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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  di lapangan pada masyarkat tepi sungai 

di Jalan Kapuas RT.01 RW.01 Kecamatan Selat Kelurahan Selat Tengah 

mengenai persepsi orang tua terhadap pendidikan seks anak usia dini, 

maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Persepsi orang tua masyarakat tepi sungai terhadap pendidikan seks 

anak usia dini. 

Persepsi orang tua masyarakat tepi sungai memiliki beberapa 

perbedaan dimana ada sebagian dari orang tua beranggapan pendidikan 

seks anak usia dini suatu hal yang berhubungan dengan anak dan patut 

untuk diberikan kepada anak, adapun yang masih memiliki persepsi 

negatif yang dimana pendidikan  seks belum pantas untuk diajarkan dan 

dibicarakan kepada anak, persepsi yang berbeda ini juga memberikan 

dampak kepada orang tua dalam memberikan pengajaran kepada anak 

mereka mengenai pendidikan seks, perilaku orang tua yang menolak 

memberikan pendidikan seks anak saat anak masih usia dini (3-6 tahun) 

yang menjadikan persepsi terhadap pendidikan seks ini menjadi tabu untuk 

diajarkan kepada anak. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap 

pendidikan seks anal usia dini. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi orang tua terhadap pendidikan seks anak usia 

dini antara lain : 

a. Seluruh orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang 

hanya sekolah menengah atas (SMA). 

b. Orang yang belum mengetahui informasi mengenai pendidikan 

seks anak usia dini. 

c. Kurang pengalaman dan akses infromasi orang tua terhadap 

pendidikan seks anak usia dini yang mengakibatkan kurangnya 

keterlibatan orang tua dalam mengajarkan pendidikan seks kepada 

anak. 

d. Ketidakinginan orang tua membicarakan dan mengajarkan 

pendidikan seks secara langsung kepada anak yang dimana orang 

tua masih beranggapan anak belum cukup umur untuk mengerti 

dan mengetahui pendidikan seks. 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Orang tua 

Pada penelitian ini diharapkan sebagai dasar dan pertimbangan bagi 

orang tua terhadap pendidikan seks untuk anak usia dini, bahwa 

pendidikan seks untuk anak usia dini bukan hal yang negatif untuk 

diajarkan sejak anak usia dini, serta pentingnya mengetahui adanya 
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pendidikan seks anak usia dini agar nantinya dapat menjaga diri anak dari 

hal yang tidak diinginkan. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan menjadi landasan untuk pentingnya 

mengetahui pendidikan seks anak usia dini bukan hal yang tabu untuk 

dibicarakan kepada anak agar. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dan meungkap sisi lainnya 

yang masih berkaitan dengan pendidikan seks. 

 

 

 


