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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

       Kekerasan seksual marak terjadi di Indonesia. Kasus kerasan seksual atau 

pelecehan seksual tidak pernah absen dari layar kaca dan berita.  Beberapa 

kasus dengan taraf internasional yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus 

kekerasan seksual di taman kanan-kanan Jakarta Internasional School, dimana 

guru dan petugas kebersihan sekolah dengan para muridnya, kemudian 

berlanjut pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eman tersangka 

dengan korban 100 anak dibawah umur. Dan dikutip dari liputan6.com dimana 

seorang bocah perempuan yang berumur 8  tahun diduga diperkosa oleh enam 

teman laki-lakinya saat bermain.  

       Menurut Islawati & Paramastri (2015) menyatakan bahwa Kekerasan 

Seksual pada Anak (KSA) kontak misalnya mencium anak secara intim, 

membelai anak dengan tujuan memperoleh kepuasan, memasukkan jari atau 

penis ke dalam vagina atau anus, dan berhubungan seksual. KSA nonkontak 

misalnya ekshibisionisme, pornografi anak, mengintip anak saat berpakaian 

atau mandi, pembicaraan berkonotasi seksual yang bertujuan untuk 

menimbulkan gairah, dan memperlihatkan onani atau masturbasi kepada anak. 

Kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan diluar 

dugaan.  

       Sangat disayangkan ketika anak yang pada dasarnya sebagai penerus cita-

cita dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu untuk mempersiapkan 

pewaris bangsa yang berkualitas dan sejahtera, sesuai pasal 1 ayat 2 dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak negara berkewajiban 

untuk : “ … menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 
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       Oleh karena itu sejak dini pendidikan seks seharusnya diberikan kepada 

anak sedini mungkin sebelum anak mengenal seks dari berbagai sumber yang 

belum pasti kebenarannya. Menurut Camelia & Nirmala (2017) pendidikan 

seks yang diberikan oleh orang tua bukan berarti mendukung anak untuk 

berhubungan seksual atau berfikir tentang pornografi akan tetapi sebagai 

upaya menanamkan moral etika yang diimbangi dengan komitmen agama 

untuk melindungi kehormatan diri, dengan tujuan untuk membimbing dan 

mengasuh anak sehingga tujuan pendidikan seksual tersampaikan secara baik, 

benar dan tidak ilegal. Pengajaran pendidikan seksual kepada anak juga harus 

sesuai dengan tingkat pemahaman dan usia anak agar terhindar dari kesalah 

pahaman anak atau bahkan anak dapat terjerumus dalam  kekerasan dan 

pelecehan seksual. 

       Dari berbagai fenomena yang terjadi saat ini pendidikan seks merupakan 

salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. Seperti 

penelitian yang dilakukakn oleh Aji, Soesilo, & Windrawanto (2018) dalam 

penelitiannya pendidikan seks penting diberikan untuk anak usia dini sesuai 

dengan melaksanakan dan mengenalkan anak bagian-bagian tubuh mana saja 

yang boleh disentuh oleh orang lain selain dirinya sendiri, menanamkan rasa 

malu pada dirinya dan mengajarkan anak bagaimana berpakaian yang sopan 

dan benar dengan penjelasan yang terbuka oleh guru, kepala sekolah maupun 

orang tua.  

       Menururt Fitria (2017) pendidikan seks baik diberikan secara dini oleh 

orang tua secara intensif sesuai dengan tahap perkembangan. Materi-materi 

sekolah yang berbasis agama terutama yang menjelaskan etika berteman 

dengan lawan jenis, akil baligh, fiqih reproduksi, mempermudah orang tua 

dalam menanamkan seksual terhadap anak. Selain itu, integritas atau kesatuan 

materi biologis, etika, hukum, agama, bahkan analisis gender diperlukan 

dalam pemberian pendidikan seksual dini. 

       UNESCO (2018) menyatakan bahwa Pendidikan seksualitas 

komprehensif (CSE) adalah proses pengajaran dan pembelajaran berbasis 

kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial dari seksualitas. 
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Ini bertujuan untuk membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang akan memberdayakan mereka untuk: 

menyadari kesehatan, kesejahteraan dan martabat mereka; mengembangkan 

hubungan sosial dan seksual yang saling menghormati; mempertimbangkan 

bagaimana pilihan mereka memengaruhi kesejahteraan mereka sendiri dan 

orang lain; dan, memahami dan memastikan perlindungan hak-hak mereka 

sepanjang hidup mereka. CSE juga penting karena dapat membantu kaum 

muda merefleksikan norma-norma sosial, nilai-nilai budaya dan adat 

tradisional, untuk lebih memahami dan mengelola hubungan mereka dengan 

teman sebaya, orang tua, guru, orang dewasa lain dan komunitas mereka. 

Program CSE harus disampaikan oleh guru yang terlatih dan didukung dengan 

baik di lingkungan sekolah, karena mereka memberikan kesempatan penting 

untuk menjangkau sejumlah besar remaja dengan pendidikan seksualitas 

sebelum mereka menjadi aktif secara seksual, serta menawarkan lingkungan 

pembelajaran yang terstruktur untuk melakukannya. CSE juga harus tersedia 

bagi remaja dan anak-anak putus sekolah – seringkali yang paling rentan 

terhadap kesalahan informasi, pemaksaan dan eksploitasi. 

       SDII Al Abidin Surakarta yang bekerja sama dengan orang tua secara dini 

mengajarkan anak tentang pendidikn seksual melalui toilet traning sebelum 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan mengajarkan anak bagaimana 

hal-hal yang dilakukan oleh siswanya setelah buang aiir kecil dan buang air 

besar secara terbuka dan personalia, mengenalkan anak bagian-bagian tubuh 

yang boleh disentuh oleh anak dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dan 

membahas menstruasi secara terbuka dengan menggabungkan unsur agama 

dan hukum-hukumnya. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung SDII 

Al Abidin Surakarta mengajarkan pendidikan seks dengan menjelaskan lebih 

detail materi yang sudah dipelajari sebelum kegiatan belajar mengajar 

berlangsung sesuai fase perkembangan anak. Pemisahan antara siswa siswi 

pada kelas atas juga dilakukan di SDII Al Abidin Surakarta  guna untuk 

memperkecil pubertas dini pada anak.  
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       Berdasar uraian diatas peneliti memilih SDII Al Abidin untuk dikaji lebih 

lanjut sejauh mana pendidikan seksual tersebut diterapkan disekolah dengan 

menggunakan pedoman teknik Internsonal UNSECO melalui usulan proposal 

skripsi yang berjudul “Penerapan Pendidikan Seks di SDII Al Abidin 

Surakarta Berdasarkan Pedoman Teknis Internasional UNESCO” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan seks di SDII Al Abidin Surakarta? 

2. Apakah pelaksanaan pendidikan seks di SDII Al Abidin sudah sesuai 

dengan pedoman pendidikan seks UNESCO? 

3. Apakah kendala yang dihadapi guru saat pelaksanaan pendidikan seks di 

sekolah? 

4. Bagaimana solusi guru dalam mengatasi kendala yang dihadapi guru saat 

pelaksanaan pendidikan sesk di sekolah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pelaksanaan pendidikan seks di SDII Al Abidin Surakarta. 

2. Mengidentifikasi tingkat kesesuaian pelaksanaan pendidikan seks di SDII 

Al Abidin Surakarta berdasarkan pedoman pendidikan seks UNESCO. 

3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru saat pelaksanaan pendidikan 

sek di sekolah. 

4. Mendeskripsikan solusi guru dalam mengatasi kendala yang dihadapi guru 

saat pelaksanaan pendidikan sesk di sekolah. 

D. Manfaat Penelitan 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan memberi wawasan dalam bidang pendidikan 

khususnya mengenai penerapan pendidikan seks di SDII Al Abidin 

Surakarta berdasarkan pedoman pendidikan seks UNESCO. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis 

dan sebagai referensi kepustakaan tentang peran pendidikan seks oleh 

orang tua dan sekolah. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi sekolah. 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu revensi pengembangan pendidikan seksual pada anak disekolah 

lebih meningkat. 

b. Bagi masyarakat. 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi kalangan yang berkecipung di dunia pendidikan dan 

masyarakat umum mengenai pendidikan seksual 

c. Bagi peneliti.  

Pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian dapat 

dijadikan bekal oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman dalam 

menerapkan pendididikan seks. 

 


