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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Metode Pengasuhan Orang Tua 

2.1.1. Makna Metode Pengasuhan 

Lingkungan pertama yang ditemui seorang anak adalah keluarga yang 

terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Dalam interaksinya seorang anak mengadaptasi 

dari apa yang dilihat dan dipelajari di dalam keluarga. Seorang anak yang 

dibesarkan oleh keluarga yang memiliki intensitas emosional yang tinggi maka 

akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa. Pengasuhan dan 

pendidikan yang baik dari keluarga sangat diperlukan dalam membentuk 

kepribadian seorang anak (Ayyun, 2017). Setiap keluarga memiliki gaya dan 

metode pengasuhan yang berbeda-beda dalam mendidik anak mulai dari sikap dan 

tindakan praktis dari metode-metode tersebut, biasanya diturunkan oleh 

pengasuhan yang diterima dari orang tua sebelumnya.  

Metode merupakan cara yang digunakan oleh pendidik dalam rangka 

menyampaikan sebah tujuan. Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, 

diperlukan alat pendidikan yaitu segala sesuatu yang dapat menunjang kelancaran 

dari proses pelaksanaan pendidikan, dapat berupa segala tingkah perbuatan atau 

keteladanan, anjuran atau perintah, larangan atau hukuman. Metode pengasuhan 

dapat didefinisakan sebagai cara yang digunakan orangtua untuk menyampaikan 

informasi pada anak agar informasi tersebut dapat terserap dengan baik (Alucyana, 

2018). 
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Adapun macam-macam metode menurut Suraji dan Rahmawatie (2008) 

yang efektif dalam menyampaikan pendidikan seks kepada anak antara lain 

sebagai berikut: 

2.1.1.1. Metode pembisaan 

Metode pembiasaan diterapkn dengan cara membiasakan sesuatu agar 

menjadi kebiasaan yang akan menimbulkan kemudahan dan keentengan bagi yang 

menjalaninya. Bagi anak metode pembiasaan mempunyai peranan yang besar 

dalam pendidikan agama Islam. Pada dasarnya kepribadian anak terbentuk dari 

kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan pada dirinya, sehingga kebiasaan tersebut 

melekat dalam diri mereka kemudian mengkristal membentuk suatu kepribadian. 

Pembentukan tingkah laku yang baik pada anak harus dilaksanakan sejak kecil, 

sewaktu otot-otot dan urat syaraf anak masih elastis dan lebih bersedia menerima 

pembentukan. Sebagaimana di ungkapkan al-Ghazali bahwa: “hati anak-anak suci 

ibarat permata yang mahal harganya, maka apabila ia dibiasakan pada suatu 

kebiasaan yang baik, maka ia akan tumbuh menjadi besar dengan sifat yang baik 

pula”.  

Metode pembiasaan diterapkan dalam pendidikan seks melakui cara 

membiasakan anak agar menjaga pandangan mata dari hal-hal yang berbau porno, 

membiasakan anak tidur terpisah dengan orang tua, membiasakan anak menjaga 

kebersihan alat kelaminnya, membiasakan anak untuk tidak berkhalwat dan 

berikhtilat dengan lawan jenisnya tanpa didampingi oleh muhrimnya, dan 

mengambil batas-batas pergaulan dengan selain muhrimnya, dan mengambil 

batas-batas pergaulan dengan selain muhrimnya, serta membiasakan anak 

berpakaian dan berhias sesuai dengan ajaran islam, dan masih banyak lagi.  
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Metode pembiasaan sangat cocok diterapkan pada diri anak, mengingat 

usia anak merupakan usia pembentukan kepribadian, apapun yang dibiasakan 

pada diri anak akan mengkristal dan membentuk pola tingkah laku sehari-hari. 

Pada masa tersebut anak cenderung patuh begitu saja kepada orang tua sebagai 

orang yang berkuasa dan anak akan menilau baik buruk bersadarkan 

konsekuensinya, buka pada tujuan maupun motivasi. 

2.1.1.2. Metode keteladanan 

Metode keteladanan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pendidikan 

anak, sebab anak memiliki kecenderungan meniru apa saja yang dilakukan oleh 

orang lain terutama orang tuanya. Metode ini lebih efektif karena dengan 

keteladanan akan memberikan gambaran dan isyarat yang jelas kepada anak 

mengenai sikap yang benar dan dapat diterima oleh orang lain dari apa yang 

mereka serap dan mereka tirukan dari orang tuanya. Metode keteladanan ini 

sangat cocok dipakai setiap saat. Dalam pendidikan seks, hendaknya orang tua 

memberikan keteladanan kepada anak-anaknya dalam menjaga pandangan mata, 

pergaulan, cara berpakaian dan berhias, cara menjaga kebersihan kelamin, dan 

dalam peribadatan, orang tua harus menjadi figur bagi anak-anak dalam masalah-

masalah tersebut. 

Orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya dalam hal 

ketaatan kepada Allah, selalu mengerjakan ibadah dengan penuh ikhlas, 

menunjukkan keseriusan didepan anak. metode keteladanan merupakan metode 

yang sangat baik untuk diterapkan dalam setiap jenis pendidikan termasuk 

pendidikan seks. 

2.1.1.3. Metode pemberian hadiah dan hukuman 
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Pemberian hadiah dan hukuman perlu diberikan kepada anak-anak yang 

memang harus diberi penghargaan. Metode pemberian hadiah secara tidak 

langsung menanamkan etika perlunya menghargai orang lain. Penghargaan atau 

hadiah perlu diberikan kepada anak yang telah melaksanakan kewajibannya secara 

sungguh-sungguh karena dengan hadiah tersebut anak akan merasa dihargai dan 

semakin termotivasi untuk lebih giat lagi melaksanakan tugasnya. Sedangkan 

pemberian hukuman perlu diberikan kepada anak yang melanggar peraturan-

peraturan yang ditetapkan.  

Adapun fungsi penghargaan dan hukuman bagi anak adalah sebagai nilai 

didik apabila tindakan disetujui maka anak akan merasa bahwa hal itu baik 

sebagaimana hukuman mengisyaratkan pada anak bahwa perlakukan itu buruk 

dan memberikan motivasi kepada anak untuk mengulangi perilaku yang disetujui 

oleh lingkungannya dan menghindari perilaku yang diterima oleh masyarakat 

setelah anak mendapatkan penghargaan. 

Metode tersebut akan berhasil dengan baik apabila pemberian hadiah dan 

hukuman tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau hiraukan dan 

setaraf dengan usia perkembangan anak. namun apabila pemberian hadiah 

maupun hukuman tersebut tidak sesuai dengan usia perkembangannya justru 

merusak psikologi anak. Anak akan merasa takut, menarik diri atau mungkin akan 

lebih bersikap agresif karena mereka merasa bahwa hukuman yang mereka terima 

sangat memberatkan bahkan diluar kemampuan. 

2.1.1.4. Metode tanya jawab / dialog 

Metode tanya jawab atau dialog digunakan dalam rangka untuk 

memberikan penjelasan kepada anak mengenai mahram, pengertian ikhtilam dan 
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haid, manfaat menjaga pandangan mata dan menjaga kebersihan kelamin serta 

bahaya berikhtilat dan berkhalwat dengan lawan jenis. Mempergunakan petunjuk, 

tuntunan, nasehat, cerita-cerita dan menyebutkan manfaat serta mudharatnya dari 

suatu perbuatan akan mendorong mereka berbudi pekerti luhur dan menghindari 

hal-hal yang tercela. 

Semua itu hendak dimodifikasi dalam suatu yanya jawab dan dialog agar 

anak lebih terdorong untuk aktif, kritis, dan tidak merasa jenuh. Metode tersebut 

dipergunakan untuk mengarakan proses berfikir anak, mengevaluasi seberapa jauh 

pengetahuan dan perhatian anak terhadap etika seksual dalam Islam. Dalam 

penerapan metode ini hendaknya orang tua memahami benar psikologi anak dan 

cara berpikir anak agar anak dapat menangkap pesan yang disampaikan dan 

terhindar dari kesalapahaman dalam perbincangan keduanya. 

Oleh karena itu orang tua harus berhati-hati memberikan jawaban kepada 

anak atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Metode ini sangat bermanfaat 

dalam menanamkan dasar-dasar pendidikan seks anak sebab salah satu naluri anak 

yang paling umum adalah selalu ingin tahu terutama dalam hal menarik 

perhatiannya. Anak akan selalu melihat dan memperhatikan perbedaan seks 

dilingkungannya sendidi yang awalnya mereka melihat apa adanya perbedaan 

pada diri ayah dan ibunya, antara saudara laki-lai dengan perempuan. 

2.1.1.5. Metode pengawasan 

Anak cenderung mempunya keinginan selalu tahu dan meniru segala yang 

dilihatnya, baik berasa dari keluarga, teman sebaya, maupun dari lingkungannya. 

Mengingat kecenderungan yang ada pada anak tersebut, orang tua harus 

senantiasa mengawasi secara ketat terhadap teman-teman sebaya. Berhubung 
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adanya keinginan yang kuat pada diri anak untuk menjadi anggota kelompok dan 

diterima oleh kelompok pada usia sekolah dasar semakin meningkat, maka 

apabila ada ketidaksesuaian antara moral di kelompoknya dengan dikeluarga, 

yang terjadi adalah anak lebih cenderung mengikuti nilai kelompoknya walupun 

berarti harus menentang peraturan dari orang tua. 

Maka orangg tua perlu mengawasi teman-teman sebaya pergaulan anaknya 

atau bahkan mungkin orang tua perlu memilihkan teman sebaya dengan cara 

memilih lingkugan tempat bermain dan lingkungan sekolah yang sesuai dengan 

keinginan orang tua. Selain itu orang tua perlu mengisi waktu luang anak dengan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk perkembangan jiwanya, dengan cara 

mengikut sertakan anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. 

2.1.2. Makna Orang Tua 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua 

adalah ayah ibu kandung” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) 

Selanjutnya A. H. Hasanuddin (1984) menyatakan bahwa “Orang tua adalah ibu 

bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.” dan H. M. Arifin (1987)  

juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga.” 

Orang tua dilihat dari segi bahasa berasal dari kata “orang” dan “tua”. 

Orang disini berarti manusia, sedangkan tua berarti lanju usia. Jadi orang tua 

adalah orang yang sudah lama hidup atau orang yang sudah lanjut usia. Dalam hal 

ini terdapat pula pengertian orang tua yang dibagi menjadi dua macam yaitu orang 

tua dalam arti umum dan dalam arti khusus, pengertian orang tua dalam arti 

umum yang dimaksud adalah orang tua (dewasa) yang turut bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan hidup anaknya termasuk dalam pengertian ini adalah ayah 
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dan ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak atau wali. Sedangkan pengertian 

khusus hanyalah ayah dan ibu (Tim Dosen PAI, 2016). Dari penjelasan tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan 

ibu seorang anak  yang ada dalam keluarga, baik itu melalui hubungan biologis 

maupun sosial. 

Begitupun yang dikatakan oleh Nur ‘Aisyah Albantani (2014) bahwa pada 

umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan 

anak, dan panggilan ibu dan ayah dapat diberikan untuk perempuan atau pria yang 

bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan tersebut. 

Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah 

biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak). 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, 

karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian 

bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya 

pendidikan dalam rumah-tangga itu bukan berpangkat tolak dari kesadaran dan 

pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati 

suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan      

anak (Dradjat, 2012). 

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-

anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap 

anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati 
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pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap 

anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula (Purwanto, 2009) 

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang 

bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak 

anak masih kecil hingga dewasa. Dengan dasar ini orang tua wajib mendidik 

anak-anaknya sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡à�Ρ r& ö/ ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$tΡ ...  

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka ... (Qur’an, 66: 6) 

 
2.2. Pendidikan Seks 

2.2.1. Makna Pendidikan Seks 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2006), pendidikan seks merupakan 

bagian dari pendidikan secara keseluruhan, sama hal nya dengan pendidikan lain 

pada umunya (pendidikan agama, atau pendidikan Moral Pancasila, misalnya) 

mengandung pengalihan nila-nilai dari pendidik ke subjek-didik. Sedangkan 

menurut M. Bukhori (1994), pendidikan seksual adalah sebagian dari ilmu 

pengetahuan yang tercakup dalam seksologi atau ilmu antar kelamin. 

Pendidikan seks dalam penelitian ini merupakan sebuah kajian tentang 

seksualitas manusia bahwa pendidikan seks itu sendiri harus mendidik dan 

pendidikan adalah aktivitas yang sarat dengan nilai. Menurut Gawshi pendidikan 

seks adalah untuk “member pengetahuan yang benar kepada anak yang 

menyiapkan untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa 

depan kehidupannya; dan pemberian pengetahuan ini menyebabkan anak 

memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual 



19 

 

dan reproduksi. Sementara itu, Syekh Abdullah Nashih Ulwan Nasih dalam buku 

yang sama mendefinisikan pendidikan seksual sebagai pengajaran, penyadaran, 

dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, 

hasrat, dan pernikahan sehingga ketikan anak itu menjadi pemuda, tumbuh 

dewasa, dan memahami urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan 

dan keharaman (Madani, 2003) 

Menurut Nina Surtiretna  mendefinisikan “pendidikan seks adalah upaya 

memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis psikologis, psikososial 

sebagai alat akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia.” (Darmadi, 2017) 

Ustman Ath-Thawiil yang dikutip Nuryadin (2016) menyatakan 

pendidikan seks adalah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak baik 

laki-laki maupun perempuan sejak ia mulai memasuki usia balig, serta berterus 

terang kepadanya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan seks, naluri 

dan perkawinan. 

Sedangkan Moh Rosyad mendefinisikan pendidikan seks adalah “Bagian 

dari komponen kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya 

mengkaji pendidikan seks pada hakekatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup.” 

Pendidikan seks diajarkan kepada anak agar ketika tumbuh menjadi remaja dan 

memahami masalah-masalah kehidupan, ia telah mengerti akan hal-hal yang halal 

dan haram, dan ia akan senantiasa bertingkah laku yang Islami, serta tidak akan 

memperturutkan hawa nafsu dan tidak pula menghalalkan segala cara untuk 

mencapai tujuan (Darmadi, 2017) 

Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa pendidikan seks mempunyai 

ruang pembahasan yang luas dan kompleks. Bukan hanya mengenai penerangan 
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seks karena hubungan heteroseksual yaitu seseorang yang mempunya keinginan 

seks hanya pada lawa jenisnya bukanlah semata-mata menyangkut masalah 

biologis atau fisiologi tentang kehidupan seksual saja melainkan juga meliputi 

soal-soal psikologi, sosial cultural, religus dan psycho-hygienis.  

Berbicara mengenai pendidikan seks, maka dapat dibedakan antara sex 

instruction dan education sexuality. Sex instruction ialah penerangan mengenai 

anatomi seperti pertumbuhan bulu pada ketiak dan di sekitar alat kelamin, dan 

biologi dari reproduksi yaitu proses berkembang biak melalui hubungan kelamin 

untuk mempertahankan jenisnya, termasuk di sini pembinaan keluarga dan 

metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan (KB). Sedang 

education in sexuality meliputi bidang-bidang ethis, moral, fisiologi seperti haid 

dan menstruasi pada wanita, bidang ekonomi dan pengetahuan-pengetahuan lain 

yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memahami dirinya sendiri sebagai 

individu seksual serta untuk mengadakan hubungan interpersonal yang             

baik (Bukhori: 1994) 

Pendidikan seks perlu dilakukan sejak usia dini dengan cara yang benar 

dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Secara eduktif, anak dapat 

diberikan pendidikan seks sesuai dengan tahapan perkembangan yang telah ia 

capai. Pendidikan seks dapat diberikan sejak anak mulai bertanya tentang seks. 

Misalnya ketika bertanya tentang perbedaan alat kelaminnya dengan alat kelamin 

milik adik (Rahman dan Muliati, 2018: 209) 
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 Dalam buku “Pendidikan Seks Untuk Anak” oleh Nurul Chomaria, S.Psi 

(2012) terdapat beberapa upaya pendidikan seks tahap awal yaitu: 

1. Beri perlakuan sesuai dengan jenis kelamin anak 

Menanamkan jiwa sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan hal yang 

sangat penting. Hal ini dilakukan agar anak mengetahui dan berperan sesuai 

dengan jenis kelaminnya dengan benar. Islam melarang tindakan menyerupai 

lintas jenis. Penanaman jiwa sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan hal 

yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bentuk cetak biru orang tua untuk 

membentuk kepribadian anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Struktur tubuh 

antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Hal ini juga mempengaruhi 

kondisi psikisnya. Seorang anak perempuan yang ‘ditempa” sebagai anak laki-laki 

oleh orang tuanya, misalnya dengan meberikan berbagai mainan anak laki-laki, 

memakaikan baju anak laki-laki, dan mengikiskan jiwa kewanitaannya. Padahal, 

semua wanita akan dipersiapkan menjadi seorang ibu. Anak yang terdidik dengan 

pola ‘pengikisan’ fermentasinya, akan menolak pekerjaan yang berhubungan 

dengan kewanitaan, termasuk di dalamnya menolak peran sebagai ibu. 

Orang tua yang salah dalam penanaman jiwa maskulinitas dan feminitas 

pada anak-anaknya, menyebabkan sang anak mengalami kebingungan peran. 

Badannya laki-laki namun jiwanya perempuan; dan badannya perempuan namun 

jiwanya laki-laki. Anak yang mengalami kebingungan peran akan merasa tidak 

puas dengan dirinya sendiri yang akan mempengaruhi orientasi dalam 

kehidupannya. 

 

 



22 

 

2. Kenalkan bagian tubuh dan fungsinya 

Sejak dini, usahakan anak telah mengenal bagian tubuhnya serta fungsinya. 

Orang tua jangan malu untuk menyebut kemaluan anak dengan nama sebenarnya 

(vagina atau penis). Kalau orang tua merasa risik menyebutnya, pastikan anak 

mengetahui nama bagian tubuh tersebut beserta fungsinya namun menyebutnya 

dengan istilah ‘farji atau aurat’. Orang tua jangan memberi nama dengan julukan 

yang bisa dikonotasikan sebagai hal yang kurang sakral, menyebut vagina dengan 

nama “memek”, “apem”, “nunuk” atau menyebut penis dengan nama “burung”. 

Kenapa demikian? Julukan-julukan itu bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang 

bisa dipermainkan. 

Sebagai orang tua jangan malu untuk menyebut vagina atau penis di 

hadapan anak.  Perkenalkan anak dengan semua bagian tubuhnya beserta 

fungsinya, misalnya vagina atau penis fungsinya untuk buang air kecil, dubur 

untuk buang air besar, payudara untuk memberikan minum adik bayi, dan 

sebagainya. Itu semua tidak boleh untuk mainan, karena fungsinya jelas, untuk 

buang air kecil, buang air besar, dan untuk member minum adik bayi.  Dengan 

penjelasan yang singkat dan jelas, anak akan memahami tubuh beserta fungsinya. 

Sehingga anak akan segan mepermainkan tubuhnya selain fungsi yang sebenarnya 

(mengurangi anak untuk melakukan mastrubasi atau onani). Dengan menyebut 

nama alat kelamin secara jelas, merupakan ‘pintu gerbang’ untuk menjelaskan 

tahap selanjutnya yang berkenaan dengan menstruasi atau mimpi basah. 

3. Ajari cara membersihkan alat kelamin 

Seiring dengan perkembangan anak, orang tua diharapkan mengajari 

anaknya untuk membuang hajar di tempatnya (toilet training). Jangan 
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membiasakan anak membuang hajatnya di sembarang tempat, atau bahkan tidak 

membersihkan area genitalnya setelah buang air kecil dengan alasan mereka 

masih kecil. Mengajari anak untuk menggunakan toilet membutuhkan waktu, 

pengertian, dan kesabaran. Dengan pembiasan yang baik, maka anak akan dapat 

membersihkan diri setelah membuang hajat secara mandiri. Dengan pola 

semacam ini, selain anak dididik untuk mandiri, orang tua juga berhasil 

menanamkan rasa malu kepada anak sedini mungkin. Sehingga mereka terbiasa 

melindungi auratnya dari pandangan orang lain sedini mungkin. 

4. Pahamkan tentang menstruasi atau mimpi basah 

Pihak yang bertanggung jawab mendidik anak adalah orang tuanya. 

Mendidik di sini termasuk dalam hal pembekalan tumbuh kembang tubuhnya 

termasuk hal yang menyangkut seksualitas. Masa remaja merupakan masa yang 

prima (prime time). Waktunya demikian pendek, namun memuat perkembangan 

fisik dan psikis anak secara optimal. Menghadapi pertumbuhan tubuhnya yang 

‘membabi-buta’, remaja akan merasa bingung, yang akan mempengaruhi 

psikisnya. Jiwanya menjadi sering bergejolak. Hal inilah yang perlu dipersiapkan 

orang tua. Jika orang tua mempersiapkan masa ini jauh-jauh hari, maka anak tidak 

akan bingung menjalani masa remaja. 

Pendidikan seks diawali dengan memperkenalkan bagian tubuh. Lambat 

laun akan akan mengetahui bahwa vagina dan penis berfungsi tidak hanya sebagai 

jalan untuk buang air kecil, namun lebih dari itu, yaitu sebagai salah satu alat 

untuk melakukan reproduksi. Kegiatan reproduksi sendiri boleh dilakukan bagi 

pasangan yang resmi menikah, yaitu antara suami dan istri. Dan kegiatan ini bisa 

dilakukan ketika seseorang telah memasuki usia remaja, yaitu ketika anak putri 
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telah mengalami menstruasi dan anak laki-laki telah mengalami mimpi basah. 

Ketika anak putri ataupun laki-laki telah memperlihatkan tanda-tanda memasuki 

masa remaja (pertanda seks sekunder berkembang) mulailah menjelaskan apa 

yang akan mereka alami. Jika orang tua membuka diri membimbing anak-

anaknya, anak akan merasa diterima. Ketika mereka mendapatkan sesuatu di luar 

kebiasaan, mereka akan lai mencari ayah atau ibunya yang dengan tulus mau 

menampung segala pertanyaan serta uneg-uneg yang mereka alami. Anak yang 

tahu akan mengalami apa saja ketika remaja, tidak akan merasa cemas, takut, 

khawatir, dan bingung sehingga mampu meredam gejolak yang akan mereka 

alami ketika remaja. Anak akan menerima bahwa masa remaja merupakan hal 

yang alamiah dan wajar mereka alami. Anak tidak perlu keluar rumah, mencari 

sosok yang dapat menerima dirinya, serta mencari identitas secara lepas kendari. 

Sebab, di dalam rumah ada ayah dan ibu yang menyediakan diri bertindak sebagai 

teman, guru, sekaligus orang tua yang mengasah, mengasih, sertan mengasuhnya. 

5. Beri tahu bagian tubuh yang boleh atau tidak boleh disentuh orang lain 

Orang tua memberitahu pada anak aurat yang harus dijaga. Orang tua 

memperkenalkan aurat anak sedini mungkin, misalnya aurat anak laki-laki adalah 

antara pusar dan lututnya. Demikian juga orang tua harus menjelaskan aurat anak 

perempuan, yang meliputi seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan.  

Orang tua juga memperkenalkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh 

oleh siapa pun dan merupakan milik pribadi di anak yang paling berharga. Bagian 

tersebut adalah mulai dari bahu sampai ke lutut, apalagi alat kelamin anak tidak 

boleh ada orang yang melihat atau menyentuhnya. Apabila ada orang yang 

berusaha menyentuh tubuh anak dengan tidak pantas, ajarkan mereka untuk 
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berteriak dan lari menjauh dari orang tersebut. Orang tua mengajarkan anaknya 

untuk selalu menutup alat kelaminnya sedini mungkin. Walaupun masih kecil atau 

balita. Pembiasaan ini akan sangat bermanfaat, karena anak akan malu kalau alat 

kelaminnya terlihat dan berusaha menutup dan menjaganya. Orang tua juga 

membiasakan anak membuka aurat apabila hanya untuk kepentingangan yang 

sifatnya darurat (periksa ke doketr atau pijit karena keseleo), namun harus tetap 

ada yang mendampingi. Selain itu bantuan medis atau kesehatan, ketika anak 

belajar dengan didampingi orang dewasa yang membimbingan (guru les atau 

ustadz untuk mengaji), usahakan dilakukan di tempat terbuka sehingga kegiatan 

mereka dipantau. 

6. Beritahu sentuhan yang pantas dan tidak pantas 

Sebagai orang tua sudah lazim membelai, mencium, mengusap, menepuk 

bahu, memeluk, memijat anak. Perkenalkan nama sentuhan yang orang tua 

lakukan ke anak tadi. Misalnya saat anak sedih, orang tua memeluk dan membelai 

kepala anak, sambil member guyonan mengatakan “sini anak ibu yang cantik, 

dipeluk ibu yuk.. aduh senang dipeluk sambil dibelai begini.” Jadi, anak tahu 

kalau tadi dipeluk dan dibelai. Suatu ketika, orang tua mengatakan pada anak 

tidak sembarang orang boleh memeluk dan membelai anak. Yang boleh memeluk 

adalah ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek saja. Suadara famili, boleh 

melalukannya asal ada ayah-ibu atau ada orang lain disekitarnya. Pak guru atau bu 

guru, ustadz atau ustadzah hanya boleh menepuk bahu, mengelus kepada anak, 

kalau anak mendapatkan sebuah prestasi. Bukannya meminta anak untuk 

bertindak paranoid , namun untuk mengingatkan kewaspadaan sehingga lebih 

baik mencegah dan bertindak membiasakan anak disentuh oleh orang lain.  
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Orang tua tidak pantas untuk menyentuh anak dengan sentuhan yang 

mengarah ke aktivitas seksual, misalnya membangungkan anak dengan membelai 

pahanya, mencium anak di daerah-daerah yang tidak pantas, membersihkan alat 

kelamin anak setelah buang air sambil dipermainkan, memangku anak padahal 

sudah beranjak remaja, dan sebagainya. Perlakuan ini selain akan akan terbiasa, 

mungkin saja saat mendekati balig, anak malah merasakan sensasi yang beda. Ini 

malah mengajarkan anak untuk berbuat yang kurang baik, dan kalau ada pelaku 

pelecehan yang memperlakukan anak demikian, anak akan membuat ‘pembenaran’ 

kalau orang tuanya pun terbiasa memperlakukannya demikian. 

7. Biasakan menutup aurat 

Sejak kecil biasakan anak-anak mengenakan busana menutup aurat. 

Apabila anak masih batita, walaupun tidak memakai busana muslim komplit, 

usahakan tetap mengenakan pakaian harian yang sopan. Pembiasaan lebih mudah 

dilakukan sedini mungkin dan hal ini untuk membentengi anak dari mata para 

predator anak.  

8. Pisahkan tempat tidur anak 

Suruhlah anak-anak kalian untuk shalat jika sampai umur mereka 7 tahun 

dan pukullah mereka (jika tidak shalat) sedang umurnya sudah 10 tahun dan 

pisahkanlah mereka dari tempat tidur kalian. (HR. Abu Daud; At-Tirmidzi) 

Pemisahan tempat tidur ini dilakukan antara anak dan kedua orang tuanya; 

dan antar anak dengan jenis kelamin yang berbeda. Pemisahan tempat tidur anak 

dengan orang tuanya; dan antar anak dengan jenis kelamin yang berbeda. 

Pemisahan tempat tidur anak denga orang tuanya dilakukan agar aktivitas orang 

tua yang yang bersidat pribadi tidak diketahui oleh anaknya. Sehingga anak tidak 



27 

 

terbiasa melihat hal-hal yang belum pantas mereka saksikan. Sehingga anak tidak 

terbiasa melihat hal-hal yang belum pantas mereka saksikan. Demikian pula 

pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dna anak perempuan, dilakukan agar 

mereka terhindar dari terbiasanya kontak fisik atau menerima sentuhan dari lain 

jenis. Selain itu, dalam keadaan tidur, biasanya aurat sangat mudah terbuka 

sehingga menimbulkan gairah bagi yang menyaksikan, walaupun mereka saudara 

kandung. Pemisahan ini baik dilakukan ketika anak sudah tidak membutuhkan 

penjagaan malam dari orang tua dan anak telah mandiri. 

9. Ajari minta izin pada waktu-waktu tertentu 

Anak tidak boleh dengan bebasnya keluar masuk kamar orang tua tanpa 

izin. Bagaimanapun juga kamar orang tua adalah aurat yang harus dijaga, tidak 

sembarang waktu boleh dimasuki, walaupun seorang anak kecil. Allah telah 

menentukan suatu ketetapan mengenai waktu berkunjung ke kamar orang tua, 

yaitu sebelum subuh, tengah hari, dan setelah shalat isya’, merupakan waktu 

istirahat bagi orang tua. Pada waktu-waktu ini tidak musatahil banyak aurat yang 

terbuka, sehingga tidak pantas dilihat oleh orang lain (para budak dan anak-

anaknya). Pembiasaan minta izin ini merupakan hal yang belum pantas dilihatnya. 

Adab minta izin ini juga dibiasakan dalam berbagai hal. Jangan biarkan 

anak keluar dari rumah tanpa izin, sehingga orang tua tidak mengetahui di mana 

dan dengan siapa anak bergaul. Dengan selalu minta izin, anak tidak mudah 

‘dibawa’ orang lain. Dan orang tua pun dengan mudah memantau anak. 

10. Seleksi media yang dikonsumsi anak 

Melihat fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati rangking 

ke-10 besar Negara pengakses materi-materi pornografi dan sebagian besar 
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pemburu gambar-gambar porno tersebut diduga bocah ingusan. Untuk itu lebih 

baik orang tua mendampingi anak-anak yang dibawah umur saat sedang melihat 

televisi dan memilihkan acara yang pantas dilihatnya. Jangan asal anak diam, 

orang tua membiarkan aak melihat televise sendirian. Tidak jarang film yang 

diliat ‘asal kena’ saja, sehingga film yang peruntukkan orang dewasa pun tak 

luput dari penglihatannya. Hal ini mengakibatkan anak seperti ‘dikarbit’ sehingga 

mereka cepat matang. Pengetahuan tentang seksual tanpa diimbangi dengan pola 

piker serta tanggung jawab, akan menyebabkan anak tidak kuasa menahan hasrat 

seksual dan menyalurkan dengan cara yang salah (onani/mastrubasi, melakukan 

dengan binatang, atau bahkan memperkosa adik/teman lainnya). 

Bagi keluarga yang akrab dengan kehidupan di dunia maya alangkah 

bijaksananya para orang tua memasang software anti situs pornografi. Dengan 

software ini, sebagai orang tua akan merasa aman karena anak-anak tetap bisa 

aktif menggunakan internet tanpa bisa mengakses materi ataupun gambar yang 

berbau pornografi. 

11. Beri contoh pergaulan antar lain jenis yang sehat 

Anak akan mencontoh orang tuanya. Sikap dan perilaku akan tertanam 

secara efektif apabila orang tua member contoh dengan melakukan kebiasaan 

tersebut sehari-hari. Tidak usah diceramahi, anak akan melihat kebiasaan orang 

tuanya sehari-hari dan secara otomatis akan mengikutinya. Yang pasti, orang tua 

harus memberi contoh dan konsisten dengan apa yang diajarkan pada anak. 
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2.2.2. Tujuan Pendidikan Seks 

Pendidikan seks atau Pendidikan Kehidupan Keluarga (Family Life 

Education) bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, wawasan dan 

kesadaran akan arti menjaga kesucian untuk (mempersiapkan diri) menghadapi 

kehidupan berkeluarga yang sakinah, sehat bahagia, mawadah warohmah (Tim 

Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007: 298) 

Pendidikan seks adalah penerangan yang bertujuan untuk membimbing 

serta mengasuh setiap laki-laki dan perempuan, sejak dari anak-anak sampai 

dewasa di dalam perihal pergaulan antar kelamin pada umumnya dan kehidupan 

seksual khususnya.  

Adapun tujuan secara umum ialah agar dapat menghasilkan manusia-

manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat 

menyesuaikan diri dengan masyarakat beserta lingkungannya dan bertanggung 

jawab terhadap dirinya dan terhadap orang-orang lain.  

Menurut Leila CH. Budiman (2000) seorang psikolog anak mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan seks  yaitu agar anak tumbuh dan menjadi dewasa 

dengan sikap yang sehat dan bertanggungjawab dalam soal seks. Lanjut dikatakan 

bahwa pendidikan seks dapat mencegah terjadinya pertumbuhan yang 

menyimpang, seperti cuma gairah dengan sesama jenisnya (homoseksual) atau 

gairah dengan binatang (bestiality) atau menjadi sadis (puas jika objek seks 

menderita). 

Departement of Education and Early Childhood Development Victoria 

(dikutip dalam Amaliyah, 2017) mengemukakan beberapa alasan mengapa 

pendidikan seks penting bagi anak, sebagaimana berikut: 
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a. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu 

Banyak anak-anak yang merasa penasaran tentang bagaimana bayi lahir dan 

tumbuh. Sementara itu beberapa anak yang lain juga membicarakan tentang 

seks, seperti fungsi tubuh dan perbedaan alat kelamin dengan temannya. 

b. Sex education mempersiapkan anak untuk  masa pubertasnya 

Pendidikan seks yang baik memegang peran penting dalam membantu anak 

menghadapi dan mengelola perubahan fisik maupun emosi pada saat masa 

pubertas. Sehingga anak akan mampu lebih mandiri dan percaya diri. 

c. Masa pubertas yang lebih awal 

Beberapa anak memasuki masa pubertasnya lebih awal. Masa pubertas bisa 

terjadi pada usia 8 tahun, hal ini akan membuat anak merasa berbeda dengan 

teman-teman sebayanya. Sehingga sebelum masa pubertas itu terjadi, anak 

seharusnya sudah diberikan pengertian dan pemahaman. 

d. Pendidikan seks melindungi anak dari sexsual abuse 

Salah satu pengajaran yang diberikan dalam pendidikan seks adalah 

pengajaran kepada anak tentang bagian-bagian tubuh yang sifatnya pribadi 

dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu pendidikan seks juga 

mengajarkan tentang penjagaan dan keselamatan diri, seperti apa yang harus 

dilakukan saat orang lain menyentuh bagian tubuh yang bersifat pribadi atau 

menyuruh untuk membuka baju. 

e. Pendidikan seks membantu anak membuat keputusan yang sehat 

Anak yang diajak diskusi tentang nilai dan norma yang berkaitan dengan seks 

dalam keluarganya dan menerima pendidikan seks yang baik memiliki 
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kecenderungan berperilaku positif dalam bergaul dan terhindar dari 

kehamilan yang tidak diinginkan serta penyakit menular seks. 

Banyak ahli berpendapat bahwa pendidikan seks perlu dimulai jika anak 

mulai bertanya, “Dari mana datang adik?” jawaban dapat diberikan secara singkat, 

sesuai dengan perkembangan kecerdasan anak yang bertanya. Ada pula ahli yang 

mengatakan bahwa pendidikan seks dimulai sejak bayi. Pada saat bayi dipeluk, 

dicium, disusui, diberi pakaian laki-laki atau perempuan, dimandikan dan melihat 

perbedaan organ seks, maka pendidikan seks sudah dimulai (Budiman, 2000: 77). 

Akan tetapi dipihak lain, ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan 

pendidikan seks, anak-anak yang belum saatnya tahu tentang seks jadi 

mengetahuinya dan arena dorongan keinginan tahu yang besar yang ada pada 

remaja, mereka jadi ingin mencobanya. 

Pandangan pro-kontra pendidikan seks ini pada hakikatnya tergantung 

pada bagaimana kita mendefinisikan pendidikan seks itu sendiri. Jika pendidikan 

seks diartikan sebagai pemberian informasi mengenai seluk-beluk anatomi dan 

proses faal dari reproduksi manusia semata ditambah dengan teknik-teknik 

pencegahannya (alat kontrasepsi), maka kecemasan yang disebutkan di atas 

memang beralasan.  

Akan tetapi, menurut Sarlito W. Sarwono (2006) berpendapat bahwa 

pendidikan seks bukanlah penerangan tentang seks semata-mata. Pendidikan seks, 

sebagaimana pendidikan lain pada umunya (Pendidikan Agama atau Pendidikan 

Moral Pancasila, misalnya) mengandung pengalihan nilai-nilai dari pendidik ke 

subjek-didik. Dengan demikian, informasi tentang seks tidak diberikan 

“telanjang”, melainkan diberikan secara “kontekstual”, yaitu dalam kaitannya 
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dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat: apa yang terlarang, apa 

yang lazim dan bagaimana cara melakukannya tanpa melanggar aturan. 

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari pendidikan seksual adalah untuk 

membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan 

membimbimng anak-anak dan remaja kearah hidup dewasa yang sehat dan 

bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar 

mereka tidak menganggap seks itu suatu yang menjijikkan dan kotor, terlebih lagi 

menuruti nafsu seksnya tanpa aturan. Selain itu, pendidikan seks juga sangat 

penting diberikan kepada anak-anak usia dini untuk mempersiapkan masa 

remajanya dengan alasan anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, masa 

pubertasnya yang lebih awal, melindungi dari sexsual abuse.  

2.2.3. Pendidikan Seks dalam Perspektif Islam 

Pendidikan seks dalam perspektif Islam adalah suatu upaya untuk 

memberikan pengetahuan tentang perubahan-perubahan biologis pada manusia, 

alat-alat reproduksi dan fungsinya serta bagaimana cara untuk menjaga alat-alat 

reproduksi yang dimilikinya tersebut dengan menanamkan moral, etika, serta 

komitmen agama Islam agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi 

tersebut. 

Tujuan pendidikan seks dalam Islam adalah untuk menjaga keselamatan 

dan kehormatan serta kesucian anak-anak di tengah-tengah masyarakat. 

Pendidikan seks diadakan adalah untuk membantu anak agar dapat bertanggung 

jawab atas penggunaan alat kelaminnya, dan  mampu menjaga dirinya dari 

pelanggaran-pelanggaran seksual. Dalam Islam, pendidikan seks juga diberikan 
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kepada umat manusia, agar mereka tidak terperosok ke dalam jurang kenistaaan, 

yakni perzinahan. Allah SWT berfiman: 

Ÿωuρ (#θç/ t�ø) s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u!$y™ uρ Wξ‹ Î6y™ ∩⊂⊄∪     

Terjemahnya:  

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah  suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Qur’an, 17: 32) 

 

Berdasarkan Al Qur’an di atas, maka pendidikan seks tidaklah tabu 

sebagaimana anggapan masyarakat. Pendidikan sangatlah perlu diberikan karena 

hubungannya dengan akhlak dan syariat Islam. Oleh karena itu, kehidupan seks 

perlu bimbingan dengan cara langsung. Membimbing kehidupan seks manusia itu 

wajar, sopan, dan benar sesuai dengan syariat Islam (Rahman dan Muliati, 2018). 

Islam membicarakan pendidikan seks sebagai bagian dari integral dari 

pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak. Pendidikan seks diberikan melalui 

pendidikan tentang nilai-nilai keagamaan, seperti etika bergaul dengan lawan jenis, 

etika bersenggama dan kewajiban menjaga kehormatan bagi laki-laki maupun 

perempuan. 

Islam mengajarkan masyarakat untuk memahami pendidikan seks selaras 

dengan tuntunan Al Qur’an. Allah SWT berfirman:  

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï !$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# šÏΡ ô‰ãƒ £Íκö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& 

βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù t øsŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# #Y‘θà� xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩∈∪     

Terjemahnya:  

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 
dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 
jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka 
lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qur’an, 33: 59) 
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Ayat diatas menerangkan tentang pentingnya menutup aurat bagi 

perempuan, sehingga batasan-batasan area tubuh yang bersifat pribadi tidak 

tampak oleh lawan jenisnya. Menjaga diri dengan selalu menutup aurat dapat 

mengindarkan dari resiko pelecehan seksual. 

Selanjutnya Allah SWT berfirman: 

≅ è% uρ ÏM≈uΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& zôà x�øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß 

$yγ÷Ψ ÏΒ ( …  

Terjemahnya:  

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..” (Qur’an, 24: 31) 

$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u ãΝä3Ρ É‹ ø↔tG ó¡uŠ Ï9 tÏ% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟ ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& tÏ% ©!$# uρ óΟs9 (#θäóè= ö7tƒ zΝ è= çt ø: $# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n= rO 

;N≡§� tΒ 4 ÏiΒ È≅ ö7s% Íο 4θn= |¹ Ì�ôfx� ø9 $# tÏnuρ tβθãèŸÒs? Ν ä3t/$u‹ÏO zÏiΒ Íοu�� Îγ©à9 $# .ÏΒ uρ Ï‰÷èt/ Íο 4θn= |¹ Ï!$t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n= rO 

;N≡u‘ öθtã öΝ ä3©9 4 …  

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan 
wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara 
kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: 
sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu 
di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi 
kamu…” (Qur’an, 24: 31) 

 

# sŒ Î)uρ x5n= t/ ã≅≈ x�ôÛF{ $# ãΝ ä3ΖÏΒ zΟ è= ßsø9 $# (#θçΡÉ‹ ø↔tFó¡u‹ ù= sù $yϑ Ÿ2 tβx‹ ø↔tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% …    

Terjemahnya:  

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta 
izin…” 

 
 Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa penting memberikan bimbingan 

kepada anak tentang adab-adab berperilaku terhadap lawan jenis atau yang bukan 
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mahromnya, sehingga anak mengerti dan memahami batasan-batasan perilaku 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi 

lawan jenis (Amaliyah, 2017) 

 Pola pendidikan seks dalam Islam yang praktis diberikan orang tua kepada 

anaknya tidaklah melalui metode pembahasan lisan yang menghilangkan rasa 

malu manusia. Metode pendidikan kenabian yang sejalan dengan fitrah manusia 

yang malu membicarakan hal-hal seronok, karena berdampak menggusur secara 

bertahap kepekaan terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur. Ini berbeda dengan 

metode barat yang penuh dengan muatan seronik dalam pendidikan seksual, 

karena rangsangan seksual itu tidak memerlukan pembicaraan namun timbul 

karena terlihatnya bagian-bagian yang merangsan dari lawan jenisnya. Karena 

itulah Islam melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat 

naluriah itu tidak mengakibatkan bahaya bagi anak-anak (Rahman dan Muliati, 

2018) 

Islam mengajarkan pendidikan seks melalu pendidikan akhlak dan 

perilaku sebagaimana dijelasan dalam ayat-ayat Al Qur’an di atas. Pengajaran 

tersebut disampaikan kepada umat manusia untuk disampaikan kembali kepada 

keturunannya, oleh karenanya peran orang tua sangat penting dalam memberikan 

pendidikan seks kepada anak. 
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2.3. Anak Usia 6-12 Tahun 

2.3.1. Makna Anak 

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi 

dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara 

hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat 

menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan 

dating (Mufidah, 2018). 

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002, Bab I pasal I yang dikutip oleh 

Mufidah (2018: 302) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Kemudian, Lusi Nuryanti (2008) menyatakan bahwa masa anak adalah 

masa yang menentukan tahap-tahap perkembangan berikutnya. Pengelolaan yang 

baik pada masa anak-anak akan menghasilkan orang dewasa yang lebih matang. 

Pribadi anak merupakan hasil interaksi antara unsur keturunan dan pengalaman 

yang diperoleh melalui lingkungan. 

Masa kanak-kanak lanjut (usia 6-12 tahun) adalah periode ketika anak-

anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, dalam 

hubungannya dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Periode 

ini adalah saat emas dan sangat penting dalam mendorong pembentukan harga diri 

yang tinggi pada anak, dan harga diri tinggi yang terbentuk pada periode ini akan 

menjadi modal anak untuk memasuki masa remaja dan tumbuh menjadi remaja 

yang lebih percaya diri. 
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Selanjutnya Syamsu Yusuf (2000) menyatakan bahwa usia 6-12 tahun 

juga sering disebut “usia sekolah”. Artinya, sekolah menjadi pengalaman inti 

anak-anak usia ini, yang menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognisi, dan 

psikososial. Periode kitaka anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas 

perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan 

orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak-anak memperoleh dasar-dasr 

pengetahuan untuk keberhasilan penyesualian diri pada kehidupan dewasa dan 

memperoleh keterampilan tertentu. 

Masa kanak-kanak menengah dan akhir (middle and late childhood) 

adalah masa perkembangan pada usia 6-12 tahun. Terkadanga periode ini disebut 

dengan masa sekolah dasar. Anak menguasai keterampilan membaca, menulis 

serta aritmetika, dan secara formal berhadapan langsung dengan dunia yang lebih 

besar lengkap dengan budayanya. Perestasi adalah tema sentral dalam dunia 

mereka dan control diri meningkat (W. Santrock, 2011). 

Masa anak usia 6-12 tahun dikenal dengan masa perkembangan jasmani 

secara memanjang. Pada segi jiwani, masa ini ditandai oleh perkembangan 

intelegensi yang pesat. Anak ingin mengetahui segala sesuatu dan berpikir secara 

logis. Keinginan untuk mengetahui dan mencintai kebenaran yang diterapkannya 

pula pada segi kerohanian. Masa anak-anak (late childhood) berlangsung dari usia 

6 tahun sampai tiba saatnya seorang anak menjadi matang secara seksual (B. 

Hurlock, 1997). 

Para ahli psikolog mengatakan bahwa anak-anak yang berusia 6 tahum 

sampai 7 tahun sudah bisa membayangkan hubungan seks dan bahkan ingin 

mengetahuinya lebih jauh lagi. Dari usia 8 tahun sampai 9 tahun kadang-kadang 
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mereka secara bersembunyi-sembununyi berbicara dengan kawan-kawannya 

membicarakan masalah seks. Kadang-kadang mereka juga ingin mengetahui 

rahasia hubungan seks kedua orang tua mereka. Semakin dewasa, semakin besar 

hasarat seksual mereka.  

Hasrat seksual pada anak-anak memang tampak dalam bentuk yang 

berbeda-beda. Kecenderungan sepertiitu jika masih dalam batas-batas kewajaran, 

maka tidak akan menjadi masalah. Namun jika anak-anak sudah kecanduan 

dengan seksual, maka ini tidak bisa dibiarkan lagi. Anak-anak yang cepat matang 

secara seksual akan mengalami kesulitan-kesulitan mental, sebab ia tidak bisa 

memuaskan hasratnya lewat pernikahan resmi. Sebagian anak-anak juga yang 

terbiasa melakukan onani sejak kecil, jika tidak dihentikan kebiasaan ini sejak 

kecil maka akan terbawa sampai dewasa. Orang tua harus melakukan pengawasan 

dan berusaha mengalihkan hasrat mereka sehingga tidak menjadi kebiasaan. Dan 

lakukan pencegahan sejak dini sehingga anak-anak tidak mengalami reaksi 

seksual sebelum waktunya (Amini, 2006). 

2.3.2. Perkembangan Pada Anak Usia 6-12 Tahun 

Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan seseorang bersifat tidak 

dapat digambarkan dengan angka dan perubahan bersifat tetap, perkembangan 

tidak dibatasi oleh usia. Contoh, ketika seseorang belajar maka ia akan semakin 

cerdas karena setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar ilmu 

pengetahuan. Pada perkembangan anak-anak usia 6-12 tahun adalah masa ini anak 

memasuki masa belajar didalam sekolah dan diluar sekolah. Anak belajar di 

sekolah, tetapi membuat latihan di rumah yang mendukung hasil belajar di 

sekolah. 
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Dalam perkembangan ini anak masih perlu mengembangkan pengetahuan 

melalu belajar. Belajar secara sistematis disekolah juga belajar mengembangan 

sika, kebiasaan di rumah ataupun lingkungan sekitarnya. Anak juga perlu diberi 

pujian atau penghargaan dalam prestasinya, namun pengawasan dari guru dan 

orang tua juga perlu untuk memunculkan sikan dan kebiasaan yang baik. 

Perkembangan Fisik 

 Anak yang berusia antara 6 sampai dengan 10 atau 12 tahun memiliki 

perkembangan fisik yang menunjukkan adanya kecenderungan berbeda 

disbanding pada masa sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. 

Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kesehatan dan pola 

perteumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian-bagian tubuh. Pada 

masa ini pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah mulai 

menunjukkan kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. Sejalan 

dengan pertumbuhan fisik dimana anak semakin tinggi dan semakin besar, maka 

kemampuan fisik pun meningkat. Ada beberapa macam kemampuan fisik pada 

masa ini, yaitu ketahanan kardiovaskuler, kekuatan otot, ketahanan otot, 

fleksibilitas sendi, keseimbangan, koordinasi, dan komposisi tubuh merupakan 

komponen-komponen dari health-related fitness (Muhammad, 2014). 

Perkembangan fisik anak-anak diusia 6-12 tahun cenderung lebih lambat 

dan konsisten bila dibandingkan dengan masa usia dini. Rata-rata anak-anak 

mengalami penambahan berat badan sekitas 2,5-3,5 kg dan penambahan tinggi 

badan 5-7 cm per tahun (Murti, 2018). Lebih lanjut, Behman, Kliegman, dan 

Arvin yang dikutip oleh Amnda Febrian Putri (2015) menyatakan bahwa organ-

organ seksual secara fisik belum matang, manun minat pada jenis kelamin yang 
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berbeda dan tingkah laku seksual tetap aktif pada anak-anak dan meningkat secara 

progresif sampai pubertas. 

Perkembangan Kognitif 

Menurut Piaget yang dikutip dalam F. Putri (2015)  anak usia sekolah (6-

12 tahun) berada pada tahap operasional konkret. Pada usia ini cara berpikir 

menjadi semakin logis dan masuk akal. Anak-anak mampu mengklasifikasi, 

mengurutkan, menyusun, dan mengatur fakta tentang dunia untuk menyelesaikan 

masalah. Mereka menyelesaikan masalah secara konkret dan sistematis 

berdasarkan apa yang mereka rasakan. Cara berpikir bersifat induktif, yaitu cara 

berpikir yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri namun mempertimbangkan 

sudut pandang orang lain yang berbeda dengan sudut pandang mereka sendiri. 

Perkembangan Psikoseksual 

 Freud menggunakan istilah “seksual” untuk segala tindakan dan pikiran 

yang memberi kenikmatan atau kepuasaan, dan istilah “psikoseksual” digunakan 

untuk menunjukkan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan 

adanya libido (energi seksual) yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu 

yang berbeda-beda. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati lima 

tahap perkembangan psikoseksual dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut 

individu mengalami kenikmatan pada satu bagian tubuh lebih daripada bagian 

tubuh lainnya.  

 Tahap perkembangan psikoseksual pada usia 6-12 tahun disebut tahap 

Latency (laten), di tahap ini anak menekan semua minat teerhadap seks dan 

mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan 

banyak energy anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan 
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menolong anak melupakan konflik pada tahap phallic yang sangat             

menekan (Desmita, 2015) 

 Pada tahap ini pemberian pengasuhan berupa pendidikan seks dianggap 

penting karena pada tahap ini perkembangan anak memasuki fase (tahap) laten 

yaitu satu fase sebelum memasuki fase genital atau biasa disebut pubertas (usia 12 

tahun keatas) pendidikan seks pada usia ini sangat diperlukan untuk menjawab 

tuntutan pencegahan terjadinya penyimpangan seksual karena pada usia ini anak 

akan memasuki masa puber dimana pada masa ini pencarian jati diri seksualitas 

anak terjadi (A. Abidin dan Lutfi, 2016). 

Perkembangan Moral 

 Perkembangan seorang anak seperti yang telah ada di atas, tidak hanya 

terbatas pada perkembangan fisik saja tetapi juga pada perkembangan psikologis 

atau moralnya. Menurut Teori Kolhberg dalam menganalisis perkembangan anak 

usia 6-12 tahun juga membaginya menjadi dua tahapan :  

a) Tahap pertama: usia 6-10 tahun. Di usia ini, ia menilai anak sudah bisa 

menilai hukuman atau akibat yang diterimanya berdasarkan tingkat hukuman 

dari kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ia sudah bisa mengetahui bahwa 

berperilaku baik akan mampu membuatnya jauh atau mendapatkan hukuman.   

b) Tahapan kedua: usia 10-12 tahun. Menurut Kolhberg, di usia ini anak-anak 

sudah bisa berpikir bijaksana. Hal ini ditandai dengan ia berperilaku sesuai 

degan aturan moral agar disukai oleh orang dewasa, bukan karena takut 

dihukum. Sehingga berbuat kebaikan bagi anak usia seperti ini lebih dinilai 

dari tujuannya. Ia pun menjadi anak yang tahu akan aturan. 
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 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

anak usia 6-12 tahun mencakup beberapa perkembangan yaitu perkembangan fisik, 

kognitif, dan psikologis. Yang dimana proses perkembangan anak-anak usia 6-12 

tahun ini mengalami tahap demi tahap harus dijalankan oleh anak-anak. 

Perkembangan fisik anak-anak cenderung lebih lambat dan konsisten bila 

dibandingkan dengan masa usia dini, perkembangan kognitif seiring dengan 

masuknya anak ke sekolah dasar, kemampuan kognitifnya mengalami 

perkembangan yang pesat. Karena dengan masuk sekolah, berarti dunia dan minat 

anak bertambah luas, perkembangan psikologi yaitu perkembangan yang 

mencakup tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi anak-anak berusia 6-

12 tahun. Perkembangan pada anak sangat di tentukan dan pengalaman yang di 

laluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan. 

2.3.3. Karakteristik Anak Usia 6-12 Tahun 

Karakteristik masa akhir kanak-kanak bisa diidentikan dengan sebutan-

sebutan untuk menandai kecenderungan umum yang terjadi pada masa ini, 

misalnya usia yang menyulitkan, usia bertengkar, usia berkelompok, usia 

penyesuaian diri, usia belajar, usia kreatif dan kritis, usia bermain. Karakteristik 

yang hampir bersifat universal pada masa kanak-kanak akhir tersebut yaitu: 1) 

meningginya emosi yang intensitasnya seiring atau bergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis, 2) perubahan tubuh, minat dan peran yang 

diharapkan oleh kelompok sosial untuk dimainkan, menimbulkan masalah baru, 3) 

dengan berubahnya minat dan pola perilaku, nilai-nilai juga berubah. Semuanya 

ini, pada akhirnya berdampak pada perkembangan aspek kognitif (kecerdasan), 

afektif (perasaan), maupun psikomotorik (gerak). 
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Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan 

selesai pada usia 12 tahun. Jika mengacu pada pembagian tahap perkembangan, 

yaitu masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun), dan masa kanak-kanak akhir (10-12 

tahun). Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang 

bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara 

langsung (A. Abidin dan Lutfi, 2016). 

Lebih lanjut Nazarudin Rahman (2013) menjelaskan bahwa sifat khas 

anak-anak masa akhir, kanak-kanak amat realistik, ingin tahu, ingin belajar. 

Sebagian besar anak pada masa ini belum mampu memahami konsep-konsep 

abstrak. Masa ini disifatkan sebagai masa realism, yaitu realism naïf (umur 8 

sampai 10 tahun) dan realism kritis (umur 10-12 tahun). Adanya perhatian kepada 

kehidupan yang praktis dan konkret tersebut membawa kecenderungan untuk 

membantu pekerjaan-pekerjaan yang praktis. 

Masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun hingga 

kira-kira sebelas tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak sekolah dasar, dan 

dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubanh sikap-

sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai “masa sekolah”, 

oleh karena itu pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan 

formal. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa masa usia sekolah adalah masa matang 

untuk belajar maupun masa matang untuk sekolah. 

Usia anak 6-12 tahun merupakan masa dimana anak-anak mulai 

meninggalkan sikap egosentrisnya. Mereka tak lagi bersikap pelit terhadap apa 

yang dimilikinya. Mereka mulai bermain bersama secara berkelompok dan mudah 
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untuk menjalin kerjasama. Di usia ini anak memperoleh lingkungan baru, yakni di 

sekolah. Teman-teman sekolah menjadi penting, dari sini arah pergaulannya pun 

mulai menentukan sikapnya. 

Di sisi lain anak mulai berkenalan dengan segala tuntutan dan tanggung 

jawab. Ketika memasuki bangku sekolah dasar untuk pertama kalinya, anak usia 6 

tahun mulai diajari apa artinya tanggung jawab. Ia harus bisa berada di sekolah 

tanpa ditemani orang tua, mengajarkan PR dan tugas sekolah, serta belajar 

berbagai macam hal. Fase ini merupakan saat yang tepat untuk memberian 

pendidikan seks dan reproduksi dalam istilah yang dimengerti. Tak sekedar 

mengenal dan mengetahui fungsi organ reproduksi yang tampak, anak mulai bisa 

diajari tentang apa yang ada di dalam tubuhnya (Andika, 2010). 

Mulai umur 6 tahun ini, seorang anak pertumbuhan badannya relatif 

seimbang, maka anak menjadi senang bermain keseimbangan dan penguasaan 

badan. Pertumbuhan fisik yang berlangsung secara baik itu sudah barang tentu 

ikut berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak. Pada masa tersebut anak 

sudah matang untuk masuk sekolah. Walaupun dalam praktek seringkali diadakan 

seleksi mencari anak yang sudah matang jiwanya.  

Dalam hal ini kriteria kematangan anak-anak, Abu Ahmadi dan Munawar 

Sholeh (2005) menyebutkan beberapa kriteria antara lain: a) anak harus sudah 

dapat bekerja sama dalam suatu kelompok anak-anak lainnya, serta tidak lagi 

banyak bergantung dengan ibunya dalam kegiatan; b) anak harus sudah mampu 

mengamati secara terurai terhadap bagian-bagian dari objek pengamatan; c) anak 

harus sudah mampu menyadari akan kepentingan orang lain, to take and to give. 
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Bagi Indonesia kriteria umur yang ditetapkan adalah lebih kurang 6 tahun, untuk 

dapat masuk pada sekolah dasar. 

Dapat disimpulkan bahwa anak yang berada di usia 6-12 tahun sudah 

mulai berfikir logis, kemampuan berpikir kognitifnya mengalami peningkatan,  

sehingga diusia ini adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan anak berbagai hal 

untuk pembentukan kakrakter anak. Selain itu diusia ini tugas-tugas 

perkembangan pada masa anak-anak harus bisa menjadi pribadi dan akhlak yang 

baik, jika anak diajarkan sikap atau perilaku yang terpuji sejak ia masih kecil 

kemungkinan besar anak akan terbiasa ketika mereka menginjak dewasa nanti.  

2.4. Penelitian Relevan 

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan kajian relevan agar penelitian 

yang akan dilakukan dapat diketahui apakah penelitian ini pernah dilakukan 

sebelumnya atau tidak, oleh karena itu dibutuhkan kajian relevansi yang tidak 

jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka diperoleh relevansi 

dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Anis Lathiifa Asyifa, penelitian skripsi tahun 2016 dengan judul “Metode 

Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Keluarga Muslim Di RT 62 Kampung 

Mulyorejo Yogyakarta”. Dari hasil penelitian yang dilakukan Anis Lathiifa 

Asyifa menunjukkan bahwa hanya 5 langkah pelaksanaan pendidikan anak 

usia dini yang diterapkan oleh para informan di kampung Mulyorejo. 

Sedangkan untuk metode pendidikan seks anak usia dini hanya 2 yang lebih 

dominan digunakan dengan baik oleh para informan. Hambatan yang dialami 

oleh warga dalam melaksanakan pendidikan seks anak usia dini yaitu 

kurangnya pengetahuan orang tua, kesulitan mencari kata-kata yang tepat, 
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dan kondisi rumah yang tidak mendukung (Asyifa, 2018: viii). Letak 

persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah sama-sama 

berangkat dari pendidikan seks sedangkan letak perbedaannya ialah penelitian 

sebelumnya berfokus pada pendidikan seks anak usia dini 0-6 tahun, 

sedangkan penelitian ini pendidikan seks anak usia 6-12 tahun. Selain itu 

terletak pula perbedaan pada rumusan masalah yaitu penelitian sebelumnya 

tidak membahas mengenai persepsi orang tua terkait dengan pendidikan seks. 

2. Seli Noeratih, penelitian skripsi tahun 2016, Peran Orang Tua Terhadap 

Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun(Studi Deskriptif Di Desa 

Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat). Dari 

hasil penelitian yang dilakukan Seli Noeratih menunjukkan bahwa peran 

orang tua di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon orang tua kurang berperan 

aktif, disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan tentang seks yang dimiliki 

oleh orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya peran orang orang tua 

untuk memberikan informasi pendidikan seks yang benar pada anak. Peran 

orang tua di Desa Wanakaya terhadap pendidikan seks untuk anak usia 4-6 

tahun dalam mengenalkan, memberikan, dan mengajarkan pendidikan seks 

pada anaknya masih banyak yang belum berani dikarenakan faktor umur sang 

anak yang masih kecil. Faktor pendukung peran orang tua terhadap 

pendidikan seks adalah maraknya kasus kekeran seksual atau pelecehan 

seksual. Faktor penghambat peran orang tua terhadap pendidikan seks adalah 

1) anak belum pantas diberikan pendidikan seks karena faktor umur, 2) 

pengetahuan terhadap pendidikan seks yang kurang, 3) kepercayaan bahwa 

pendidikan seks itu tabu (Noeratih, 2016: 116). Letak persamaan pada 
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penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor penghambat peran orang 

tua terhadap pendidikan seks anak, sedangkan letak perbedaannya adalah 

penelitan sebelumnya tidak membahas penerapan pendidikan seks pada anak 

usia 6-12 tahun serta metode penerapan pendidikan seks pada anak. 

3. Shofwatun Amaliyah, penelitian skripsi tahun 2017 dengan judul “Pola 

Pengasuhan Orang tua dalam Memberikan Pendidikan Seks pada Anak di 

Desa Jambesari, Poncokusumo, Malang”. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orang tua menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu, vulgar 

dan tidak pantas untuk disampaikan kepada anak. Orang tua diketahui tidak 

terlibat secara aktif dalam memberikan pendidikan seks pada anak, mereka 

hanya memberikan pendidikan agama sebagai bentuk batasan norma bagi 

anak. (Amaliyah, 2017). Letak persamaan pada penelitian ini adalah sama-

sama berangkat dengan judul pola pengasuhan orang tua dalam memberikan 

pendidikan seks, sedangkan letak perbedaannya adalah peneliti tidak 

memberikan ketentuan usia anak, serta penelitian sebelum tidak membahas 

mengenai metode penerapan pendidikan seks pada anak. 

Berdasarkan pada penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa penelitian 

mengenai pendidikan seks pada anak telah banyak dilakukan, namun terdapat 

perbedaan pada hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang 

menunjukkan bahwa banyak narasumber yakni orangtua yang tanpa mereka sadari 

telah menerapkan materi-materi pendidikan seks pada pengasuhan anak meskipun 

belum secara maksimal karena kurangnya pengetahuan terkait dengan pendidikan 

seks tersebut. 

  


