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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat persepsi orang tua terhadap 

pendidikan seks pada anak usia dini di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi orang tua. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan survey. Penelitian dilakukan di desa Tawang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 4-6 tahun sebanyak 215 

orang tua. Peneliti mengambil sampel sebanyak 45 orang tua dengan 

menggunakan teknik Purposive proportional random sampling. Data persepsi orang 

tua dan data faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi orang tua diperoleh 

melalui angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi 

product moment menggunakan SPSS for windows 15.00. Hasil analisis product 

moment diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,664 dan taraf signifikasi 0,05 

rhitung > rtabel yaitu 0,664 > 0,361.  Dengan demikian maka Ho ditolak, berarti 

terdapat perbedaan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia 

dini. Sesuai dengan tabel distribusi frekuensi, orang tua yang mendapat skor 

tinggi sebanyak 26,67 %, sedang 60 % dan rendah 13,33 %. Dan adanya faktor 

yang mempengaruhi tingkat persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada 

anak usia dini (Y) yaitu pendidikan (X1).  

 

Kata Kunci: Persepsi Orang Tua, Pendidikan Seks. 

 

 

A. Pendahuluan  

Masalah seks masih dianggap tabu dikalangan masyarakat dan 

dibicarakan di depan anak-anak apalagi untuk mengajarkannya kepada anak-

anak. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan seks belum pantas 

diberikan kepada anak kecil. Padahal pendidikan seks yang diberikan sejak 

dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa 

remaja. Apalagi anak-anak sekarang kritis, dari segi pertanyaan dan tingkah 



 

 

 

 

laku. Itu semua karena pada masa ini anak-anak memiliki rasa keingintahuan 

yang besar. 

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 hanya sebagai pelengkap dan disekolah tidak ada 

kurikulum tentang pendidikan seks sehingga pendidikan seks pada anak usia 

dini kadang terabaikan. 

Untuk menghadapi masa depannya, pengetahuan dan informasi tentang 

seks sangat penting diketahui oleh generasi penerus bangsa. Akan tetapi anak-

anak dan remaja rentan terhadap kesalahan informasi tentang pengetahuan 

seks. Jika tidak mendapatkan pendidikan seks yang benar, mereka akan 

percaya akan mitos-mitos tentang seks yang tidak benar. Informasi tentang 

seks sebaiknya didapatkan dari orang tua, guru atau sumber informasi yang 

benar. 

Di Indonesia banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan seks 

yang benar dan cukup. Mereka justru mendapat informasi tentang seks dari 

teman sebaya, internet, dan majalah. Padahal sumber informasi tersebut 

belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian pendidikan 

atau informasi mengenai masalah seks masih menjadi pro dan kontra di 

masyarakat Indonesia.  

Pandangan yang kurang setuju dengan pendidikan seks 

mengkhawatirkan bahwa pendidikan seks yang diberikan kepada anak akan 

mendorong mereka melakukan hubungan seks lebih dini. Sementara 

pandangan yang setuju pada pendidikan seks beranggapan dengan semakin 

dini mereka mendapatkan informasi mereka akan lebih siap menghadapi 



 

 

 

 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan mampu menghindarkan 

diri dari kemungkinan yang bisa terjadi. (Kusumawati: 2011) 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah 

persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini di Kadus IV 

Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo? dan Faktor-faktor 

manakah yang mempengaruhi persepsi orangtua terhadap pendidikan seks 

pada anak usia dini? 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan tentang persepsi orang 

tua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini di Kadus IV Desa Tawang 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi persepsi orangtua terhadap pendidikan seks pada anak 

usia dini. 

Adapun hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu bahwa adanya 

perbedaan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini 

dan faktor yang mempengaruhinya. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Effendi, 2012:3). 

 

C. Populasi, Sampel, Sampling 

1. Pupulasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). 



 

 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak usia dini. 

Di Desa Tawang terdapat 215 orang tua yang memiliki anak berusia 4-6 

Tahun. 

2. Sampel 

Sugiyono (2012:81) menjelaskan bahwa sampel  adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Menurut pendapat Gay dalam Sutama (2010:102) untuk metode 

deskriptif, pengambilan sampel 10% dari populasi. Sedangkan populasi 

yang relatif kecil minimal 20% dari populasi. 

Sampel yang akan diambil adalah sebagian dari jumlah total orang 

tua anak usia 4-6 tahun di desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo. Pada penelitian ini akan diambil sample sejumlah 20% dari 

jumlah total 215 orangtua yaitu sebanyak 45 orang tua. 

3. Sampling 

Sugiyono (2012:81) mendefinisikan bahwa teknik sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive proportional 

random sampling. Purposive proportional random sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tujuan tertentu yang diambil secara 

acak dan proporsional. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:193-194) bila dilihat dari segi cara  atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), 

dan gabungan ketiganya. Jenis teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

dengan menggunakan kuesioner (angket) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 

15 soal. Terdapat empat kategori pilihan jawaban untuk menjawab pertanyaan 



 

 

 

 

pada angket yaitu S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju) dan 

diminta menjawab dengan memberi cheklist () pada jawaban yang dipilih. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi product 

moment. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data 

sebagai berikut: 1) Analisis Deskriptif; a. tabulasi, b. Menentukan Mean dan 

Standar Devisiasi. 2) Analisis Inferensial. Dengan menggunakan alat bantu 

komputer berupa aplikasi SPSS Versi 15.0. 

 

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini menggunakan program SPSS for windows 

15.0. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka dapat disajikan 

tentang: 

a. Distribusi Data 

Tabel 4.1 

Distribusi Data Pendidikan, Pekerjaan, dan Sosialisasi dengan 

Persepsi Orang tua terhadap Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini 

 

 

 

Keterangan  

Data  

X1 X2 X3 Y 

Pendidikan Pekerjaan  Sosialisasi   Persepsi 

Orang Tua 

terhadap 

Pendidikan 

Seks pada 

Anak Usia 

Dini 

Responden (N)  45 45 45 45 

Maksimum 5 4 2 3 

Minimum 1 0 1 1 

Sum 141 136 59 1827 

Mean  3.96 1.91 1.18 40.60 

Std. Deviasi 673 1.221 387 2.658 

Variance 453 1.492 149 492 



 

 

 

 

b. Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Persepsi Orang tua Terhadap Pendidikan Seks 

pada Anak Usia Dini 

 

Interval Frekuensi Persen Keterangan 

48 – 52  - - - 

43 – 47  12 26.67% Tinggi  

38 – 42  27 60% Sedang 

33 – 37 6 13.33% Rendah 

28 – 32  - - - 

Total 45 100%  

 

Gambar 4.1 

Grafik Persepsi Orang tua Terhadap Pendidikan Seks pada Anak Usia dini 
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2. Analisis Inferensial 

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi 

product moment dengan menggunakan program aplikasi SPSS for 

windows 15.0. 

Hasil perhitungan data selengkapnya terdapat pada lampiran 11. 

Menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi orang tua terhadap 

pendidikan seks pada anak usia dini dan terdapat satu faktor yang 

berkorelasi dengan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada 

anak usia dini yaitu faktor pendidikan dan data yang diperoleh rxy = 0,664 

dengan jumlah responden 45 orang pada taraf signifikasi 0,05, rtabel = 

0,361. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rhitung > 

rtabel atau pada taraf signifikasi 0,05. Apabila rhitung > rtabel maka Ho ditolak 

sehingga uji hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan persepsi 

orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Data Penelitian Correlations SPSS Versi 15.0 

 
Correlations 

 

    

Persepsi 

Orang Tua Pendidikan Pekerjaan Sosialisasi 

Persepsi Orang Tua Pearson Correlation 1 .664(**) .241 .292 

  Sig. (2-tailed)   .000 .111 .052 

  N 45 45 45 45 

Pendidikan Pearson Correlation .664(**) 1 .493(**) .381(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .001 .010 

  N 45 45 45 45 

Pekerjaan Pearson Correlation .241 .493(**) 1 .323(*) 

  Sig. (2-tailed) .111 .001   .030 

  N 45 45 45 45 

Sosialisasi Pearson Correlation .292 .381(**) .323(*) 1 

  Sig. (2-tailed) .052 .010 .030   

  N 45 45 45 45 

 



 

 

 

 

3. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis data penelitian di atas menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak 

usia dini. Sesuai dengan tabel distribusi frekuensi di atas, orang tua yang 

mendapat skor tinggi sebanyak 26,67 %, sedang 60 % dan rendah 

13,33%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang 

berpengetahuan sedang terhadap pendidikan seks pada anak usia dini 

dengan tingkat perbedaan yang sangat tinggi dibandingakan yang 

berpengetahuan tinggi dan rendah. 

Dari hasil analisis data itu pula, terdapat faktor yang menunjukkan 

adanya hubungan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak 

usia dini yaitu faktor pendidikan yang diperoleh skor koefesien 

korelasinya adalah 0,664. Hal ini sejalan dengan pendapat  Notoadmodjo 

(2003:16) , yaitu pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses 

pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan 

tertentu sehingga sasaran pendidikan itu berdiri sendiri. 

Dengan demikian dari hasil pembahasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan persepsi orang tua terhadap 

pendidikan seks pada anak usia dini dan adanya faktor yang berhubungan 

dengan persepsi orang tua yakni pendidikan. 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 kecil. 

 

G. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian di desa Tawang tentang persepsi orang tua 

terhadap pendidikan seks pada anak usia dini di desa Tawang Kecamatan 

Weru Kabupaten Sukoharjo yang sudah dilakukan uji hipotesis dan diuraikan 

dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil terdapat 

perbedaan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini. 



 

 

 

 

Sesuai dengan tabel distribusi frekuensi, orang tua yang mendapat skor tinggi 

sebanyak 26, 67 %, sedang 60 % dan rendah 13,33%. Dan adanya faktor yang 

berhubungan dengan persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak 

usia dini (Y) yaitu pendidikan (X1). Hasil analisis product moment diperoleh 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,664 dan taraf signifikasi 0,05 rhitung > rtabel 

yaitu 0,664 > 0,361. 

 

H. Saran-Saran 

1. Saran bagi orang tua  

a. Orang tua lebih peduli dengan pendidikan seks pada anak usia dini. 

b. Orang tua hendaknya lebih aktif mencari informasi mengenai 

pendidikan seks pada anak usia dini. 

c. Orang tua hendaknya lebih peduli terhadap isu-isu terkini mengenai 

pendidikan seks pada anak usia dini. 

2. Saran bagi guru 

a. Guru hendaknya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan 

ini supaya mendapatkan informasi dan wawasan mengenai pendidikan 

seks dan menerapkannya  pada anak. 

b. Berdiskusi dengan orang tua untuk membicarakan dan mengetahui 

tahapan dan hal apa saja yang dapat diajarkan kepada anak berkaitan 

dengan pendidikan seks pada anak usia dini. 
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