan hasil interview peneliti dengan guru TK Bina Insani Kelompok 

B menyatakan bahwa: 

“.....Di TK Bina Insani Sridadi Kec. Kalirejo  adalah salah satu yayasan dari 

YADIKA (Yayasan Pendidikan Pancakrida) di Kabupaten Lampung Tengah 

yang memiliki 3 kelompok kelas yaitu : Kelompok Bermain (KB), Kelompok 

                                                     
21

 Dhian Gowinda and Siti Mahmudah, “Persepsi Guru Taman Kanak-Kanak Terhadap 

Pendidikan Seksual Anak Usia Dini Dhian Gowinda Luh Safitri Siti Mahmudah,” PAUD Teatai 

2 (2015): 7. 
22

 “Peraturan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014,” 2015. 
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A dan B. Lalu untuk kelompok kelas B ini untuk usia 5-6 Tahun yang memiliki 

10  peserta didik yaitu terdiri dari 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. 

Dalam memberikan pengetahuan seksual di TK Terpadu Bina Insani ini sudah 

diberikan tentang pengetahuan seksual, namun dalam penyampaiannya pada 

anak belum menggunakan media. Kendala untuk mengembangkan pengetahuan 

seksual di TK Terpadu Bina Insani ini adalah belum tersedianya media 

pembelajaran yang digunakan guna menyampaikan tentang pengetahuan 

seksual anak yang mengakibatkankan kurangnya pesan yang disampaikan pada 

anak yang mengakibatkan banyak anak yang belum sepenuhnya berkembang 

berkaitan tentang pengetahuan seksual.” 
23

 

Kurangnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran mengakibatkan 

pembelajaran menjadi kurang efektif, sehingga pengetahuan yang disampaikan kepada 

anak kurang terampakan secara optimal. Dalam hal ini diperlukan adanya media yang 

menunjang untuk perkembangan anak. Diperlukannya media yang membuat anak 

tertarik serta membuat anak minat agar hal tersebut dapat memudahkan guru dalam 

proses memberikan pengetahuan kepada anak. Seperti menurut Brown menjelaskan 

bahwa untuk mengetahui efektifitas pembelajaran salah satunya yakni dengan cara 

menggunakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran.
24

 Menurut Jatmiko et 

al, pemberian pendidikan seksual pada anak usia dini oleh guru maupun orang tua dapat 

dilaukan dengan berbagai cara, seperti 1) permianan tebak-tebakkan, 2) menonton 

video edukasi mengenai pengenalan seksual dan cara pencegahannya, 3) menggunakan 

media gambar atau poster untuk mengenalkan tubuh dan ciri – ciri tubuh.
25

  

Dalam hal ini media pembelajaran mempunya peranan penting dalam menunjang 

kualitas dalam belajar mengajar dikelas. Salah satu penyebab keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar dikelas karena terdapat media sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran dikelas. Seperti menurut Kuustiawan penggunaan media dalam proses 

belajar mengajar di dalam kelas adalah sebagai perantara untuk menyampakan pesan 

sehingga mampu merangsang perhatian, minat, perasaan dan pikiran siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dikelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini terlihat 

pada hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti di TK Bina Insani Kalirejo Lampung 

Tengah sebaga berikut:  

 

Tabel 1.2 

Pra Penelitian Pengetahuan Seksual Anak  

Di TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah 

No Nama 
Aspek Perkembangan 

Ket 
1 2 3 4 

1 AJE BSB BSH BSH MB BSH 

2 AEZ MB MB MB BSH MB 

                                                     
23

 Sumber, Guru Kelas B2 TK Terpadu Bina Insai, Wawancara Guru TK Terpadu Bina 

Insani Kalirejo Lampung Tengah, Pada Tanggal 11 November 2021 
24

 Suwardi Suwardi, “Efektivitas Media Pembelajaran Bagi Pendidik PAUD Yang 

Ramah Lingkungan,” JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA 1, no. 2 (2011): 37, 

https://doi.org/10.36722/sh.v1i2.39. 
25

 Dewi Fitriani, Heliati Fajriah, and Arnis Wardani, “Mengenalkan Pendidikan Seks 

Pada Anak Usia Dini Melalui Buku Lift The Flap „Auratku,‟” Gender Equality : Internasional 

Journal of Child an Gender Studies 7, no. 1 (2021): 36. 



8 

 

 

3 DAA BB MB BSH MB MB 

4 NNO MB MB MB BB BB 

5 NAA MB BB MB BB BB 

6 AEZ BSH MB BSH BSB BSH 

7 AK BSH BSH BSH MB BSH 

8 NUN MB MB MB BSH MB 

9 LSZ BSH MB MB MB MB 

10 RKR BB MB MB BB BB 

Sumber: Hasil Pra Penelitian di TK Bina Insani Kalirejo  Lampung Tengah 

Keterangan : 

1. Membiasakan pola hidup bersih 

2. Menggunakan toilet dengan benar tanpa bantuan 

3. Menyebutkan nama keluarga dan teman  

4. Mampu melindungi diri dari kekerasan seksual 

Keteangan : 

BB  : 1 = Belum Bekembang  

MB  : 2 = Mulai Berkembang  

BSH  : 3 = Berkembang Sesuai Harapan  

BSB  : 4 = Berkembang Sangat Baik  

Rumus : 
      

∑ 
 

Keterangan : 

n  : Skor Per Indikator 
∑   : Jumlah Seluruh Indikator 

 

 

 

 

Tabel 1.3 

Hasil Presentase Pra-Penelitian Pengetahuan Seksual Anak 

Di TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah 

No Kriteria Jumlah Siswa Jumlah 

Presentase 

1 BB (Belum Berkembang) 2 20% 

2 MB (Mulai Berkembang) 5 50% 

3 BSH (Berkembang Sesuai 

Haapan) 

3 30% 

4 BSB (Berkembang Sangat 

Baik) 

- - 

Jumlah 10 100% 

Sumber : Hasil Presentase Perkembangan Pengetahuan Seksual Anak di 

Taman Kanak-kanak Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah 

 

     Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa dari 10 anak pada bebearapa 

aspek perkembangan mulai berkembang (MB) sebanyak 5 anak dengan hasil 



9 

 

 

persentase 50% dan terdapat 3 anak dengan hasil persentase 30% yang 

mencapa kategori berkembang sesuai harapan (BSH). Hasil persentase 20% 

dan terdapat 2 anak terlihat bahwa pada indikator pencapapian belum 

bekembang (BB) dan mulai berkembang tergolong rendah dan pengetahan 

seksual anak belum maksimal. Maka dalam hal ini penulis ingin melakukan 

pengenalan mengenai pengetahuan seksual anak usia 5-6 tahun  dengan 

menggunakan media pop up book sebaga salah satu strategi dalam memberikan 

pengatahuan mengenai pengetahuan seksual kepada anak.  

Media pop up book merupakan salah satu media yang terlihat lebih menarik 

sebab media ini adalah salah satu media yang berbentuk tiga dimensi. Media 

visual tiga dimensi digunakan agar siswa mudah dalam memahami 

pembelajaran yang dijelaskan serta membuat siswa tidak mudah bosan, lain hal 

dengan menggunakan media yang menarik serta bervariasi menjadikan 

pembelajaran yang tidak monoton.
26

 Dengan digunakannya media yang 

menarik serta bervariasi dalam memberikan pengetahuan seksual pada anak 

usia dini. 

Hal ini terlihat dari hasil penelitian Dewi Rokhmah menunjukkan bahwa media buku 

pop-up berjudul “Kenali Tubuhmu; Tahu, Hargai dan Lindungi” sangat efektif dalam 

menumbuhkan kesadaran anak akan perlindungan dirinya terhadap kemungkinan 

terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Materi yang terdapat dalam buku pop-up 

tersebut meliputi : (1) pengenalan perbedaan lakilaki dan perempuan; (2) Periaku 

Menjaga Kebersihan Organ reproduksi; (3) Masa Pubertas; serta (4) Upaya Mencegah 

Kekerasan Seksual.
27

Atas dasar ini peneliti ingin meneliti tentang “Pemanfaatan media 

pop up book untuk meningkatkan pengetahuan seksual anak usia 5-6 than di TK Bina 

Insani Kalirejo Lampung Tengah” 

 

C. Indetifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di identifikasi area yang 

terkait dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengetahuan seksual anak di kelas B masih belum tercapai seperti yang 

diharapkan 

2. Kurangnya penggunaan media pembelajaran dikelas 

3. Belum maksimalnya pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan 

seksual anak 

 

D. Batasan Penelitian  

Menghindari permasalahan yang luas maka penulis membatasi masalah 

melalui pengetahuan tentang meningkatkan pengetahuan seksual pada anak 

usia 5-6 tahun melalui penggnaan media pop book.  

 

E. Rumusan Masalah  

                                                     
26

 Yuvika Sari, “Efektivitas Media Pop-Up Book Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Bagian-Bagian Tubuh Pada Siswa Tunagrahita Ringan” 6 (2018): 106–11. 
27

 Rokhmah, “Efektifitas Media Buku Pop-Up Sebagai Sarana Edukatif Anak Dalam 

Program " Protecting the Children From Sexual Predators ".” 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dala penelitian ini yakni : 

Apakah pemanfaatan media pop up book dapat meningkatkan pengetahuan seksual 

anak usia 5-6 tahun di TK Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah pemanfaatan media pop up book untuk 

menigkatkan pengetahuan seksual anak usia 5-6 tahun di TK Bina Insani Kalirejo 

Lampng Tengah 

 

G. Manfaat Penelitian  

Dengan diketahuinya pemanfaatan media pop up book yang dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan pengetahuan seksual anak, maka hasil dai penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan seksual 

anak dengan menggunakan media pop up book. 

b. Dapat memperbaiki mutu pendidikan dan proses pembelajaran secara 

umum, khususnya mengena peningkatan pengetahuan seksual anak 

melalui media pop up book 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

1) Dapat menjadi acuan untuk pelaksaan pemberian pengetahuan 

seksual melalui media poop up book  

2) Adapat digunakan sebaga bahan referensi, ide ata gagasan dala 

mewujudkan system pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

3) Dapat memberikan pengalaman belajar yang baru pada anak 

melalui media pop up book 

a. Bagi Peneliti 

1) Peneliti dapat memahami bagaimana meningkatkan 

pengetahuan seksual anak melalui media pop up book. 

2) Memberikan informasi yang akurat mengenai media yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seksual 

anak yang sesuai dengan perkembangan anak. 

1. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam melengkapi dan menguatkan pijakan dalam berpikir, maka peneliti merujuk 

pada penelitian terdahulu sebagai relevansi terhadap penelitian ini, antara lain penelitian 

: 

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Riska Ayu Kurniawati, Siti 

Wahyuningsih dan Andriani Rahma Pudyaningtyas yang berjudul 

“Penerapan Pendidikan Seksualitas Melalui Media Lagu Pada Anak Usia 5-

6 Tahun Guna Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas”. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif yang dilakukan selama dua siklus. Subjek dalam penelitian 
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ini yakni anak usia 5-6 tahun di TK Tamyiz Surakarta dengan jumlah 18 

anak tediri dari 6 anak laki-lai dan 12 anak perempuan dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan tes, obsevasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini tedapat pemerolehan ketuntasan pengetahuan 

seksualitas anak secara klasikal dari siklus 1 dan siklus 2 dapat dijabarkan 

bahwa pengetahuan seksualitas tedapat persentase ketuntasan anak sebesar 

38,88% atau 7 anak tuntas. Pengetahuan seksualitas anak pada siklus 1 

mengalai peningkatan sebanyaj 16,68% menjadi 55,56% ata sebanyak 10 

anak tuntas. Lalu peningkatan berlanjut pada siklus 2 yakni sebesar 44,45% 

menjadi 83,33% ata 15 anak tuntas. Hasil penelitian dapat disimpulkan 

dengan penerapan pendidikan seksualitas menggunakan media lagu, 

pengetahuan seksualitas pada anak dapat meningkat. 
28

 

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama sama bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan seksualitas kepada anak usia 5-6 tahun. 

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian saya membahas menganai 

memanfaatkan media pop up book dalam mengenalkan pengetahuan 

seksual anak usia 5-6 tahun, sedangkan dala penelitian ini membahas 

tentang penerapan pendidikan seksualitas melalui media lagu pada anak 

usia 5-6 taha anak usia 5-6 tahun. 

2. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Maryam Mar‟ats Sholikah, Kuswadi 

dan Yudianto Sujana yang berjudul “Penggunaan Video Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas Pada Anak Kelompok B2 

TK Islam Permata Hati Makam Haji Kabupaten Sukharjo”. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus yang tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dengan subjek dala 

penelitian ini adalah ana kelompok B2 TK Isalam Permata Hati sebanyak 

13 anak yang terdiri dari 3 anak perempuan dan 10 anak laki-laki dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Hasil dala penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan video 

pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan seksualitas pada anak B2 

TK islam Permata Haji dengan persentase nilai yang diharapkan yakni 75% 

disetiap indikator yang dilakukan. Dalam siklus 1 pertemuan 1 

mendapatkan nila rata-rata sebesar 2.72(68%). Siklus 1 pertemuan 2 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3.16(79%), siklus 2 pertemuan 1 

mendapatkan nila rata-rata sebesar 3.33(83,25%) dan perteman 2 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3.44(86%).
29

 

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama bertujuan untuk 

                                                     
28

 Riska Ayu Kurniawati, Siti Wahyuningsih, and Andriani Rahma Pudyaningtyas, 

“Penerapan Pendidikan Seksualitas Melalui Media Lagu Pada Anak Usia 5-6 Tahun Guna 

Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas,” Jurnal Kumara Cendikia 8, no. 3 (2020). 
29

 Maryam Mar‟ats Sholikah, Kuswandi, and Yudianto Sujana, “Penggunaan Video 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas Pada Anak Kelompok B2 TK 

Islam Permata Hati Makam Haji Kabupaten Sukharjo Tahun Ajaran 2015/2016,” 2016. 
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meningkatkan pengetahuan seksualitas pada anak dan untuk perbedaanya 

dala penelitian saya menggunakan media pop up book sedangkan dala 

penelitian ini dengan penggunaan video pembelajaran.  

3. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurul Fajriah dan Ayi Teiri Nurtiani 

dengan judul “ Penggunaan Poster Part Of Body Dalam Meninglatkan 

Pemahaman Pendidikan Seks Pada Anak Kelompok B2 Di TK Khairani 

Gampong Lubok Baten, Aceh Besar. Teknik pengumpukan data pada 

penelitian ini menggunakan tes lisan tebimbing dan terarah. Untuk subjek 

penelitian iniadalah anak kelompok B2 di TK Khairani sebanyak 20 anak. 

Adapun hasil dalam penelitian ini tejadi peningkatan frekuensi jawaban 

anak yang memperoleh “berkembang sangat baik” pada pra siklus sebesar 

02,50% meningkat pada siklus I sebebsar 34,50% dan terjad peningkatan 

pada siklus II sebesar 65,30%. Penggunaan poster part of body adalah 

sebagai langkah awal dalam upaya guru dan orang tua berperan dalam 

memberikan informasi tentang pemahaman pendidikan seks secara ilmiah 

dan terstruktur.
30

 

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan seksual pada anak, sedangkan untuk perbedaanya 

terlihat pada penelitian saya menggunakan media pop up book sedangkan 

dala penelitian ini menggunakan poster part of body.  

4. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Alucyana, Raihana dan Dian Tri 

Utami dengan judul “Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini”. Jenis 

penelitian ini adalalh penelitian tindakan kelas yang tediri dari 2 siklus, 

yang bertujuan guna melihat pendekatan metode pretend play untuk 

pendidikan seks pada anak usia dini di TK Bunayya Pekanbaru. Analisis 

data dihitung secara kuantitatif dengan menggunakan persentase.Hasil 

penelitian ini terlihat pada siklus I yakni diperoleh nila maksimum adalah 

91 dan nilai minimum 49, sedangkan siswa yang tuntas sebanyak 8 siswa 

(50%), seta siswa yang tidak tuntas adalah 8 siswa (50%). Sedangkan pada 

siklus II yakni diperoleh niali maksimum adalah 97 sedangkan nilai 

minimum 67, serta siswa yang tuntas sebanyak 15 sisiwa atau (93,75%) 

serta siswa yang tidak tuntas ada 1 siswa atau (6,25%). Untuk persentase 

keseluruhan pada siklus I 50% dan siklus II 93%.
31

 

Persamaan dengan penelitian saya yaitu bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan seksuala pada anak, sedangkan untuk perbedaanya terlihat 

pada metode yang digunakan. Pada penelitian saya metode yang digunakan 

yaitu menggunakan media pop up book dalam meningkatkan pengetahuan 

seksual anak usia dini, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

                                                     
30

 Nurul Fajriah and Ayi Teiri Nurtiani, “Penggunaan Poster Part Of Body Dalam 

Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Seks Pada Anak Kelompok B2 Di TK Khairani 

Gampong Lubok Batee, Aceh Besar,” Jurnal Buah Hati 2, no. 2 (2015). 
31

 Alucyana, Raihana, and Dian Tri Utami, “Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Usia 

Dini,” Jurnal Pendidikan Anak 6, no. 1 (202AD). 
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metode pretend play.  

5. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mar‟atlah Atiqah, Indri Astuti dan 

Dian Miranda dengan judul “Penggunaan Toilet Traning Untuk Pengenalan 

Pendidikan Seks Pada Anak Usia 4-5 Tahun TK Pembina”. Jenis penelitian 

ini menggunakan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui proses 

pembelajaran dan penggunaan toilet tranning untuk meningkatkan 

pengenalan pendidikan seks pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri 

Pembina. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan 3 pertemuan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan peningakatan kemapuan anak dala 

mengenal organ seks sebanyak 80% (16 orang anak) mengalai peningkatan 

signifikan dengan kriteris berkembang sangat baik(BSB) dan pada 

indikator anak dapat mengenal tentang gender (pebedaan jenis kelamin) dai 

20 anak yang diobservasi sebanyak 15 anak(75%) ana dinyatakan 

memperoleh kriteria bekembang sangat baik(BSB). Sedangkan pada 

indikator anak mampu menjaga dan merawat organ seks dari 20 anak yang 

diobservasi, sebanyak 15 (75%) anak dinyatakan memperoleh kriteria 

berkembang sangat baik(BSB).
32

 

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama bertujuan untuk 

mengenalkan pengetahuan seksual, sedangkan perbedaanya dala penelitian 

ini menggunakan toilet training sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan media pop up book.  

 

J. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 

skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika 

penulisannya adalah seperti berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat sampul depan, halaman sampul, halaman abstrak, 

halaman pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata 

pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, 

halaman daftar lampiran 

2. Bagian Utama Skripsi. Bagian pertama terdiri atas bab dan sub bab yakni : 

a. Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan 

                                                     
32

 Mar‟atl Atiqah, Indri Astuti, and Dian Miranda, “Penggunaan Toilet Traning Untuk 

Pengenalan Pendidikan Seks Pada Anak Usia 4-5 Tahun TK Pembina,” Jurnal Pendidikan Dan 

Pembelajaran Khatluistiwa 4, no. 1 (2015): 1–11. 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari teori yang digunakan 

dala penelitian, model tindakan dan hipotesis tindakan 

c. Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini penulis mengungkapkan 

tentang metode penelitian yang dilakukan yaitu : tempat dan waktu 

penelitian, metode dan rancangan siklus penelitian, subjek penelitian, 

peran dan posisi peneliti, tahapan intervensi tindakan, hasi; intervensi 

tindakan yang diharapkan, instrument pengumpulan data (definisi 

oprasional dan kisi-kisi instrumen), teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, analisis dan interpretasi data dan pengembangan 

perencanaan tindakan. 

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini terdiri dari gambaran hasil 

penelitian pembahasan yang terdiri dari deskripsi data hasil penelitian, 

analisis data dan pembahasan. 

e. Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari 

seluruh penelitian yang telah dilakukan. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan dafta 

lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media Pop Up Book 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin ”medius” yang merupakan bentuk 

dari kata “medium” yang mempunya arti perantara atau pengantar. 

Khadijah mengungkapkan bahwa media adalah sesuatu yang dapat 

digunakan guna menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan sehingga dapat merangsang pikira, perasaan, perhatian serta minat 

anak sehingga proses belajar terjadi.
33

 

Danim mengungkapkan media adalah seperangkat alat bantu yang 

digunakan oleh gur atau pendidik untuk berkomunikasi dengan siswa atau 

persta didik yang dapat berfungsi sebaga alat atau perantara komunikasi 

dalam proses belajar mengajar dikelas. Heinich mengungkapkan media 

sebagai perantara informasi antara sumber dan penerima guna 

menyampakan ide atau gagasan yang dikemukakan itu sampa pada 

penerima yang dituju. 
34

 

Menurut Hamalik media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik 

yang dapat digunakan untuk mengefektifkan komunikasi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran dikelas. Media sebaga perantara berpa 

materi atau kejadian yang memabantu membuat peserta didk mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Latif mengungkapkan 

jenis media dalam kegitan pembelajaran dikelas yakni : 

1) Media visual adalah media yang dapat dilihat. Media visual terdiri 

atas media yang dapat diproyeksikan. Media visual menyangkut 

dengan indra penglihatan  

2) media audio ialah media yang dapat didengar dan berkatan dengan 

indra pendengaran. Pesan yang disampaikan media ini dituangkan 

dengan verbal maupun non verbal. 

3) media audio visual ialah yang menyajikan rangsangan-rangsangan 

visual.
35

 

                                                     
33

 Herman Zaini and Kurnia Dewi, “Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia 

Dini,” Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini 1, no. 1 (2017): 81–96, 

https://doi.org/10.19109/ra.v1i1.1489. 
34

 Rasyid Isran and Rohani, “Manfaat Media Dalam Pembelajaran,” Axiom 7, no. 1 

(2018): 37–72, 

https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22

525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil 

wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-

asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625. 
35

 Shofia Maghfiroh and Dadan Suryana, “Pembelajaran Di Pendidikan Anak Usia 

Dini,” Jurnal Pendidikan Tambusai 05, no. 01 (2021): 1561. 
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Menurut Solehuddin media pembelajaran hendaknya bersifat sederhada 

san sesua dengan kehidupan anak yang terkat dengan situasi 

pengalaman langsung, mengundang rasa ingin tahu dan bermanfaat 

bekatan dengan aktivitas-aktivitas bermain anak karena media 

digunakan anak untuk memenuhi naluri anak untuk memenuhi naluri 

bermannya. 
36

 

 Berdasarkan pendapat diatas makan dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan dalam dunia pendidkan. 

Dalam penggunaan media pembelajaran mampu memeperjelas pesan 

yang ingin disampaikan pada anak, dapat meningkatkan motivasi 

belajar anak serta mampu mengefektifkan pembelajaran didalam kelas. 

Media pembelajaran yaknii suatu bentuk peralatan, metode atau teknik 

yang digunakan untuk menyampakan pesan yang disampaikan guru 

kepada peserta didik agar dapat membangkitkan minat dan motivasi 

peserta didk dalam mengikuti pembelajaran didalam kelas.  

 

2. Media Pop Up Book  

Menurut Latif dkk media berasalal dari kata medium yang berarti 

perantara atau pengantar. Media ituu sedniri dalam sebuah proses 

pembelajaran, sangat efektif untuk membantu anak dalam memahami suatu 

pembelajaran dan juga mampu menumbuhkan minat serta memberikan 

motivasi untuk lebih memahami pembelajaran. Lalu pop up book 

merupakan media pembelajaran yang dirancang khusus dengan berbagai 

tampilan dan tema yang menarik serta mempunyai unsur tiga dimensi 

didalamnya.  

Menurut Jakson dalam Matin, Rohaety, Nuraeny pop up book tidak 

hanya membuat anak penasaran dengan gambar-gambar di setiap 

halamannya, namun anak juga akan merasa penasaran mengenai isi yang 

ada di setiap halaman yang bergambar 3D.
37

Menurut Kurniawati media pop 

up book merupakan buku bergambar yang menyerupai keadaan nyata serta 

dapat digunakan dalam media pembelajaran yang sangat menarik.
38

 

Berdasarkan penjelasan diatas pembelajaran dengan menggunakan pop 

up book disampaikan dalam bentuk gambar yang menarik karena dalam 

setiap lembaran buku tersebut terdapat bagian yang unik dimana apabila 

gambar dibuka gambar dalam buku dapat bergerak. Media pop up book 

merupakan buku yang memiliki unsur tiga dimensi dengan menampilakan 

gambar yang menarik serta memberikan visualisasi dalam cerita. 

 

                                                     
36

 Pahenra Pahenra, “Optimalisasi Guru Dalam Membuat Media Pembelajaran Untuk 

Mestimulasi Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini,” Journal of Education and Teaching (JET) 

1, no. 2 (2021): 67–74, https://doi.org/10.51454/jet.v1i2.16. 
37

 N Widyani Alviolita and Miftakhul Huda, “Media Pop Up Book Dalam 

Pembelajaran Bercerita,” Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia 7, no. 1 (2019): 473, 

https://www.encyclopedia.com/manufacturing/news-wires-white-papers-and-books/pop-book. 
38

 Dewi Fitriani and Hj Taty Fauzi, “PENGARUH MEDIA POP UP BOOK 

BERBASIS CERITA TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA ANAK USIA DINI 

KELOMPOK B ( USIA 5-6 TAHUN ) DI PAUD AL-HUDA,” PERNIK Jurnal OAD 2, no. 1 

(2019): 20. 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Pop Up Book  

Menurut Pramesti menjelaskan bahwa kelebihan dari media pop up 

book it praktis digunakan, mudah dibawa, dapat menambah antusisme 

siswa serta memberikan rangsangan secara visual yang diperoleh dari 

media pop up book ini dapat menggambarkan konsep yang awalnya bersifat 

abstrak bisa menjadi jekas, menghibur serta menarik perhatian siswa.
39 

Media pop up book memungkinkan anak dapat memahami apa yang telah 

diajarkan karna media tersebut salah satu media tiga dimensi yang dimana 

media yang digambarkan sesuai dengan apa yang ada disekitar anak 

sehingga cenderung tidak terlalu monoton. Pop up book adalah media yang 

berguna dalam menyampaikan isi-isi pesan dengan menarik. Media ini 

merupakan salah satu media yang interaktif dan inovatif. Dengan media 

yng interaktif dan inovatif ini diharapkan anak lebih mudah menangkap apa 

yang diajarkan oleh guru serta dapat menerapkannya.
40

 

Menurut Dzuanda , media pop up book memiliki manfaat sebagai 

media pengetahuan yaitu: 

1) Mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan 

memperlakukannya dengan baik,  

2) Mendekatkan anak dengan buku karena buku pop-up memiliki 

bagian yang halus sehingga memberikan kesempatan anak untuk  

mereka dan menikmati karangan 

3) Mengembangkan kreatifitas anak,  

4) Merangsang imajinasi anak,  

5) Menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk 

suatu benda.
41

 

Media pop up book cenderung menjadi bagian dari konteks yang 

lebih luas atau memiliki fungsi khusus yang menggambarkan narasi 

fiksi yang sebenarnya.   Lalu untuk kekurangan media pop up book 

menurut Indriana dan Dzuanda, kekurangan media pop up book yakni: 

membutuhkan keterampilan khsusus dalam pembuatannya dan 

penyajian pesannya berupa unsur visual saja, waktu pengerjaannya 

cenderung lama, menuntut ketelitian, biaya yang dikeluarkan lebih 

mahal dibandingkan dengan buku pada umumnya. 
42

 

 

B. Pengetahuan Seksual 

1. Pengertian Pengetahuan Seksual 
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     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artti dari  pengetahuan 

adalah segelasa sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang ingin diketahui 

berkenaan dengan suatu hal. Sedangkan untuk pengertian dari seksual  

merupakan berkaitan dengan seksual (jenis kelamin) atau berkaitan dengan 

perkara persetubuhan antara perempuan dan laki-laki. 
43

 

Menurit Haffner, Yarber & Forrest dalam Oktaviana  mengartikan 

bahwa pengetahuan seksual yakni proses dalam memberikan pendidikan 

yang terdiri dari mengumpulkan informasi, pembentukan sikap, keyakinan, 

nilai mengenai peran, hubungan dan keakraban yang dilalui oleh setiap 

insan manusia. Lalu, menurut WHO dalam Pop dan Rumi  mengartikan 

tentang pendidikan seksual itu perlu diberikan  sebagai sumber 

pengetahuan dan informasi yang sehat tentang pengetahuan seksual. 
44

 

Menurut Kurnia dan Tjandra pengetahuan seksual dimaknai sebaga 

pendidikan yang berkatan dengan hubungan antara lai-lai dan perempuan. 

Pendidikan seks juga membahas mengena membekali keteampilan untk 

memilih tindakan yang akan diambil, mengembangkan kepercyaan diri, dan 

meningkatkan kompetensi untuk menentukan sikap saat menghadapi 

sebuah situasi.
45

 

Melalui pengembangan rasa percaya diri dan kemampuan untuk 

menentukan sikap kelak akan melindungi diri sendiri tehadap kejahatan dan 

perilaku seksual yang tidak tepat. Maka setiap insan manusia hendaknya 

mengetahui atau menguasai tentang pengetahuan seksual. Pengetahuan 

seksual itu hendaknya diketahui sebagai modal ilmu yang berkenaan 

dengan seksualitas.  

 

 

 

2. Pengetahuan Seksual Anak Usia Dini  

Menurut Dwi Nurhayati pengetahuan seksual anak usia dini adalah 

suatu pembinaan pendidikan yang ditunjukan kepada anak berbentuk suatu 

informasi yang diberikan untuk anak serta melakukan pembentukan 

keyakinan seksual, seperti identitas seksual, anatomi seksual, kesehatan 

serta hubungan emosional. 
46

 

Pentingnya memberikan pengetahuan seksual sejak dini karena dalam 

perkembangan pendidikan seksual anak usia dini menueurt Freud 

mengungkapkan pada tahap perkembangan anak usia dini, anak harus 

diberikan pengetahuan seksual yang benar karena jika tidak maka akan 
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menjadi awal terjadinya penyimpangan seksual dikemudian hari.
47

 

Menurut Sigmund Frued tedapat tahap-tahap perkembangan 

psikoseksual, yakni : 

1. Tahap oral (usia lahir – 1 tahun) 

Tahap ini dimula saat bayi lahir. Pada tahap ini bayi menikmati 

kepuasan dengan menghisap dan menerima rangsangan melalui 

mulutnya 

2. Tahap anal (1-3 tahun) 

Pada tahap ini merupakan tahap sensitive anak dengan anus. Pada 

tahap ini orang tua menuntut anak untuk belajar mengendalikan 

keinginan buang air kecil dan besar serta melakukannya pada 

tempatnya (toilet), namn anak ingin mengeluarkannya begitu terasa 

ingin dan mngkin, kemampuannya untuk menahan juga belum 

sempurna.  

3. Tahap phalik (3-6 tahun) 

Pada tahap ini, daerah erogen(daerah yang sensitif terhadap 

rangsangan) adalah wilayah kemaluan. Anak-anak akan mulai 

tetarik mengamati alat kelaminnya dan alat kelain orang lain, pada 

tahap ini sebaiknya orang tua mulai mengenalkan nama dan fungsi 

anggota tubuh anak. 

4. Tahap laten (5 tahun sampai awal masa puber) 

Pada tahap ini dorongan seksual tidak menonjol dan cenderung 

ditekan. Anak-anak akan memunculkan energy libido dala bentuk-

bentuk yang lebih diterima secara social. Misalnya, ativitas 

sekolah, olahraga, dan persahabatan dengan teman sebaya yang 

sama jenis kelaminnya 

5. Tahap genital (masa remaja) 

Pada tahap ini fokus energi kembali ke arena alat kelamin dan 

individu mula tertarik untuk menjalin hubungan dengan teman 

yang berbeda jenis kelaminnya.
 48

 

Freud menempatkan anak usia dini pada tahap falik, dimana pada tahap 

ini alat genital menjadi area tubuh yang menarik dan sensitive. Dalam hal 

ini anak juga ingin tahu tentang perbedaan jenis kelamin antara miliknya 

dengan milik teman sebaya. Maka dapat dikatakan tahap ini merupakan 

masa dimana anak mengeksplorasi tubuhnya dan merupakan hal yang 

wajar dala masa perkembangan yang sedang dialami anak.
49

 

Selain itu, Al-Qur‟an juga mengajarkan tatakrama dan pengetahuan 

tentang seks yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya 

yang masih di bawah umur. Dalam Q.S An-Nur (58-59) Allah berfirman,  
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Artinya : “58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak 

(lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang 

belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali 

(dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika 

kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan 

sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak 

ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga 

waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada 

keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai 

umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti 

orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah 

Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.” (Q.S al-Nur [24]: 58-59).
50

 

Memberikan pengetahuan seksual dapat diberikan saat anak bertanya 

tentang perbedaan alat vital antara laki-laki dan permepuan. Oleh karena 

itu, pengetahuan dasar yang hendaknya diberikan kepada anak sejak dini. 

Untuk mengembangan pengetahuan anak tentang seksual hendaknya kita 

sebagai orang tua dan pendidik melatih anak dengan mengenalkan anatomi 

antara tubuh perempuan dan laki-laki terutama alat vital, cara begaul 

dengan lawan jenis, cara mecegah anak dari pelecehan seksual selanjutnya 

yaitu dengan mengajari anak untuk melarang orang lain menyentuh, 

meraba atau yang lainnya pada alat vital anak.  

 

3. Cara Memberikan Pengetahuan Seksual Pada Anak 

Menurut Solihin dan Nurlaili pemahaman mengenai pengetahuan 

seksual ini sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sedini mungkin. 

Tujuan dari pengetahuan seksual sejak dini yaitu, agar dapat meningkatkan 

keterampilan hidup yang berhubungan dengan aspek sosal, membantu 

memecahkan berbagai permaslahan berkaitan dengan seksualitas dan 

diberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan perkembangan anak, serta 

mencegah anak melakukan segala macam penyalahgunaan seksualitas. 
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Untuk materi yang dapat diberikan kepada anak usia dini berkaitan 

dengan pengetahuan seksual menurut Astuti, Sugiyono, dan Aminah 

diantaranya yakni :  

a. Dengan menjelaskan perbedaan dari pakaian yang digunakan,  

b. Menjelaskan bagian-bagian tubuh, fungsi, tujuan dan bagaimana 

cara untuk menjaganya,  

c. Memperkenalkan mengenai identitas diri termasuk karakteristik 

fisik dan gender.
51

  

Materi tentang pengetahuan seksual kepada anak sebaiknya para tenaga 

pendidikan saat memberikan pengetahuan tentang seksual smenggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh anak serta menyengkan hati anak.  

Menurut Atreya Senja dalam bukunya ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan pendidik maupun orang tua dalam memberikan pengetahuan 

seksual sejak dini pada anak, yakni : 

1) Perlakukan anak sesuai jenis kelamin. 

Memberikan perlakuan berbeda kepada anak laki-laki dan permpuan 

untuk berperan dan bertanggung jawab sesuai jenis kelaminnya. 

Dengan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelaminnya maka 

anak akan terhindar dari penyimpangan seksual. Maka dari itu ntk 

menghindari penyimpangan seksual, hendaknya memperlakukan anak 

sesua dengan jenis kelaminnya serta memberikan pengetahuan seksual 

sejak dini. 

2) Mengenalkan bagian serta fungsi tubuh 

Maraknya kasus pelecehan yang terjadi pada anak yang tidak memiliki 

kemampuan ana untuk menolak atau melawan para pelaku. Dalam hal 

ini bisa mengenalkan bagian serta fungsi tubuh anak dengan 

menggunakan media gambar, yang sebaiknya dalam mengenalkannya 

tidak menyebut nama lain yang dirasa cocok untuk anak. Yang 

sebaiknya mengenalkan bagian maupun fungsi menggunakan istilah 

aslinya.  

3) Mengenalkan bagian yang boleh disentun dan tidak 

Hal yang penting adalah memberikan pemahaman kepada anak 

mengenai bagian tubuh yang dapat dilihat oleh orang lain yang tidak 

boleh dilihat oleh orang lain. Selain itu, hendaknya memberikan 

pemahamankepada anak untuk menghargai maupun menghormati 

bagian tubuhnya serta hormati pula bagian tubuh orang lain. Berikan 

pemikirian kepada anak bahwa jika ada yang menyentuh bagian 

tubuhnya maka mereka harus meminta izin telebih dahulu. 

4) Mengenakan pakaian yang sopan 

Salah satu penyebab tejadinya pelecehan seksual yakni karna pakaian 

yang dianggap terlalu tebuka, maka dari itu penting ditanamkan pada 

anak untuk membiasakan berpakaian sopan sejak dini.
52
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4. Pentingnya Pengetahuan Seksual Diberikan Bagi Anak Usia dini 

Menurut Madani melalui pengetahuan dengan pendidikan seksual anak 

diharapkan mampu untuk melindungi dirinya dan juga dapat terhindar dari 

child abuse. Pentingnya pendidikan seksualitas ini diberikan kepada anak, 

diharapkan anak mampu mengembangkan aspek perkembangan seksual 

anak.
53

 

Setara dengan Clara, Patriria Weerakon, (dalam Radian Yi Sukarmasi) 

salah satu seksolog dan dosen senior di Universitas of Sidney, juga 

menekankan pendingnya pengetahuan tentang pendidikan seksual sejak 

usia dini. Beliau mengatakan “tidak berbicara pada anak tentang seks 

demi pembelajaran, berarti kita memberikan kesempatan pada mereka saat 

remaja nanti beralih ke internet untuk mendapatkan pendidikan seks”. 54 

Menurut Justicia mengungkapkan beberapa tujuan pendidikan seksual 

anak usia dini, yaitu : 

1) Memmberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama 

mengenai topic biologis seperti kehamilan, pubertas dan 

sebagainya. 

2) Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara 

bergaul dengan lawan jenis 

3) Mencegah terjadinya penyimpangan seksual 

4) Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan 

seksual dan mana yang bukan 

5) Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku 

pelecehan ata kekerasan seksual 

6) Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi ata 

menjadi korban kekerasan seksual
55

 

Dengan ditanamkannya pengetahuan seksual secara dini maka akan 

mempermudah anak dalam memperkenalkannya tentang harga diri, 

kepercayaan dalam diri, kepribadian yang sehat serta penerimaan yang 

positif. 

 

B. Model Tindakan 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdapat model – model yang dapat 

dijadkan acuan dalam membuat desain PTK. Model tindakan pada penelitian ini 

menggunakan model Kurt Lewin  yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan yang terakhir refleksi.
56
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Gambar 2.1 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas Menurut  

Kemmis dan Mc. Taggarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu : Pemanfaatan  media pop 

up book dapat meningkatkan pengetahuan seksual anak usia 5-6 tahun di TK 

Bina Insani Kalirejo Lampung Tengah” 
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