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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus perjuangan cita-cita 

bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan 

negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab 

itu, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. (Mardi, 2018) 

Siapapun yang berada diusia remaja maupun usia dewasa pastilah pernah 

menginjak usia kanak-kanak, khususnya masa kanak-kanak akhir atau yang biasa 

dikenal dengan usia sekolah. Di masa usia sekolah, anak-anak terlihat semakin 

senang untuk bermain bersama teman-temannya, mereka mulai memainkan 

permainan yang ada aturannya seperti bermain sepak bola atau futsal dan lain-

lainnya. Di masa ini pula mereka masih sering bertengkar dan bergelut dengan 

teman-temannya, namun hanya sesaat dan bisa dengan cepat bermain bersama 

kembali. Masa usia sekolah merupakan masa ketika anak-anak sudah mulai 

mengenal kompetisi dan prestasi secara akademis maupun non akademis, mereka 

sudah mulai muncul rasa malu ataupun rasa bangga saat merasa dirinya memiliki 

kekurangan atau kelebihan diantara teman-temannya. Rasa percaya diri dan harga 

diri anak terbangun di usia ini yang akan menjadi bekal pada tahapan 

perkembangan selanjutnya. Di dalam buku “Psikologi Perkembangan Anak” 

Iriani Indri Hapsari (2016) menyatakan bahwa, “usia sekolah umumnya antara 

usia 6 hingga 12 tahun, di Indonesia sendiri usia sekolah setara dengan usia 

sekolah dasar”  
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 Menurut Freud yang dikutip dalam Hapsari (2016) dimasa lima tahun 

pertama dalam kehidupan anak dianggap dapat berpengaruh pada perkembangan 

seseorang di masa selanjutnya, karena di masa ini anak belajar mengembangkan 

rasa cinta dan rasa percaya terhadap orang lain atau sebaliknya, belajar bagaimana 

menangani perasaan-perasaan negatif, serta belajar mengembangkan penerimaan. 

Begitupun masa kanak-kanak akhir, dalam kehidupan anak di masa ini akan 

berpengaruh pada perkemba ngan anak di masa selanjutnya, untuk itu peran orang 

tua sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak semakin maksimal. 

 Pada masa ini anak berada pada tahap perkembangn kognitif operasional 

kongkrit, tepatnya pada usia sekolah sudah mulai bisa berpikir logis, kemampuan 

berpikir kognitifnya sudah mengalami peningkatan dibandingkan usia sebelumnya. 

Oleh karena itu anak-anak yang sedang berada diusia 6-12 tahun adalah waktu 

yang tepat untuk mengajarkan anak berbagai hal-hal yang dapat membentuk 

karakter anak lebih baik yang dapat menjadi kebiasaan di masa selanjutnya. 

 Lebih lanjut Iriani Indri Hapsari (2016) menyatakan bahwa di usia ini 

dunia sosial anak meluas keluar dari dunia keluarga, anak bergaul dengan teman 

sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Di usia ini anak ingin diakui oleh teman-

temannya dan cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompoknya. Anak 

rentan mengikuti apa yang dilakukan temannya, apalagi bila ditekan oleh teman-

temannya bisa mengubah anak baik-baik menjadi anak yang bisa melakukan 

tindakan kriminal diantaranya mencuri, menggunakan obat terlarang, minum-

minuman keras, penyimpangan perilaku seksual bullying dan bertingkah 

antisosial. Selain itu, di usia ini anak yang bergaul dengan orang dewasa yang 
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memiliki perilaku tidak baik akan mudah mengimitasi perilaku tersebut, misalnya 

merokok, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dan lain sebagainya.  

Pendidikan bagi seorang anak merupakan salah satu kebutuhan untuk 

masa depan. Pendidikan pertama yang diperoleh anak diawal kehidupannya 

berasal dari keluarga khususnya orang tua, dimana pendidikan yang diberikan itu 

bisa dalam bentuk pengasuhan, sikap atau tingkah laku yang ditampilkan oleh 

orang tua terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua diharapkan 

mampu menerapkan metode-metode pengasuhan yang bisa mengembangkan 

segala aspek perkembangan anak baik kognitif, fisik motorik, bahasa, seni 

maupun moral sedini mungkin (Jannah, 2012). Pengasuhan yang diberikan orang 

tua dalam mendidik anak misalnya memberikan pendidikan tentang seks atau 

biasa dikenal dengan sex education atau pendidikan seks kepada anak usia 6-12 

tahun. Karena sebagaimana yang kita ketahui banyak penyimpangan-

penyimpangan seksual pada anak sejak usia dini.  

Farida Istiana (2017) menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi 

misalnya, dengan adanya fasilitas gadget yang diberikan pada anak-anak tidak 

sedikit dari mereka dengan sengaja atau tidak sengaja mengakses informasi 

berbau pornografi, melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti berpacaran, 

mastrubasi,  hingga melakukan hubungan persetubuhan, dan menjadi korban 

pencabulan atau pelecehan seksual. Selain itu, mayoritas anak perempuan sudah 

mengalami menstruasi dan siswa laki-laki sudah mengalami mimpi basah di usia 

11 tahun. Bahkan ada juga anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi 

dini di usia 10 tahun. Perkembangan itu menunjukkan seseorang sudah produktif 

secara fisik, dengan kata lain tubuh mereka sudah mampu mengahsilkan 
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keterunan. Namun secara psikis mereka belum berkembang dengan baik dan cara 

berpikir yang masih labil. 

 Perilaku anak-anak 6-12 tahun yang menyimpang tentang seks misalnya 

berawal dari penampilan dan pakaian, anak-anak usia 6-12 tahun banyak 

mendapatkan informasi tentang penyimpangan seks dari teman-teman sebayanya. 

Karena orang tua tidak ingin membicarakan tentang pendidikan seks ketika anak-

anaknya masih menginjak usia 6-12 tahun, menurut mereka pendidikan seks itu 

harus diketahui oleh anak-anak ketika usia mereka sudah cukup matang untuk 

menerimanya, padahal pendidikan seks itu sangat penting diajarkan kepada anak-

anak. Ketika anak-anak tidak diajarkan tentang pendidikan seks maka anak-anak 

akan mencari tahu tentang pendidikan seks tersebut dari teman sebayanya, acara-

acara televisi, majalah, media sosial, orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, 

dan sumber-sumber lainnya. (B. Hurlock, 1997) 

 Memberikan pendidikan seks pada anak seringkali dianggap tabu bagi 

orang tua. Padahal, pendidikan seks seharusnya diberikan sedini mungkin untuk 

mengajarkan anak menjaga kesehatan reproduksi, melindungi organ intim, tahu 

bagaimana cara bergaul yang sehat, beretika yang baik dan lain sebagainya. Selain 

itu untuk mencegah tindakan pelecehan seksual maupun tindakan penyimpangan 

seksual lainnya, dikarenakan banyak sekali tindakan pelecehan seksual yang 

terjadi pada anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri, dan tidak 

sedikit anak yang mengalami tindakan pelecehan seksual menganggap hal itu 

bukan masalah dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hal tersebut.  

Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat orang 

tua menjadi ekstra dalam melakukan pengasuhan dan pembelajaran tentang sex 
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education atau pendidikan seks bagi anak terutama untuk stimulus tugas 

perkembangangan anak yang sesuai.  

Dengan adanya penerapan pendidikan seks pada anak, dapat memproteksi 

anak dari berbagai bentuk tindakan baik pelecehan verbal maupun fisik. Jika 

keluarga sudah menerapkan pendidikan seks pada anak dari rumahnya, anak 

tersebut pasti tidak terima saat menerima perlakuan, misalnya dipegang atau 

diraba. Sebab dia sadar, itu termasuk pelecehan seksual, dia pasti risih dan tidak 

akan diam saat orang lain memperlakukan dia tak sewajarnya. Saat seorang anak 

terus tumbuh dengan didikan seperti itu, anak akan cepat tanggap saat ada orang 

lain yang mencoba melakukan sesuatu, mulai dari berteriak, melaporkan, dan 

sebagainya. Membekali anak dengan pendidikan seks merupakan cara yang 

efektif guna menekan korban pelecehan seksual yang terus berjatuhan.  

Orang tua juga semestinya dapat berdiskusi layaknya seorang sahabat 

dengan anak, agar anak dapat terbuka dengan orang tua sehingga bisa menceritan 

apa saja yang dialami oleh anak dalam kesehariannya. Hal ini dilakukan dalam 

suasana yang nyaman dan penuh kasih sayang, dan juga bersahabat, sehingga 

anak merasa dimengerti oleh orang tuanya. 

Dengan demikian Allah sudah menjelaskan tentang tugas dan tanggung 

jawab orang tua terhadap anak, sebagaimana dalam firman-Nya: 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3|¡à�Ρr& ö/ ä3‹Î= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ $pκ ö� n= tæ îπs3Í× ¯≈ n= tΒ ÔâŸξÏî 

×Š# y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t�tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪     

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
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terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qur’an 66: 6) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa penting untuk menjaga diri beserta 

keluarga dari siksaan api neraka. Tugas dan tanggug jawab orang tua untuk 

menjaga diri sendiri dan keluarga dari segala hal yang buruk.  

Tetapi, dalam kenyataannya ternyata belum semua orang tua yang mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembimbing dan pendidik bagi anak. 

Masih banyak orang tua yang membebaskan anaknya bergaul dengan siapapun, 

anak-anak yang bergaul layaknya orang dewasa (pacaran), orang tua yang tabu 

tentang pendidikan seks, anak-anak yang mendapatkan informasi tentang seks dari 

luar.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Kecamatan 

Ranomeeto, Kelurahan Ranomeeto bahwa: anak-anak secara umum beperilaku 

layaknya anak-anak seusianya, senang bermain, melakukan hal-hal yang 

menantang, bertengkar pada umumnya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit 

juga dijumpai anak-anak yang berperilaku tidak baik disebabkan kesalahan 

bergaul baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa, misalnya mengucapkan 

kata-kata yang tidak pantas, gaya berpacaran seperti orang dewasa, beretika tidak 

baik, berbusana tidak sesui dengan syariat Islam, dan lain sebagainya. Tidak 

sedikit juga anak-anak yang mendapatkan informasi tentang pendidikan seks 

seperti informasi seputar haid/mimpi basah dari luar rumah, baik dari media sosial 

maupun sekolah. 

 Selain itu, di lokasi penelitian ini juga telah terjadi kasus pelecehan 

seksual oleh tetangga korban (Siswi SMP), sebelum kasus pelecehan terjadi, 

pelaku sangat ramah dengan korban sehingga korban menganggap pelaku sebagai 
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seorang paman yang bersahabat, sehingga korban menganggap perilaku pelaku 

seperti merangkul, memegang bahu, atau mengelus kepada korban merupakan hal 

yang wajar. Namun selang beberapa hari kemudian korban merasa tingkah laku 

pelaku pada korban terlihat tidak wajar, saat itu sepulang sekolah korban jalan 

melewati rumah pelaku, pelaku merangkul dan mencium pipi korban sehingga 

korban menangis dan lari ke rumah untuk mengadu pada ibunya. Hal ini membuat 

ibu korban marah dan melapor pada pihak kepolisian tetapi respon yang diberikan 

oleh pihak kepolisian belum membuat pelaku untuk di tahan. Laporan yang 

diberikan ibu korban pada pihak kepolisian tidak membuat pelaku jera, 3 bulan 

kemudian pelaku melakukan aksinya yang sama, saat itu korban sedang berada di 

rumah tantenya, saat tante korban sedang mengantar anaknya ke sekolah, korban 

sendirian di rumah melihat hal itu pelaku masuk ke rumah tersebut untuk 

menemui korban dan menarik korban ke dalam kamar untuk mencium korban. 

Selain itu terdapat juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

paman korban sendiri (Siswi SD), saat  pelaku sedang berkunjung ke rumah 

korban. Kasus ini sama-sama terjadi pada anak berusia di bawah umur, yaitu anak 

SMP dan SD. (Mirwati, Ketua RW 3 Kel. Ranomeeto, rumah narasumber, 16 

Desember 2019,”wawancara oleh peneliti”)  

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah di uraikan di atas 

penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal ini lebih dalam lagi tentang bagaimana 

peran orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak yang berada di 

rentan usia antara 6 hingga 12 tahun, yang di masa ini adalah masa kana-kanak 

yang memiliki rasa ingin tahu lebih besar dan di masa belajar, waktu yang tepat 

untuk pembentukan karakter sebagai bekal masa depan nanti. Oleh karena itu, atas 
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uraian latar belakang belakang di atas penulis mengangkat judul penelitian tentang 

“Metode Pengasuhan Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada 

Anak Usia 6-12 Tahun di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi orang tua di Kelurahan Ranomeeto tentang 

pendidikan seks ? 

2. Bagaimana metode pengasuhan orang tua dalam memberikan 

pendidikan seks pada anak ? 

3. Apa saja faktor penghambat orang tua dalam memberikan pendidikan 

seks untuk anak ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua di kelurahan 

ranomeeto tentang pendidikan seks. 

2. Untuk mengetahui bagaimana metode pengasuhan orang tua dalam 

memberikan pendidikan seks pada anak. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat orang tua dalam memberikan 

pendidikan seks untuk anak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian Metode Pengasuhan Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan 

Seks pada Anak Usi 6-12 Tahun di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto 
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Kabupaten Konawe Selatan diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari 

terkhusus mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam 

sebagai bahan ajar dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan pada 

Orang Tua terkait pemberian pendidikan seks pada anak usia sekolah. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah kepada Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) guna untuk memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa IAIN Kendari terkait pemberian pendidikan seks pada 

anak usia sekolah. 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pendidikan seks. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini untuk menambah khasanah perpustakaan IAIN Kendari dan 

juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program 

Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan peneliti 

yang relevan. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan 

penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman. 

 



10 

 

1.5. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi terhadap beberapa istilah 

dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan beberapa definisi 

operasional, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengasuhan Orang Tua 

Metode pengasuhan yang dimaksud peneliti adalah bagaimana metode orang 

tua dalam mengimplemntasikan materi-materi pendidikan seks dalam 

mengasuh anak. 

2. Pendidikan Seks 

Pendidikan seks adalah suatu pendidikan mengenai seksualitas yaitu suatu 

pendidikan mengenai seksualitas dalam arti luas. Seksualitas meliputi dari 

berbagai aspek yang berkaitan dengan seks, yaitu aspek biologik, orientasi, 

nilai sosiokultur dan moral, serta perilaku. Pendidikan seks yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah mengenai kesehatan reproduksi, moral, kesopanan 

seksual, belajar memerankan peran pria dan perempuan yang sesuai, dan lain 

sebagainya. 

3. Anak 

Anak adalah orang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan 

dan seorang laki-laki. Anak yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini 

adalah anak yang berusia 6-12 tahun, baik itu yang berjenis kelamin 

perempuan atau laki-laki di kelurahan ranomeeto, kecamatan ranomeeto, 

kabupaten konawe selatan. 

  


