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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Masa anak pada usia dini atau kanak-kanak sering disebut dengan 

The Golden Age. Masa ini adalah masa keemasan seorang anak seperti 

kelebihan dan keistimewaan yang tidak dapat terulang kembali untuk kedua 

kalinya. Oleh karena itu masa ini juga sering disebut sebagai masa penentu 

bagi kehidupan selanjutnya. Seorang tokoh pendidikan anak usia dini, 

menyatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami 

masa keemasan yang merupakan masa dimana anak mulai peka/sensitif 

menerima berbagai rangsangan. Selama masa periode sensitif inilah, anak 

begitu mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya (Uce, 2015). 

Sebagai generasi penerus bangsa, mereka perlu mendapatkan kesempatan 

yang luas untuk dapat mengembangkan diri mereka, tumbuh secara optimal 

baik secara fisik, mental, psikis dan spiritual. Mereka memiliki hak-hak untuk 

terus dilindungi dan disejahterakan. Namun, masih saja kita mendengar atau 

melihat berita tentang kekerasan terhadap anak, disiksa, dianiaya, diperkosa, 

atau anak-anak yang diperdagangkan (Noeratih, 2016). 

   Data kekerasan seksual di Indonesia merupakan fenomena gunung 

es, dimana data yang terlaporkan merupakan sebagian kecil fakta dari realita 

yang sesungguhnya di lapangan (Ika, 2016). Komnas Perempuan juga mencatat 

data kekerasan sebanyak 5.167 kasus (54%), disusul kekerasan dalam pacaran 

1873 kasus (19%) kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) baik 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
2 

 
 

SKRIPSI PERSEPSI, SIKAP DAN PERILAKU IBU..... FITRI ERNA E 

di ranah personal atau keluarga (Komnas Perempuan, 2018). Komisioner 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyebutkan bahwa 

di tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual pada anak, serta 120 kasus 

dan 116 kasus kekerasan seksual yang terjadi berturut-turut di tahun 2016 dan 

2017 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017). Susanto, Ketua Komisi 

Perlindungan Anak pun mengatakan bahwa kasus anak terkait pornografi dan 

cyber juga meningkat (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2018). Kekerasan 

seksual semacam ini seringkali terjadi akibat anak mendapatkan stimulasi 

untuk menjadi pelaku kekerasan seksual, biasanya setelah terpapar oleh konten 

pornografi atau memperoleh informasi yang salah dimana kemudian anak 

pelaku tidak menemukan tempat untuk mengkonfirmasi kepada orang tua atau 

pihak yang lebih bertanggung jawab. Anak sebagai korban kekerasan seksual 

yang tidak tertangani dengan baik dampaknya bisa sangat serius, sebab selain 

trauma yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, seorang anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual bisa menjelma menjadi pelaku 

kekerasan seksual berikutnya (Advianti, 2014). 

   Pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang biasa disebut dengan 

pedofil karena memiliki kelainan psikoseksual. Kasus pelecehan seksual 

terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif dari tahun ke tahun dengan modus operasinya yang semakin 

tidak berperikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi, kebanyakan 

pelakunya  merupakan orang yang berada di lingkungan keluarga atau 

lingkungan sekitar anak itu sendiri, seperti dalam rumahnya sendiri, sekolah, 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
3 

 
 

SKRIPSI PERSEPSI, SIKAP DAN PERILAKU IBU..... FITRI ERNA E 

lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Badan Intelijen Negara, 

2018). Untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, anak perlu diberikan 

suatu pendidikan guna mencegah mereka terjerumus ke dalam hal yang tidak 

diinginkan. Salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan seks sejak 

dini. Pendidikan seks memang bukan cara satu-satunya untuk mencegah 

kekerasan seksual, tetapi dengan pendidikan seks akan mengajarkan anak 

tentang kontrol diri terhadap tubuhnya maupun menghargai tubuh orang lain. 

Pendidikan seks juga dapat mengubah cara pandang bahwa menguasai, 

mendominasi, dan mengatur bukan suatu perwujudan sebuah cinta dan kasih 

sayang. Apalagi di zaman teknologi seperti saat ini, anak sudah dapat 

mengakses berbagai informasi melalui internet yang mana belum tentu 

kebenarannya (Ika, 2016). Namun, hasil penelitian yang dilakukan di 4 kota 

besar seperti Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya, informasi mengenai seks 

yang didapat dari orang tua hanya 5% (Irianti, 2017). Orang tua seharusnya 

menjadi informan utama bagi anak apabila berbicara mengenai seks. 

Seharusnya hal ini sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan 

dalam keluarga. Rasa ingin tahu yang besar seorang anak apabila tidak 

tersalurkan dengan benar akan membuat mereka berusaha mencari informasi 

dari sumber yang tidak terjamin kebenarannya (Jatmikowati, Tri E, dkk, 2015) 

  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi pendahuluan di 

beberapa PAUD yang ada di wilayah Kelurahan Pacar Keling Kecamatan 

Tambaksari, yang mana merupakan wilayah dengan angka kriminalitas 

tertinggi di Surabaya (Savy Amira Women’s Crisis Centre, 2018). Hasil yang 

didapatkan yaitu 4 dari 9 tempat yang didatangi menunjukkan perilaku-
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perilaku anak dan orang tua yang beragam. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Sekolah, perilaku tersebut antara lain masih ada anak yang suka membuka-

buka rok temannya, anak yang suka melontarkan kata-kata kasar, kecanduan 

bermain dengan gadget sehingga sering terlambat ke sekolah. Serta sering 

terjadi bahwa orang tua melakukan kekerasan seperti mencubit, memukul si 

anak, dan membentak di sekolah apabila anak tidak menurut. Selain itu orang 

tua yang akan menjadi responden dalam penelitian ini memiliki karakter, 

tingkat pendidikan, pekerjaan yang berberda-beda sehingga data yang 

diperoleh dalam penelitian ini menjadi lebih bervariasi. 

Perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak khususnya di PAUD 

Tunas Mandiri sendiri juga beragam, antara lain sering melontarkan kata-kata 

jorok, suka melihat video-video yang tidak baik. Wilayah sekolah PAUD ini 

pun berada di kawasan yang cukup terkenal dengan lingkungan yang kurang 

baik, seperti banyak yang suka mabuk-mabukan, berjudi, remaja yang hamil di 

luar nikah. Berada dalam wilayah yang padat penduduk ini tentunya dapat 

mempengaruhi perilaku atau dapat memberikan contoh yang kurang baik 

khususnya kepada anak-anak. Sehingga penting sekali untuk memberikan bekal 

kepada anak agar tidak terjerumus yaitu salah satunya dengan memberikan 

pendidikan seks. 

  Menurut penelitian yang dilakukan di salah satu desa di Kabupaten 

Cirebon, didapatkan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seks anak 

usia dini itu rendah, dikarenakan minimnya pengetahuan akan pendidikan seks. 

Selain itu faktor umur dan kepercayaan juga menjadi alasan untuk tidak 

diberikan pendidikan seks (Noeratih, 2016). Hal ini juga disampaikan dalam 
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penelitian Sari (2014) bahwa pengetahuan orang tua masih terbatas mengenai 

pendidikan seksual sejak dini dan masih terkesan canggung untuk memberikan 

pendidikan tersebut karena masih belum cukup umur. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi orang tua dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak 

prasekolah menurut Lubis (2012) dalam Sumaryani (2014), yaitu faktor sosial 

ekonomi, sosial budaya dan riwayat pendidikan seks. Semakin rendahnya 

penghasilan keluarga maka orang tua akan semakin lama di luar rumah 

sehingga dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak semakin buruk. Faktor 

budaya yang masih menganggap bahwa pendidikan seks merupakan hal yang 

tabu akan mempengaruhi orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada 

anak. Riwayat pendidikan orang tua dalam mendapat informasi mengenai seks 

sebelumnya juga akan mempengaruhi orang tua dalam memberikian 

pendidikan seks. Menurut Donsu (2017), bahwa pengalaman / pengetahuan 

merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi 

seseorang. Persepsi adalah suatu proses yang melibatkan pengetahuan yang 

telah dimiliki (yang disimpan dalam ingatan) untuk mendeteksi atau 

memperoleh dan menginterpretasikan stimulus (rangsangan) yang diterima 

oleh alat indera. Setelah mendapatkan stimulus yang muncul dari dalam dirinya 

maupun dari luar dirinya, lahirlah suatu sikap. Sikap menentukan sebuah 

perilaku, namun perilaku tidak selalu menentukan sikap.  

  Berdasarkan dari beberapa fenomena dan masalah yang terjadi, 

peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang persepsi, sikap dan 

perilaku orang tua dalam memberikan pendidikan seks sejak dini untuk anak 

usia 3-5 tahun. Dalam hal ini penulis mengambil judul penelitian “Persepsi, 
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Sikap Dan Perilaku Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Sejak 

Dini Pada Anak Usia 3-5 Tahun ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Pada penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas 

makadapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 

”Bagaimana persepsi, sikap dan perilaku ibu dalam memberikan pendidikan 

seks sejak dini kepada anak usia 3-5 tahun ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis persepsi, sikap dan perilaku ibu dalam 

memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak usia 3-5 

tahun. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mempelajari persepsi ibu dalam memberikan pendidikan 

seksual sejak dini pada anak usia 3-5 tahun 

2) Untuk mempelajari sikap ibu dalam memberikan pendidikan 

seksual sejak dini pada anak usia 3-5 tahun 

3) Untuk mempelajari perilaku ibu dalam memberikan pendidikan 

seksual sejak dini pada anak usia 3-5 tahun 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan 

sumbangan teoritis dalam pentingnya memberikan pendidikan 

kepada anak khususnya pendidikan seksual yang diberikan sejak 

dini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Institusi 

Sebagai bahan pembelajaran, acuan dan masukan mengenai 

pemberian pendidikan seksual kepada anak sejak dini oleh 

orang tua. 

2) Tempat penelitian 

Memberikan informasi mengenai pentingnya pemberian 

pendidikan seks kepada anak sedini mungkin untuk mencegah 

anak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. 

3) Masyarakat dan Orang tua 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri dalam 

berperilaku khususnya terkait dalam memberikan pendidikan 

seksual pada anak sedini mungkin. Serta dapat mengubah alur 

pikir bahwa pendidikan seksual kepada anak adalah hal yang 

tabu untuk diberikan. 

1.5 Resiko Penelitian 

   Penelitian ini tidak menimbulkan kerusakan terhadap segala 

sesuatu yang terlibat dalam seluruh proses penelitian, namun mungkin 

memiliki resiko seperti berkurangnya waktu responden saat proses penelitian 
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berlangsung. Sehingga dalam hal ini peneliti memberikan kompensasi berupa 

cindera mata yaitu 1 set kotak makan dan botol minum.  




