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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 
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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) 

Bermula dari pro kontra masyarakat mengenai pendidikan seks pada 

anak dan banyaknya orang tua yang merasa malu dan rikuh harus memulai 
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dari mana dalam membicarakannya pada anak dan orang tua juga  

mempunyai anggapan bahwa pendidikan seks belum pantas untuk diberikan 

atau diperbincangkan  pada anak usia dini. Penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang “Persepsi Orang tua terhadap Pendidikan Seks pada 

Anak Usia Dini di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo”. Penelitian ini penting untuk dilakukan  agar dapat memberikan 

masukan kepada pemerinah mengenai persepsi pendidikan seks, agar dapat 

membantu orangtua untuk mengarahkan sikap dan perilaku seks pada anak. 

Jika persepsinya positif, diharapkan pendidikan seks ini dapat diberikan 

kepada anak sedini mungkin.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

adalah: 

1. Persepsi orang tua dibatasi pada persepsi orang tua terhadap 

pendidikan seks pada anak usia dini di Kadus IV Desa Tawang 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

2. Faktor persepsi orang tua dibatasi pada tingkat pendidikan orang tua, 

pekerjaan, dan keikutsertaan orang tua dalam mengikuti sosialisasi 

mengenai pendidikan seks pada anak usia dini  
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitan ini  adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi orang tua terhadap pendidikan seks pada anak 

usia dini di Kadus IV Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo? 

2. Faktor-faktor manakah yang mempengaruhi persepsi orangtua 

terhadap pendidikan seks pada anak usia dini? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan tentang persepsi orang tua terhadap 

pendidikan seks pada anak usia dini di Kadus IV Desa Tawang 

Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

orangtua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan 

sebagai bahan tambahan atau masukan pengetahuan dan 

informasi. 
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b. Mengetahui tahapan pendidikan seks pada anak. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru  

Dapat memberi informasi, wawasan dan bahan pertimbangan 

untuk menambahkan pendidikan seks pada anak sebagai materi 

yang akan diberikan untuk orang tua dan anak. 

b. Bagi orangtua  

Dapat memberikan informasi dan pengertian tentang pentingnya 

pendidikan seks pada anak usia dini kepada orang tua sebagai 

pendidik awal bagi anak. Khususnya dalam memberikan 

pendidikan seks pada anak usia dini. 

 


