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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara seperti yang tercantum 

dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak 

mendapatkan pembelajaran”. Hal ini menjelaskan bahwa negara sudah 

memberikan jaminan kepada semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan 

pendidikan tidak terkecuali, termasuk juga warga negara yang mempunyai 

keterbatasan fisik, mental maupun ekonomi. Keterbatasan warga negara bukan 

menjadi alasan untuk warga negara tersebut tidak mendapatkan pendidikan. Pada 

undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 32 

ayat 1 disebutkan bahwa : “pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan 

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial dan/atau 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.
1
 

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan pendidikan bagi setiap individu 

yang memiliki kesulitan belajar karena adanya gangguan mental dan kelainan 

fisik, serta emosional. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan seorang 

anak yang karakteristiknya ditandai dengan adanya kelainan dan penyimpangan 

dalam proses pertumbuhkembangan dibandingkan dengan anak-anak pada 

umumnya. ABK memiliki berbagai jenis, diantaranya yaitu tunalaras, tunadaksa, 
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tunarungu, tunanetra, tunagrahita, autis, dan hiperaktif.
2
 Lembaga SLB merupakan 

suatu lembaga sekunder yang mempunyai peranan penting terhadap 

perkembangan jiwa anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan luar biasa yaitu membantu peserta didik yang menyandang kelainan 

fisik atau mental atau kelainan perilaku agar mampu mengembangkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, dan 

dapat hidup secara wajar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh 

karena itu, sekolah tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan melainkan juga 

membentuk watak dan kepribadian anak.
3
 

Suatu sistem yang dapat berjalan dengan baik bergantung pada beberapa 

faktor seperti faktor guru, siswa, kurikulum dan fasilitas yang ada. Dari beberapa 

faktor tersebut guru merupakan faktor yang paling penting dan poros utama dari 

seluruh struktur pendidikan. Tanggung jawab pendidikan anak berkebutuhan 

khusus berada di tangan pendidik, itu sebabnya para pendidik harus mempunyai 

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

efesien dan efektif. Dalam Islam, guru adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, 

baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Adapun dalam konteks pendidikan 

Islam, guru adalah pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara islami.
4
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Guru SLB dituntut mengabdikan seluruh kemampuan, kreativitas, 

keterampilan dan pikirannya untuk mendidik anak-anak luar biasa. Guru SLB 

merupakan salah satu komponen pendidikan yang secara langsung mempengaruhi 

tingkat keberhasilan ABK dalam menempuh perkembangannya.
5
 Seperti pada 

anak tunagrahita yang dalam perkembangan daya pikirnya mengalami 

keterlambatan dari anak-anak normal seusia mereka. Tunagrahita (seseorang yang 

memiliki hambatan kecerdasan) menurut kustawan, D. dalam Siti Fatimah Mutia 

Sari, dkk merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada 

dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku 

yang muncul dalam masa perkembangan.
6
  

Maka dari itu anak memerlukan bantuan untuk meringankan kesulitan 

perkembangan mentalnya. Bantuan yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak dan pertama kali diperoleh yaitu melalui sekolah, khususnya 

guru. Bantuan guru tersebut dapat berupa perlakuan khusus yang bersifat 

sederhana dan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Perlakuan itu 

hendaknya dapat menciptakan perlakuan anak untuk hidup mandiri. karena 

kemandirian anak akan salah arah jika tidak ada dorongan dari pihak guru dan 

ataupun dari orangtua.  
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Anak tunagrahita memiliki hambatan pada beberapa aspek, namun pada 

aspek perkembangan fisik anak tunagrahita kurang lebih sama dengan anak 

normal pada umumnya. Perkembangan fisik disini termasuk juga pada masa 

pubertas anak tunagrahita, seperti pertumbuhan bagian-bagian tertentu pada 

tubuhnya yang tidak jauh berbeda dari anak normal dalam munculnya ciri-ciri 

pada masa pubertasnya.
7
 Selain itu, pada masa remaja juga terjadi perubahan 

hormonal, diantara hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar bawah otak 

yang berpengaruh pada seksualitas, yaitu hormon androgen dan testoteron yang 

menyebabkan timbulnya birahi (nafsu seksual, libido).
8
 Menurut Clennen dalam 

Maholtra  yang dikutip oleh Dian Puspa Dewi menjelaskan anak tunagrahita 

mengikuti perkembangan fisik mereka bukan perkembangan kognitif mereka. Hal 

ini berarti anak tunagrahita secara fisik tumbuh seperti anak pada umumnya, 

namun mereka tidak dapat memahami arti pertumbuhan dan perkembangan 

tersebut.
9
  

Sehubungan dengan masa pubertas yang dialami remaja berkebutuhan 

khusus sering kali menimbulkan permasalahan sosial. Terdapat dua masalah sosial 

yang terjadi pada remaja yaitu public-private errors dan stranger-friend errors. 

Public-private errors ditunjukkan dengan individu menyentuh organ-organ vital 

atau alat kelamin, mengangkat rok, memainkan alat kelamin untuk mencapai 
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kepuasan di tempat umum, membuka baju atau celana di tempat umum, 

menyentuh orang lain secara sembarangan, bahkan memeluk orang lain secara 

mendadak. Remaja berkebutuhan khusus akan cenderung memainkan alat 

kelaminnya untuk mencapai kepuasan di depan umum, kemudian menunjukkan 

perilaku seksual yang kurang pantas terhadap orang lain, dan melakukan 

mastrubasi dengan cara berlebihan dan cenderung menyakiti diri sendiri.  

Stranger-friend errors ditunjukkan dengan perilaku mencium atau 

memeluk orang lain. Perilaku itu dapat menimbulkan permasalahan, yaitu 

menempatkan mereka pada situasi yang beresiko, seperti ekspoliasi seksual atau 

masalah hukum.
10

 Oleh karena itu, anak tunagrahita yang sudah melewati masa 

pubertas sering menunjukkan perilaku seksualnya di tempat umum, hal ini 

dikarenakan mereka tidak dapat mengendalikan dorongan seksual yang terjadi 

secara naluriah. Selain itu, tidak sedikit anak tunagrahita menjadi korban 

pelecehan seksual, sodomi, dan pemerkosaan. 

Selain perilaku di atas, permasalahan yang dimiliki ABK yaitu terjadinya 

pelecehan seksual yang melibatkan mereka yang sering terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan tahun 2018 terdapat 993.000 siswa 

penyandang disabilitas di Indonesia, sebanyak 123 anak menjadi korban 

pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan. Terdiri dari 71 perempuan 

dan 52 anak laki-laki. Pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh 21 pelaku yang 
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terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan. Pelaku mayoritas adalah guru 

sebanyak 90% dan kepala sekolah sebanyak 10%.
11

 

Pada tahun 2015 di Amerika Serikat terdapat 10,3% kasus kekerasan 

seksual menimpa penyadang disabilitas berupa pemerkosaan, pemaksaan seksual, 

kontak seksual yang tidak diinginkan dan non kontak seksual yang tidak 

diinginkan.
12

 Pada tahun 2017 di Indonesia sendiri dalam data statistik 

menunjukan 35% kasus kekerasan telah menimpa perempuan penyandang 

disabilitas. Berdasarkan hasil data dapat diinterpretasikan setiap tahunnya terdapat 

1278 kasus, jika dipresentasekan hampir setiap harinya ada sekitar 3-4 kasus 

kekerasan seksual pada perempuan disabilitas.
13

  

Berdasarkan data catatan tahunan yang dipresentasikan oleh Komisi 

Nasional Perempuan Republik Indonesia, pada tahun 2020 angka kekerasan 

terhadap perempuan disabilitas cenderung tetap disbanding tahun 2019. Pada 

tahun 2019 tercatat 89 kasus dan di tahun 2020 tercatat 87 kasus. Namun, ada 

kenaikan spesifik kasus kekerasan seksual dari 69% di tahun 2018 menjadi 79% 

di tahun 2019. Meski tidak memiliki variabel situasi pandemi, akan tetapi pada 

tahun 2020 memberikan gambaran kasus kekerasan yang dialami perempuan 

disabilitas didominasi pemerkosaan.
14
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Berdasarkan fenomena diatas pemberian layanan bimbingan dan konseling 

pada ABK dalam hal ini tunagrahita sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan. Dalam PP Nomor 72 Tahun 1991 Bab XII Pasal 28 Ayat I 

dinyatakan bahwa:  

“Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik 

dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan 

oleh kelainan yang disandang, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa 

depan”. 

 

Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa layanan bimbingan memegang 

peranan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. Selain 

itu, guru sebagai pengelola inti dalam proses belajar mengajar mempunyai tugas 

untuk melaksanakan layanan bimbingan di sekolah, terlepas ada atau tidaknya 

petugas khusus yang disiapkan untuk itu. Peran guru sebagai pembimbing 

semakin diperkuat posisinya selaku fasilitator dalam mencapai perkembangan 

siswa secara optimal. 

Pada studi pendahuluan di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin, 

peneliti mendapatkan informasi bahwa di sekolah tersebut tidak ada guru BK dan 

waktu khusus atau program bimbingan dan konseling. Pemberian bimbingan 

mengenai pendidikan seksual hanya diberikan oleh guru kelas disela waktu belajar 

dalam bentuk nasihat dan arahan. Menurut pengakuan salah satu guru di Sekolah 

Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin, beliau sangat berharap adanya guru khsus 

bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru kelas tunagrahita terdapat 

fakta bahwa ada beberapa siswa tunagrahita yang menurut usia normal sudah 

berusia remaja yang dimana secara fisik dan hormon perkembangannya sama 
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seperti anak normal pada umumnya. Siswa tersebut sering kali mencari perhatian 

dengan teman lawan jenisnya, memegang pipi lawan jenis tanpa izin dan 

mengejar lawan jenis secara agresif. Selain itu, saat pengecekkan gawai siswa 

terdapat foto dan video yang mengandung unsur pornografi di gawai salah satu 

siswa down syndrome di sekolah tersebut sehingga membuat siswa ereksi tanpa 

mengetahui sebab itu terjadi pada dirinya serta terdapat siswa yang sudah 

terhitung remaja namun  belum bisa mengetahui bagian-bagian tubuh mana saja 

yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh. Kejadian seperti ini  guru kelas hanya 

dapat memberikan nasihat berupa teguran pada siswa yang bersangkutan.
15

  

Berdasarkan keadaan sebagaimana dipaparkan di atas maka ABK 

membutuhkan alat agar dirinya mampu mengatasi hambatan yang dialaminya dan 

mampu mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Alat yang 

dimaksud adalah melalui pendidikan, dengan pendidikan diharapkan ABK 

memperoleh bekal hidup dan mencapai perkembangan yang optimal. Tidak cukup 

melalui pendidikan dengan proses belajar mengajar di kelas. ABK juga butuh 

layanan yang mendukung kepada keberhasilan belajar dan layanan yang 

memandirikan untuk mencapai perkembangan yang optimal seperti layanan 

bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak 

berkebutuhan khusus merupakan pemberian layanan secara khusus kepada 

individu atau kelompok yang membutuhkan perilaku dan perhatian secara khusus 

pula dengan menerapkan teknik-teknik yang lebih melakukan pendekatan dengan 
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porsi yang berbeda dari layanan konseling kepada anak normal atau pada 

umumnya.
16

  

Namun pada hasil studi pendahuluan peneliti menemukan bahwa di 

Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin tidak memiliki guru BK. Maka dari itu, 

muncul permasalahan bagaimana peran guru kelas dalam memberikan bimbingan 

pendidikan seksual pada siswa tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 

Banjarmasin di samping tidak adanya guru khusus bimbingan dan konseling yang 

menangani hal tersebut. Dengan demikian penulis tertarik membahas mengenai: 

“Peran Guru Kelas dalam Memberikan Bimbingan Pendidikan Seksual pada 

Anak Tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin”  

 

B. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pembahasan-

pembahasan yang ada di dalam penelitian ini, akan dijelaskan istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian ini yaitu: 

1. Peran Guru Kelas 

Guru kelas adalah seorang guru yang selain memiliki tugas dan 

wewenang mengorganisir kelas yang terdiri atas sejumlah murid dalam 

kelas tertentu dengan melaksanakan proses pembelajaran berbagai studi, 

sebagai wali kelas, membimbing ekstrakurikuler dan juga memberikan 
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layanan bimbingan dan konseling pada murid-muridnya.
17

 Jadi guru 

kelas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang memiliki 

tugas sebagai pelaksana proses belajar mengajar berbagai mata pelajaran 

pada suatu kelas juga sebagai pengatur dan menjadi wali kelas sejumlah 

siswa dalam suatu kelas serta berperan dalam mengajar dan 

mengemembangkan potensi peserta didik serta memberikan bimbingan 

tentang pendidikan seksual sebagai bentuk pencegahan dari kejahatan 

seksual dan mengantisipasi perilaku seksual yang tidak pantas yang 

ditimbulkan oleh anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 

Banjarmasin. 

2. Bimbingan 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 

orang yang ahli kepada individu atau beberapa orang individu agar dapat 

memahami dirinya, mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan 

dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga 

maupun masyarakat serta dapat menghindari atau mengatasi kesulitan di 

dalam kehidupannya agar individu atau sekelompok individu tersebut 

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.
18

 Jadi yang 

dimaksud dalam penelitian ini yang mana bimbingan diartikan sebagai 

proses pemberian bantuan dan arahan mengenai pendidikan seksual agar 
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dapat memahami perubahan seksual yang dialami dan dapat mencegah 

dari kejahatan seksual serta mengantisipasi perilaku seksual yang tidak 

pantas pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 

Banjarmasin. 

3. Pendidikan Seksual 

Pendidikan seksual adalah upaya memberikan pengetahuan 

tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat 

pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan manusia.
19

 Pendidikan seksual 

dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga 

yang memiliki makna sangat penting. Bahkan para ahli psikologi 

menganjurkan agar mengenalkan pendidikan seksual kepada anak-anak 

sejak dini sesuai tahap perkembangan kedewasaannya. Dengan demikian, 

pendidikan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha 

untuk membekali pengetahuan tentang fungsi dan perkembangan organ 

reproduksi atau masa pubertas dengan menanamkan moral, etika serta 

nilai agama agar tidak terjadi perilaku seksual yang tidak pantas pada 

siswa tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin. 

4. Siswa Tunagrahita 

Tunagrahita sering digunakan dalam menyebut anak yang 

memiliki kondisi kecerdasan umum yang dibawah rata-rata dan 

berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri  yang mulai timbul 
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sebelum usia 18 tahun.
20

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti 

mengenai peran guru dalam memberikan bimbingan pendidikan seksual 

kepada siswa tunagrahita yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata 

dan keterbelakangan mental yang rentan menjadi korban kejahatan 

seksual maupun menunjukkan perilaku seksual yang tidak pantas. 

5. Sekolah Dasar Luar Biasa 

Sekolah Dasar Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan 

formal yang melayani dan ditujukan khusus untuk pendidikan bagi anak-

anak berkebutuhan khusus.
21

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

penelitian di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di 

atas, maka permasalahan yang akan diteliti difokuskan pada peran guru dalam 

memberikan bimbingan pendidikan seksual pada anak tunagrahita di Sekolah Luar 

Biasa Negeri 3 Banjarmasin, dengan sub fokus sebagai berikut: 

1. Peran guru kelas dalam memberikan bimbingan pendidikan seksual pada 

anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan 

terhadap pendidikan seksual pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa 

Negeri 3 Banjarmasin.  
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Siti Fatimah Mutia Sari, Binahayati dan Budi Muhammad T, “Pendidikan bagi Anak…, 
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21
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A Negeri Denpasar Bali,” dalam Jurnal Historia, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 68.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka secara sederhana penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam memberikan bimbingan 

penidikan seksual pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 

Banjarmasin, yang meliputi: 

1. Peran guru kelas dalam memberikan bimbingan pendidikan seksual pada 

anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Banjarmasin. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan 

terhadap pendidikan seksual pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa 

Negeri 3 Banjarmasin. 

 

E. Alasan Memilih Judul 

Pendidikan seksual pada anak tunagrahita sering dianggap tabu dan tidak 

wajar untuk diajarkan kepada anak tunagrahita. Akibatnya anak tunagrahita tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang pendidikan seksual terlebih bagi anak 

tunagrahita yang sudah melalui masa pubertas. Oleh karena itu, anak tunagrahita 

sering mengalami masalah kekerasan dan pelecehan seksual karena 

keterbatasannya dalam pengetahuan, sering dianggap remeh, dan dapat dibohongi 

karena ketidaktahuan mereka. Selain itu, karena kecerdasan dibawah rata-rata dan 

keterbatasan mental anak tunagrahita sering memunculkan perilaku seksual yang 

tidak pantas dan  tidak sesuai norma. Alasan penulis memilih judul ini adalah 

kurangnya perhatian dan minat orang tua serta orang-orang di sekitar anak untuk 

memperkenalkan pendidikan seksual pada anak berkebutuhan khusus sejak dini, 
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dalam hal ini adalah siswa tunagrahita yang sudah memasuki masa pubertas yang 

disertai kemungkinan menimbulkan perilaku seksual tanpa mengetahui sebab 

akibatnya. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bimbingan 

dan konseling, wujud dari sumbangan tersebut ialah ditemukan hasil 

penelitian yang baik dengan menggunakan layanan bimbingan dalam 

menanamkan pendidikan seksual pada siswa yang dapat 

diimplementasikan kepada siswa tunagrahita untuk memberikan 

pemahaman terhadap perkembangan sistem reproduksi dan perubahan 

seksual di masa pubertas siswa tunagrahita dan dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk penelitian yang sejenisnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang sangat berguna bagi 

guru sebagai bentuk layanan dalam menanamkan pendidikan seksual 

pada siswa tunagrahita. 
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b. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. 

Khususnya dalam memberikan pengetahuan pendidikan seksual pada 

anak berkebutuhan khusus dalam hal ini siswa tunagrahita.  

c. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih konkrit 

dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Khususnya mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam.  

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan 

dan acuan. Selain itu, untuk menghadiri anggapan kesamaan dengan penelitian ini. 

Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian Sauqi Rahma Putri (2019) 

Penelitian Sauqi Rahma Putri (2019), berjudul “Peran Guru dalam 

Mengantisipasi Terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Tunagrahita 

Ringan di Sekolah Luar Biasa Negeri Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun 

Sofwan, SH Jambi”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana gambaran peran guru SLB dan upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam membimbing anak dengan kebutuhan khusus 
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(khususnya tunagrahita ringan) di Sekolah Luar Biasa Negeri Prof.Dr. Sri 

Soedewi Masjchun Sofwan, SH Jambi.
22

 Hal ini relevan dengan 

pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti, yakni sama-sama berfokus 

pada peran guru dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual dan 

perilaku seksual yang berlebihan pada siswa tunagrahita dalam pemberian 

bimbingan pendidikan seksual. 

2. Hasil Penelitian Christina Kinanthi Ariningsih (2016) 

Penelitian Christina Kinanthi Ariningsi (2016), berjudul 

“Efektifitas Media Papan Bimbingan terhadap Pemahaman Pendidikan 

Seks Anak Tunagrahita Ringan Kelas V di Sekolah Luar Biasa Yapenas 

Condongcatur Depok Sleman”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan metode kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas papan bimbingan 

dalam pemahaman pendidikan seksual pada anak tunagrahita ringan kelas 

V di SLB Yapenas Condongcatur Depok Sleman.
23

 Hal ini relevan dengan 

pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti, yakni sama-sama mengarah 

pada hal bimbingan dalam menanamkan pemahaman pendidikan seksual 

pada siswa tunagrahita, hanya saja yang membedakannya yaitu terletak 

                                                             
22

Sauqi Rahma Putri, “Peran Guru dalam Mengantisipasi Terjadinya Pelecehan Seksual 

terhadap Tunagrahita Ringan di Sekolah Luar Biasa Negeri Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun 

Sofwan, SH Jambi”, Skripsi, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thata Saifuddin 

Jambi, 2019, 

http://repository.uinjambi.ac.id/3046/1/UB150126_SAUQI%20RAHMA%20PUTRI_BPI%20-

%20sauqi%20rahma%20putri.pdf diakses pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 23.39 wita. 

23
Christina Kinanthi Ariningsih, “Efektifitas Media Papan Bimbingan terhadap 

Pemahaman Pendidikan Seks Anak Tunagrahita Kelas V di SLB Yapenas Condongcatur Depok 

Sleman”, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016 

https://eprints.uny.ac.id/40949/1/CHRISTINA%20KINANTHI%20ARININGSIH_12103241011.

pdf diakses pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul  13.12 wita.  
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pada metode penelitian. Pada skripsi yang ditulis Christina Kinanthi 

Ariningsih menggunakan metode eksperimen dan pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan media papan bimbingan, sedangkan metode 

penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif tanpa menggunakan media yang akan diuji cobakan 

pada siswa tunagrahita.   

3. Hasil penelitian Anindita Putri Prabowo (2017) 

Penelitian Anandita Putri Prabowo (2017), berjudul “Sosialisasi 

Orangtua mengenai Pendidikan Seksual Pasca Pubertas pada Anak 

Penyandang Tunagrahita”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan konstruktivisme. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana proses orangtua remaja putri penyandang 

tunagrahita dalam mensosialisasikan pendidikan seksual pasca pubertas.
24

 

Hal ini relevan dengan pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti, yakni 

sama-sama mengarah pada hal mensosialisasikan pendidikan seksual pada 

anak tunagrahita, hanya saja perbedaannya terletak pada subyek 

penelitiannya. Pada skripsi yang ditulis Anindita Putri Prabowo subyek 

penelitiannya adalah orangtua siswa tunagrahita yang akan 

mensosialisasikan pendidikan seksual pasca pubertas pada anak 

penyandang tunagrahita, sedangkan subyek penelitian yang peneliti ambil 

                                                             
24

Anindita Putri Prabowo, “Sosialisasi Orangtua mengenai Pendidikan Seksual Pasca 

Pubertas pada Anak Penyandang Tunagrahita”, Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga. http://repository.unair.ac.id/68204/1/Fis.S.31.17%20.%20Pra.s%20-

%20JURNAL.pdf diakses pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.52 wita. 
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yaitu guru kelas Sekolah Luar Biasa dalam memberikan bimbingan 

pendidikan seksual pada siswa penyandang tunagrahita.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun penelitian ini penulis membagi bab tiga besar, adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi: latar belakang, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, alasan 

memilih judul, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, memuat landasan teori yang meliputi: peran guru dalam 

pendidikan, peran guru SLB, bimbingan dan konseling di SLB, pendidikan 

seksual, dan anak tunagrahita. 

Bab ketiga, memuat metode penelitian yang meliputi: yang meliputi jenis 

dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, keabsahan 

data dan prosedur penelitian. 

Bab keempat, memuat laporan hasil penelitian yang meliputi: gambaran 

singkat lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab kelima, memuat penutup yang meliputi: simpulan dan saran-saran. 

 


