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Abstrak 

Banyak orang tua yang belum terbiasa bagaimana memberikan pendidikan seksual sejak dini. 

Padahal perkembangan seksual telah dimulai sejak anak lahir. Penelitian ini bertujuan 

mengembangkan buku pendidikan seksual bagi anak usia 1-3 tahun. Buku dikembangkan 

menggunakan tahap pengembangan produk Derek Rowntree dan disusun berdasarkan 

perkembangan seksual anak usia 1-3 tahun serta materi-materi pendidikan seksual yang sesuai 

dengan usia anak. Penelitian dilakukan selama enam bulan sejak Januari 2019. Uji efektivitas 

buku dilakukan dengan metode eksperimen one-group pretest-posttest. Responden dalam 

penelitian sebanyak 27 orang. Terdapat prosentasi peningkatan setelah diberikan perlakuan 

sebesar 34.7%. Diperoleh nilai thitung sebesar 7,407 dengan uji satu sisi pada taraf signifikan 

0.05 dengan n-1=26 adalah 2.05. Maka dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel yaitu 7.407 > 

2.05 yang berarti terdapat perubahan yang signifikan antara skor pretest dengan posttest. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang 

tua tentang pendidikan seksual anak usia 1-3 tahun melalui buku pendidikan seksual anak usia 

1-3 tahun.  

 

Kata Kunci: pendidikan seksual; seksualitas; anak usia dini  

 

Abstract 

Many parents are do not understand how to provide sexual education early. Though sexual 

development has begun since the child was born. This study aims to develop a sexual education 

book for children aged 1-3 years. The book was using the Derek Rowntree product 

development stage and was compiled based on the sexual development of children aged 1-3 

years and sexual education materials that were appropriate for the age of the child. The study 

was conducted for six months from January 2019. The effectiveness of the book was carried 

out by the one-group pretest-posttest experimental method. Respondents in the study were 27 

people. There is a percentage increase after being given a treatment of 34.7%. Obtained a value 

of 7.407 with a one-sided test at a significant level of 0.05 with n-1 = 26 is 2.05. Then it can be 

concluded that t-count > t-table that is 7.407 > 2.05 which means that there is a significant 

change between the pretest score and posttest. It can be concluded that there is an increase in 

knowledge, attitudes and skills of parents about sexual education of children aged 1-3 years 

through sexual education books for children aged 1-3 years. 
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PENDAHULUAN  

Seorang anak sewajarnya akan 

bertumbuh dan berkembang seusia dengan 

usianya. Pertumbuhan seorang anak paling 

terlihat adalah fisiknya, anak semakin 

bertambah berat dan tinggi badannya. 

Kemudian, anak mulai merangkak, 

berjalan, mengeluarkan kata pertama, 

berbicara lalu mampu bernyanyi, anak 

mulai bersosialisasi dan membangun 

pertemanan serta mengembangkan 

kemampuan kognitif. Orang tua akan 

sangat bangga untuk membicarakan hal ini. 

Namun berbeda dengan perkembangan 

seksual yang sering terlupakan oleh orang 

tua (Ballard & Gross, 2009; Nadar, 2017; 

Sciaraffa & Randolph, 2011) dimana orang 

tua tidak memberi perhatian secara sadar 

pada perkembangan tersebut. Faktanya 

bahwa orang tua selalu bersentuhan dengan 

bagian sensitif ini sejak anak lahir, seperti 

saat orang tua memandikan bayi, menyusui, 

mengganti popok, dan membersihkan bayi. 

Pembicaraan mengenai 

perkembangan seksual anak masihlah tabu 

dan kontradiksi (Davies & Robinson, 

2010). Beberapa orang tua merasa tidak 

nyaman membicarakan hal tersebut 

(Turnbull, Wersch, & Schaik, 2008). Dalam 

penelitian  yang dilakukan Tampubolon, 

Nurani, & Meilani (2019), mayoritas orang 

tua yang memiliki anak usia 1-3 tahun 

memiliki persepsi yang salah mengenai 

pendidikan seksual. Orang tua berpersepsi 

bahwa pendidikan seksual hanya 

mengajarkan tentang alat reproduksi pada 

anak serta tidak benar menggunakan istilah 

penis atau vagina pada anak-anak. Hal ini 

sejalan dengan temuan Ballard & Gross 

(2009) bahwa orang tua masih beranggapan 

pendidikan seks hanya terkait dengan aspek 

biologis. 

Orang tua lalu berusaha mengalihkan 

pembicaraan tentang seksualitas dengan 

anak (Anggraeni, 2014; Davies & 

Robinson, 2010). Hal ini dikarenakan 

ketidakmampuan orang tua menjelaskan 

pertanyaan anak, sehingga orang tua 

memberikan jawaban yang sesat dan salah 

(Martin, Riazi, Firoozi, & Nasiri, 2018). 

Hal ini membuat pemahaman anak 

mengenai seksualitasnya menjadi keliru. 

Orang tua juga beranggapan bahwa anak 

masih terlalu kecil untuk belajar mengenai 

pendidikan seksual (Sugiasih, 2011) 

terutama orang tua yang memiliki anak usia 

0-3 tahun (Ballard & Gross, 2009). Orang 

tua bingung materi pendidikan seksual apa 

yang pantas diberikan kepada anak usia 

tersebut. Ini dikarenakan konsep pendidikan 

seksual yang keliru tadi.  

Pendidikan seksual harusnya 

membantu anak memahami perkembangan 

seksualitasnya dengan benar sehingga dapat 

membangun gambaran yang baik akan 

tubuh mereka (Sciaraffa & Randolph, 

2011). Respon orang tua terhadap 

perkembangan tersebut akan berpengaruh 

pada gambaran seksualitas anak. Jika orang 

tua membangun gambaran yang negatif, 

seperti alat kelamin adalah sesuatu yang 

memalukan maka gambaran anakpun akan 

negatif terhadap alat kelaminnya. Sama 

halnya dengan pengetahuan lain, anak perlu 

mengetahui istilah yang tepat dalam 

menyebutkan alat kelaminnya. 

Selain itu pendidikan seksual menjadi 

bagian dari upaya pencegahan anak 

tereksploitasi terhadap kekerasan seksual. 

Kasus kekerasan seksual anak (KSA) 

semakin banyak ditemui. Komisi Nasional 

Perlindungan Anak menetapkan tahun 2016 

sebagai kondisi Darurat Nasional Kejahatan 

Seksual terhadap anak. Semakin banyaknya 

ancaman bagi anak membuat orang tua 

harus mengambil langkah strategis dan 

bijak untuk melindungi anak. Keluarga 

seharusnya menjadi tempat perlindungan 

pertama bagi anak. Orang tua dapat 

memberikan pendidikan seksual sedini 

mungkin melalui kata dan kalimat 

sederhana namun tepat dan tidak vulgar. 
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Komunikasi yang baik antara anak dengan 

orang tua juga dipercaya mampu 

melindungi anak dari kejahatan seksual. 

Menghargai naluri anak yang tidak mau 

bersalaman dengan seseorang akan 

membuat anak belajar mempertahankan dan 

menjaga apa yang dimilikinya (Probosiwi 

& Bahransyaf, 2015). 

Sayangnya, kegiatan preventif masih 

banyak dilakukan di sekolah. Orang tua 

berharap pihak sekolah dapat melengkapi 

dan melindungi anak dari kekerasan 

seksual(Walsh & Brandon, 2012). Tetapi, 

peran pendidik utama adalah keluarga. 

Kebanyakan anak memulai sekolah di umur 

3 atau 5 tahun. Sehingga anak dalam 

rentang usia 0-3 tahun jarang mendapatkan 

manfaat dari program preventif tersebut. 

Anak usia 0-3 tahun kurang memahami 

mengenai kekerasan, tidak dapat 

melaporkan kejadian jika mengalaminya 

serta sulit melindungi dirinya jika 

mengalami situasi yang berbahaya. Namun, 

anak usia 0-3 tahun memiliki resiko 

menjadi korban juga. Peran orang tua 

penting untuk melindungi anak. 

Seksualitas anak adalah sesuatu yang 

intim dan sensitif bagi anak. Ini menyentuh 

daerah pribadi anak. Oleh karena itu, 

sebaiknya orang tualah yang membangun 

komunikasi efektif dan mendidik sendiri 

anaknya tentang pendidikan seksual. Orang 

tua yang memiliki kedekatan dengan anak 

akan memudahkan mereka mengetahui 

batas informasi yang perlu disampaikan. 

Selain itu, orang tua tidak perlu menunggu 

sampai anak memasuki usia sekolah untuk 

mendapatkan pengetahuan tersebut. Orang 

tua dapat memulainya sendiri sejak anak 

lahir. 

Banyak orang tua yang tidak 

mendapatkan pendidikan seksual sewaktu 

kecil (Amaliyah & Nuqul, 2017; Ballard & 

Gross, 2009), sehingga orang tua tidak 

mengerti bagaimana memulainya. Orang 

tua tidak memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam memberikan 

pendidikan seksual (Martin et al., 2018; 

Turnbull et al., 2008). Orang tua tidak 

percaya diri memberikan pendidikan 

seksual kepada anak. Penelitian oleh Martin 

et al., (2018) membuktikan bahwa ibu yang 

diberikan pendidikan dan pelatihan 

pendidikan seks anak akan meningkat 

pengetahuan dan keterampilannya. Maka, 

orang tua perlu dibekali pengetahuan 

mengenai perkembangan seksual anak, 

memiliki keterampilan komunikasi yang 

efektif, memiliki kedekatan yang baik 

dengan anak serta mendidik anak dengan 

moral yang berlaku umum di masyarakat 

dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-

masing keluarga.  

Oleh karena itu, perlu 

mengembangkan buku pendidikan seksual 

anak usia 1-3 tahun untuk menyiapkan 

orang tua dalam menghadapi perkembangan 

seksual, perilaku seksual dan pertanyaan 

anak mengenai seksualitasnya. Pendidikan 

seksual tidak dapat dipisahkan dari nilai-

nilai agama dan moral yang dianut oleh 

keluarga dimana anak tumbuh karena nilai-

nilai itu yang akan menjadi landasan anak 

dalam berinteraksi sosial. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengembangkan Buku 

Pendidikan Seksual Anak Usia 1-3 Tahun 

sebagai Panduan bagi Orang Tua. 

Hal-hal yang dapat diajarkan kepada 

anak usia 1-3 tahun mengenai pendidikan 

seksual disesuaikan dengan perkembangan  

anak. Sejak anak lahir sampai 18 bulan, 

anak mengembangkan pengetahuan akan 

identitas gender, dapat membedakan antara 

laki-laki dan perempuan. Anak juga 

mengeksplorasi tubuh mereka termasuk alat 

kelamin. Orang tua dapat memperhatikan 

hal ini saat mengganti popok anak, anak 

akan menyentuh alat kelaminnya sendiri. 

Ini adalah perkembangan yang wajar 

(Sciaraffa & Randolph, 2011). Dalam masa 

ini, bayi dan batita mungkin akan 

melakukan self-pleasuring karena 
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memberikan ketenangan bagi mereka. Self-

pleasuring didapat dari kedekatan intim 

anak dengan orang tua. Anak akan 

menikmati saat-saat dipeluk, didekap dan 

dicium. Dalam rentang usia ini, anak juga 

akan mulai membentuk gambaran yang 

positif atau negatif mengenai tubuh, bagian 

mana saja yang dapat dan tidak dapat 

disentuh serta sentuhan-sentuhan apa yang 

boleh dan tidak boleh (Sciaraffa & 

Randolph, 2011). 

Dalam rentang usia 18-36 bulan, anak 

sedang melatih menggunakan toilet, anak 

akan mulai mempelajari bagian-bagian 

tubuh di sekitar area alat kelamin. Karena 

anak berada dalam rentang usia yang 

sedang mengembangkan kosakata, maka 

penggunaan istilah-istilah alat kelamin yang 

tepat akan memberikan konsep yang benar 

bagi anak (Sciaraffa & Randolph, 2011). 

Pada usia 3 tahun, anak-anak akan 

mulai tertarik tentang perbedaan berkemih 

antara anak laki-laki dan perempuan. Anak 

perempuan mungkin akan mencoba 

berkemih sambil berdiri atau sebaliknya. 

Anak juga menjadi sangat penuh dengan 

kasih sayang, mereka senang memeluk dan 

mencium orang tuanya, bahkan melamar 

orang tua yang berjenis kelamin berbeda 

(Hyde & Delamater, 2017). Anak juga 

menunjukkan perilaku-perilaku mencium, 

memeluk, menepuk, membelai dan menatap 

anak lain, perilaku yang menjadi bagian 

keintiman erotis di jenjang kehidupan 

berikutnya (Hyde & Delamater, 2017). 

Disimpulkan oleh Kellogg (2010), 

kebanyakan anak usia 2-5 tahun akan 

menunjukkan perilaku seperti menyentuh 

alat kelamin di rumah dan tempat umum; 

menyentuh payudara; berada terlalu dekat 

dengan orang lain serta berusaha melihat 

orang yang sedang telanjang. 

Buku yang telah dikembangkan 

berdasarkan perkembangan seksual anak 

tersebut akan diuji cobakan kepada 

orangtua sebagai pembaca untuk melihat 

efektivitas penggunaan buku apakah 

berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan orang tua terhadap 

pendidikan seksual terhadap anak usia 1-3 

tahun. 

 

METODOLOGI 

Metodologi dalam penelitian ini 

adalah penelitian dan pengembangan 

(research and development) menggunakan 

tahap pengembangan oleh Derek Rowntree. 

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan sebuah 

produk pembelajaran berupa buku cetak 

dan model pengembangan yang cocok 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

model Rowntree (1994). Dengan tahapan 

prosesnya yaitu Tahap 1: Perencanaan; 

Tahap 2: Persiapan menulis; dan Tahap 3: 

Penulisan dan Penyuntingan.  

Tahap perencanaan adalah tahap 

kegiatan mendesain dan merencanakan 

produk yang akan dikembangkan. Pada 

tahap perencanaan dilakukan identifikasi 

dan analisis karakteristik para orang tua 

yang akan menjadi pemakai buku. Hasil 

penelitian pendahuluan, diperoleh informasi 

tentang karakteristik orang tua yaitu 

kebanyakan orang tua berusia 20-40 tahun 

dengan tingkat pendidikan heterogen dari 

SMP sampai S2 serta pengetahuan dan 

sikap terhadap pendidikan seksual beragam 

dari semua level (baik, cukup dan kurang).   

Adapun tujuan umum dari buku ini 

adalah orang tua yang memiliki anak usia 

1-3 tahun akan mampu memberikan 

pendidikan seksual yang baik dan benar 

kepada anak usia 1-3 tahun, sedangkan 

tujuan khususnya adalah orang tua mampu 

mendeskripsikan perkembangan anak usia 

1-3 tahun secara umum, mampu 

mendeskripsikan pendidikan seksual anak 

usia 1-3 tahun, menunjukkan dukungan 

terhadap pendidikan seksual anak usia 1-3 

tahun serta mampu menerapkan pendidikan 

seksual anak usia 1-3 tahun di rumah. 
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Garis besar isi materi (konten) dalam 

buku dikembangkan berdasarkan kajian 

literatur, kajian penelitian terhadap 

perkembangan anak, perkembangan seksual 

dan pendidikan seksual anak usia dini. 

Selain kajian tersebut, dilakukan juga 

observasi perkembangan seksual anak sejak 

berusia 1-2,5 tahun. Maka terdapat dua 

bagian utama dalam konten buku yaitu: 

1) Perkembangan anak usia 1-3 tahun 

secara umum,  

2) Pendidikan seksual bagi anak 

3) Materi-materi pendidikan seksual bagi 

anak diantaranya penggunaan istilah 

yang benar; perbedaan jenis kelamin, 

pengenalan tubuh; toilet training; 

privasi; tubuhku berharga; perlindungan 

diri 

Tahap penulisan dan penyuntingan 

adalah kegiatan membuat dan menulis serta 

menyunting buku, sehingga buku yang 

dikembangkan menjadi sebuah produk yang 

layak pakai. Draft buku diserahkan kepada 

pakar untuk divalidasi. Adapun pakar 

adalah pakar media, pakar medis, pakar 

psikologis dan pakar PAUD. Para pakar 

memberikan masukan yang menjadi acuan 

peneliti untuk merevisi buku. 

Untuk menguji efektifitas buku maka 

instrumen pengukuran disusun berdasarkan 

tujuan khusus dari buku pendidikan seksual 

anak usia 1-3 tahun. Uji coba dilakukan dua 

kali yaitu ujicoba face-to-face kepada tiga 

orang tua dan uji coba lapangan kepada 27 

orang tua. Hasil yang didapat dari uji coba 

menjadi bahan melakukan revisi atau 

perbaikan. 

Tempat penelitian dan pengembangan 

ini berada di tiga posyandu di Kelurahan 

Sikumana Kecamatan Maulafa Kota 

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uji 

coba produk awal akan dilakukan kepada 

tiga orang tua di Posyandu Kamboja 3B dan 

uji coba lapangan utama dilakukan di 

Posyandu Kamboja 2A dan Posyandu 

Kasih.  

Data kuantitatif yang sudah diperoleh 

dari hasil tes dianalisis dengan 

membandingkan nilai pretest dan nilai 

posttest orang tua. Tes ini dilakukan untuk 

melihat apakah terdapat perbedaan nilai 

secara signifikan mengenai pengetahuan, 

sikap dan keterampilan orang tua sebelum 

dan setelah penggunaan buku pendidikan 

seksual anak usia 1-3 tahun bagi orang tua. 

Dalam hal ini, perhitungan statistik 

dilakukan dengan statistik sederhana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi Pakar 

Para pakar materi yaitu psikolog anak 

dan remaja, dokter dan dosen PAUD yang 

memberikan penilaian terhadap aspek-

aspek dalam buku yaitu tujuan 

pembelajaran, kemutakhiran materi dan 

bahasa. Sedangkan dosen teknologi 

pendidikan memberikan penilaian terhadap 

aspek-aspek tampilan, kepraktisan, tulisan 

dan ilustrasi gambar. Secara keseluruhan 

para pakar memberikan nilai 3,625 (Baik). 

 

Ujicoba Lapangan Pendahuluan 

Uji coba lapangan pendahuluan 

dilakukan kepada tiga orang tua dari 

Posyandu Kamboja. Orang tua yang dipilih 

masing-masing memiliki tingkat pendidikan 

SMP, SMA dan Sarjana. Hal ini dilakukan 

agar memastikan buku dapat dipahami oleh 

semua orang tua dari tingkat pendidikan 

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest  

Tahap Nilai Rata-Rata 

Pretest 17 

Posttest 23 

Peningkatan 6 

Prosentasi 

Peningkatan 

35 % 
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apapun seperti yang direncanakan. Orang 

tua memberikan masukan untuk 

memperbaiki gambar tampilan sampul dan 

komposisi warna dalam isi buku agar lebih 

menarik. 

 

Ujicoba Lapangan Utama 

Setelah buku direvisi sesuai saran 

dari ujicoba pendahuluan, kemudian buku 

pendidikan seksual anak usia 1-3 tahun 

diujicoba lapangan. Ujicoba lapangan 

melibatkan 35 orang tua dari dua Posyandu, 

namun hanya 27 orang tua saja yang 

mengikuti proses sampai akhir. Pada 

ujicoba lapangan terdapat dua uji yang 

dilakukan yaitu: 

 

Uji Efektivitas Buku 

Untuk mengetahui efektivitas dari 

buku yang dikembangkan, peneliti 

memberikan pretest dan posttest kepada 

orang tua. Pretest dan posttest yang 

diberikan telah divalidasi isi oleh para 

pakar. Selain itu soal tes juga telah 

diujicoba validitas dan reliabilitas kepada 

sebanyak 50 orang tua. 

Pretest diberikan sebelum orang tua 

membaca buku pendidikan seksual anak 

usia 1-3 tahun. Kemudian orang tua diberi 

kesempatan untuk membawa pulang dan 

membaca buku selama satu minggu. 

Setelah membaca buku, orang tua diberikan 

posttest untuk melihat peningkatan nilai tes 

antara sebelum dan sesudah membaca buku.  

Nilai hasil pretest terendah adalah 9 

dan nilai tertinggi adalah 26. Nilai hasil 

posttest terendah adalah 15 dan nilai 

tertinggi adalah 29. Nilai rata-rata pretest 

adalah 17 dan nilai rata-rata posttest adalah 

23.  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

terdapat prosentasi peningkatan skor 

sebesar 35% sebelum dan sesudah 

membaca buku.  

Analisis perbedaan rata-rata antara 

pretest dan posttest dilakukan dengan 

menggunakan uji-t berpasangan. Analisis 

ini dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

skor pretest dan posttest.  

Tabel 2. Hasil perhitungan nilai pretest dan 

posttest 

 N Mea

n 

Sd thitung ttabel 

Pretest 2

7 

17,1

9 4,18

3 
7,407 2,05 

Posttes

t 

2

7 

23,1

5 

 

Dari hasil perhitungan tersebut 

memperoleh nilai thitung sebesar 7,407 

dengan uji satu sisi pada taraf signifikan 

0.05 dengan n-1=26 adalah 2,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 7,407 > 2.05 yang 

berarti terdapat perubahan yang signifikan 

antara skor pretest dengan posttest. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan 

orangtua terhadap pendidikan seksual anak 

usia 1-3 tahun melalui buku pendidikan 

seksual anak usia 1-3 tahun di dua 

Posyandu. 

 

Pembahasan 

Penelitian dan pengembangan buku 

pendidikan seksual anak usia 1-3 tahun 

dilakukan karena adanya ketimpangan di 

lapangan berdasarkan kajian penelitian 

terdahulu dan kajian literatur sehingga 

dilakukan penelitian pendahuluan dengan 

metode survei untuk mendukung 

pengembangan buku ini. Kemudian 

dilakukan perencanaan pelaksanaan 

penelitian, pengembangan produk buku 

serta uji coba kelayakan dan efektivitas 

buku. Penelitian dan pengembangan ini 

menghasilkan model konseptual yang 

tertuang dalam materi buku, sebuah produk 

buku pendidikan seksual anak usia 1-3 

tahun serta instrumen untuk mengukur 
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pengetahuan, sikap dan keterampilan orang 

tua terhadap pendidikan seksual. 

Materi pendidikan seksual yang 

diberikan didasarkan pada perkembangan 

seksual anak yang sesuai dengan umur 

anak. Perilaku seksual yang tidak sesuai 

dengan usia anak biasanya muncul jika 

keluarga terlalu terbuka dan tanpa batasan 

terhadap seksualitas, dimana tidak ada 

privasi saat anggota keluarga berganti 

pakaian atau saat mandi ataupun akses 

terhadap pornografi secara bebas (Kellogg, 

2009). Salah satu materi dalam buku 

membahas mengenai privasi, dimana 

orangtua melatih anak untuk menghargai 

anggota keluarga yang sedang mandi atau 

mengetuk pintu saat ingin masuk ke dalam 

kamar. Aturan yang diterapkan oleh 

keluarga soal privasi dapat mengantisipasi 

perilaku-perilaku seksual yang tidak sesuai 

dengan usia anak.  

Salah satu dasar dalam 

mengembangkan buku pendidikan seksual 

adalah nilai agama dan moral yang berlaku 

di masyarakat. Aturan sosial di satu tempat 

akan berbeda dengan aturan sosial di tempat 

lain. Di negara Denmark, dalam institusi-

institusi seperti Tempat Penitipan Anak 

atau prasekolah, anak-anak tidak diizinkan 

untuk bermain “dokter-dokteran”, telanjang 

saat berenang, atau diambil fotonya dengan 

pakaian yang minim (Leander, Larsen, & 

Munk, 2018). Berbeda dengan negara 

Indonesia, masih banyak ditemui anak-anak 

bertelanjang saat berenang di laut atau 

sungai. Institusi-institusi PAUD juga masih 

belum menaruh perhatian terhadap 

peraturan-peraturan seperti ini. Ini 

menunjukkan bahwa perhatian terhadap 

perkembangan dan pendidikan seksual anak 

usia dini masih kurang. 

Dalam tulisan Wurtele & Kennym 

(2011), menemukan bahwa tidak ada 

pencapaian yang signifikan antara temuan 

penelitian sekitar tahun 1990an dengan 

tahun 2000an, dimana jumlah anak yang 

dapat menyebutkan alat kelaminnya dengan 

benar masih tetap sedikit. Usaha orang tua 

dalam memberikan pendidikan seksual 

masih terbatas dan belum optimal. Oleh 

karena itu, pengembangan buku pendidikan 

anak usia sedini mungkin dirasa tepat untuk 

memberikan pencapaian yang lebih baik 

dan cepat lagi. 

Keberhasilan produk buku yang 

dikembangkan sejalan dengan penelitian 

oleh Martin & Torres (2014) dimana 

setelah orang tua mendapatkan sosialisasi 

membaca salah satu buku pendidikan 

seksual populer, menjadi lebih aktif dalam 

melakukan percakapan mengenai 

seksualitas dengan anaknya. Hal ini 

membuktikan bahwa orang tua memerlukan 

edukasi mengenai pendidikan seksual agar 

dapat memberikan materi-materi 

pendidikan seksual yang tepat kepada anak. 

Dari evaluasi terhadap 44 program 

intervensi dengan orang tua untuk 

mempromosikan kesehatan seksual anak 

ditemukan bahwa intervensi bersama orang 

tua akan mengubah interaksi orang tua-anak 

yang kemudian mengubah pengetahuan, 

sikap dan keterampilan orang dewasa 

(Wight & Fullerton, 2013). Perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan orang 

tua yang juga menjadi tujuan dalam 

pengembangan buku pendidikan akan 

memberikan dampak yang positif terhadap 

hubungan dan interaksi orang tua dan anak. 

 

KESIMPULAN 

Buku yang dikembangkan bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan orang tua dalam 

memberikan pendidikan seksual bagi anak 

berusia 1-3 tahun di rumah masing-masing. 

Kompetensi pengetahuan yang dimaksud 

adalah orang tua memiliki pemahaman 

yang tepat mengenai pentingnya 

memberikan pendidikan seksual dan cara 

memberikan pendidikan seksual tersebut. 

Kompetensi sikap yang dimaksud adalah 
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orang tua mendukung dan terbuka dengan 

pelaksanaan pendidikan seksual di dalam 

rumah masing-masing. Kompetensi 

keterampilan yang dimaksud adalah orang 

tua terampil dalam memberikan pendidikan 

seksual kepada anak sejak dini. 

Keterampilan ini bisa didapat jika orang tua 

mau memulai untuk menerapkannya di 

dalam keluarga masing-masing. Terdapat 

peningkatan skor pengetahuan, sikap dan 

keterampilan orang tua setelah membaca 

buku pendidikan seksual tersebut. Artinya 

tujuan pembelajaran dalam buku tersebut 

telah tercapai dan buku tersebut efektif. 
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