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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk perkembangan menonjol pada masa remaja, yaitu 

terjadi perubahan  fisik yang mempengaruhi pula perkembangan kehidupan 

seksualnya. Ini ditandai dengan masaknya organ seksual, baik primer maupun 

sekunder. Perkembangan fisik berjalan sangat cepat, sehingga pada masa 

remaja berakhir mereka sudah memiliki seksual primer maupun sekunder 

sebagaimana halnya orang dewasa. Masalah remaja, hakekatnya bersumber 

pada perubahan organ-biologik akibat pematangan organ-organ reproduksi 

yang sering kali diketahui oleh remaja sendiri. Dalam era globalisasi sekarang 

ini, memungkinkan para remaja itu dengan mudah mendapatkan sajian 

tontonan, bacaan dan lain sebagainya mengenai seks dari berbagai media. 

Tidak semua informasi yang diperoleh kalangan remaja dari sumber-sumber 

tersebut sesuai dengan budaya atau norma yang berlaku di Indonesia. 

Hal yang menjadi dasar pertimbangan mengapa pendidikan seksualitas 

perlu diberikan adalah  karena pada tahap perkembangan ini anak-anak 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru dan menarik 

perhatian mereka. Perasaan ingin tahu yang terus dijejali dengan informasi 

“menarik namun sesat” membuat mereka tergoda untuk mencoba hal yang 

berkaitan dengan seks (sexpectation). Akhirnya mau tidak mau memotivasi 

mereka untuk memulai rasa yang disebut pubertas dini. Kemudian pada saat 
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anak mengalami masa pubertas atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

remaja, mereka  akan mengalami perubahan fisik dan jiwa yang sangat cepat 

dan masih labil. Diharapkan pada saat menjalani masa puber anak dapat 

melaluinya dengan tenang. 

Naluri seks merupakan naluri alami yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Selama ini, apabila membahas tentang seks hanya dikaitkan dengan hubungan 

seksual, pemahaman tersebut dinilai terlalu sempit. Begitu pula apabila ingin 

mengenalkan pendidikan seks kepada anak sejak dini, sebagian besar akan 

menolak membicarakan hal tersebut karena dianggap tabu untuk dibicarakan. 

Pendidikan seks merupakan bagian dari konsep hidup sehat yang 

membahas mengenai jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang meliputi 

anatomi tubuh, fungsi, dan proses reproduksi. Pemahaman akan pendidikan 

seks sejak dini merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan 

tentang masalah seksual yang diberikan kepada anak dalam  usaha menjaga 

anak terbebas dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang di 

sekitarnya. 

Sebagaimana diketahui hal-hal yang berkaitan dengan seks dan 

mengarah pada seks tidak sedikit dilakukan oleh anak usia SD seperti 

menggambar adegan yang seharusnya di lakukan oleh orang dewasa, 

memegang anggota tubuh teman lain yang seharusnya di jaga dan tidak boleh 

orang lain menyentuhnya (misalkan pinggul, bagian dada, dan bagian 

kelamin). Dan biasanya anak perempuan yang menjadi sasaran. Namun bukan 

berarti anak laki-laki juga terbebas dari hal tersebut. 
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Dewasa ini, guru dan orang tua masih mengalami kesulitan dalam 

mengajarkan pendidikan seks melalui media-media yang dekat dengan anak, 

dikarenakan terbatasnya media, kurangnya pemahaman terhadap pendidikan 

seks, dan malu untuk mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan seks. 

Ketika kita mengalami kesulitan dalam mengajarkan pendidikan seks 

melalui media di sekitar, perlu adanya jalan keluar yang tepat untuk menjawab 

permasalahan ini. Misalnya menggunakan buku cerita bergambar yang sesuai 

dengan karakter anak usia sekolah dasar untuk merangsang mereka berfikir 

lebih mudah sesuai usia mereka. 

Sesungguhnya tidak ada batasan sejak kapan pendidikan seks dapat 

diberikan. Pendidikan reproduksi dapat diberikan ketika anak mulai bertanya 

tentang seks dan kelengkapan jawaban dapat diberikan sesuai dengan seberapa 

jauh keingintahuan mereka dan tahapan umur sang anak. Pendidikan seks 

dapat dimulai sejak usia sekolah dasar, karena pendidikan seks tidak hanya 

mencakup pada pertanyaan dan jawaban belaka. Contoh teladan, pembiasaan 

akhlak yang baik, penghargaan terhadap anggota tubuh dan menanamkan rasa 

malu bila aurat terlihat oleh orang lain ataupun malu apabila melihat aurat 

orang lain juga termasuk pendidikan seks.1 

Orang tua sebagian besar memperlakukan anaknya terlalu keras atau 

sebaliknya, memberi kebebasan berlebihan. Padahal yang ideal adalah 

bertindak sesuai tuntutan, karena sebaik-baik perkara adalah yang disikapi 

secara wajar dan proporsional. Pendidikan Islam lebih dari sekedar pendidikan 

                                                             
1 Bayyinatullah Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi Anak Menuju Akil Baligh 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 15. 
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agama, yang sebagian orang menganggap bahwa pendidikan agama adalah 

bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam mencakup pendidikan akal, 

akhlak, ilmu, etika, ketentraman, social, seni, seks, ketangkasan dan lain 

sebagainya selain pendidikan agama dan rohani. Dari segi orientasi, 

pendidikan seorang muslim memiliki keistimewaan yaitu membentuk manusia 

shaleh di dunia, bahagia di akhirat, mulia dihadapan manusia dan diridhai oleh 

Allah. Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6: 

   

   

   

  

     

    

      

 

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah kepada apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan yang 

diperintahkan.”(QS. At-Tahrim:7)2 

 

Tuntutan yang utama dalam hal ini bukanlah sekedar memenuhi 

kebutuhan duniawi seorang anak bukan pula hanya dengan memberikan 

pendidikan yang dapat menjadikan dia seorang yang berkedudukan tinggi di 

masa mendatang,tetapi harus dipertanyakan apakah orangtua telah 

mengajarinya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah. 

Mendidik adalah tugas yang tidak ringan, terlebih di jaman sekarang 

ini. Kepribadian anak tidak hanya dibentuk oleh orangtua, tetapi ada kekuatan 

lain yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan anak, seperti : 

                                                             
2 Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Al-Quran dengan Terjemah dan Tafsir Singkat Jilid III 

(Jakarta: Percetakan YWD, 2007), 1927. 
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sekolah, siaran televisi, koran, teman dan lingkungan sosial. Dari sini menjadi 

benturan dan tarik menarik visi, keinginan dan kecenderungan, maka 

muncullah berbagai problem yang perlu dicarikan jalan keluarnya dan 

pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, termasuk di 

dalamnya adalah pendidikan seks. Orangtua diharapkan menjadi sumber 

informasi utama dalam pendidikan seks. 

Saat ini rujukan tentang pendidikan seks, baik yang terkait dengan 

pendidikan seks anak, remaja maupun dewasa banyak kita dapati, akan tetapi 

pembahasan mengenai masalah seks dari sudut pandang agama tidak banyak. 

Sehingga penting pendidikan seks Islami diberikann kepada anak sejak dini 

agar mereka tumbuh menjadi generasi sehat dan berakhlak mulia. 3 

Meskipun problematika seksual merupakan salah satu isu global, akan 

tetapi solusi pencegahannya dapat mulai dilakukan dalam ruang lingkup kecil 

yakni pemberian pendidikan seks dalam keluarga. Sebab keluarga selain 

menjadi lembaga pendidikan pertama juga menjadi area ikatan batin antara 

orang tua khususnya ibu dan putra-putrinya.keluarga adalah pemegang 

tanggung jawab kebahagiaan dan kesuksesan pertama bagi anggota keluarga. 

Berbicara tentang pendidikan seks akan muncul pertanyaan mengenai 

siapa yang memberikan pendidikan seks atau reproduksi kepada anak. Pada 

dasarnya pendidikan seks yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua 

sendiri. Diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai 

suami-istri yang bersatu dalam perkawinan. Pendidikan seks ini sebaiknya 

                                                             
3 Bayyinatullah Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi…, 5-7. 
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diberikan dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orang tua 

dan anak. Kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orang 

tua kurang memadai sehingga menyebabkan sikap kurang terbuka dan 

cenderung tidak memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks 

kepada anak secara komprehensif.4 

Melihat hal tersebut, jelas keluarga membutuhkan pihak lain dalam 

melengkapi upaya pembelajaran alami terhadap hakikat seksualitas manusia. 

Pihak lain yang cukup mampu membantu orangtua dalam mendidik anak di 

bidang seks adalah seorang guru. Diharapkan guru dan orang tua bekerja sama 

mencari solusi agar menjadi  generasi penerus yang tidak terjerumus ke hal-

hal yang merambah pada penyimpangan seksual. 

Pendidikan seks dapat diajarkan melalui berbagai media seperti buku, 

internet maupun jurnal. Pendidikan dapat disampaikan melalui media, salah 

satunya dapat disampaikan melalui karya sastra. Sebagai sarana dalam 

penyampaian pendidikan seks untuk anak sekolah dasar media yang bisa 

digunakan adalah buku cerita anak karena terdapat gambar-gambar yang 

menarik perhatian anak. Melalui buku cerita anak diharapkan dapat 

meneladani sifat tokoh yang terdapat pada buku cerita anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun 

buku cerita bertemakan pendidikan seks bagi anak dengan mengambil judul 

penelitian “PENGEMBANGAN BUKU CERITA BERBASIS PENDIDIKAN 

SEKS BAGI ANAK USIA SEKOLAH DASAR”. 

                                                             
4 Ibid, 31. 
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Buku cerita bergambar ini disusun dengan  tujuan  memberikan 

pemahaman akan pendidikan seksual kepada anak menurut usia dan 

perkembangannya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada: 

1. Penyusunan produk berupa buku cerita bergambar islami berbasis 

pendidikan seks bagi anak usia sekolah dasar. 

2. Uji kelayakan buku cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks bagi 

anak usia sekolah dasar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang dan fokus masalah, maka rumusan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana desain buku cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks 

bagi anak usia  Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana hasil uji kelayakan penggunaan buku cerita bergambar islami 

berbasis pendidikan seks bagi anak usia  Sekolah Dasar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk: 
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1. Menjelaskan desain buku pendidikan buku cerita islami berbasis 

pendidikan seks bagi anak usia  Sekolah Dasar. 

2. Menjelaskan hasil uji kelayakan penggunaan buku cerita islami berbasis 

pendidikan seks bagi anak usia Sekolah Dasar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini dilakukan untuk membantu siswa-siswi Sekolah 

Dasar untuk mengajarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai seks 

menggunakan buku cerita bergambar islami berbasis seks bagi anak usia 

Sekolah Dasar. 

2. Bagi Guru 

Dapat membantu guru untuk membimbing peserta didik dalam 

memberikan pengetahuan tentang pendidikan seks pada anak dengan 

menggunakan buku cerita bergambar islami berbasis seks bagi anak usia 

Sekolah Dasar. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat meningkatkan mutu sekolah melalui media 

yang telah dikembangkan. Hal ini dapat menjadi bahan acuan untuk 

mengembangkan kualitas pengetahuan yang diterapkan disekolah. 
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4. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman disaat melakukan penelitian dan dapat 

mencari solusi ketika mengalami kendala dalam penelitian, dan belajar 

menjadi calon guru mengenai pendidikan seks melalui buku cerita 

bergambar islami berbasis pendidikan seks bagi anak usia Sekolah Dasar. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Buku cerita anak 

Buku cerita anak merupakan buku cerita yang bercerita tentang fiksi dan 

nonfiksi namun ceritanya ditunjukkan untuk anak-anak. 

2. Pendidikan seks 

Pendidikan seks merupakan suatu pendidikan yang mengajarkan seputar 

seks agar peserta didik mempunyai wawasan yang lebih luas. 

3. Anak usia sekolah dasar  

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

sebelas tahun atau dua belas tahun.5 

 

G. Spesifikasi Produk Yang Dihasilkan 

1. Buku menggunakan ukuran kertas hvs. 

2. Buku menggunakan sampul dengan kertas hard cover. 

3. Isi buku menggunakan kertas dengan ukuran A5. 

4. Buku menceritakan tentang menjaga aurat. 

                                                             
5 Djamarah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta 2008), 123. 
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5. Buku dilengkapi dengan warna full colour. 

6. Pemilihan warna pada buku di buat dengan warna terang untuk menarik 

perhatian siswa. 

7. Buku dilengkapi dengan kata-kata yang mudah dipahami. 

8. Isi cerita dalam buku sederhana seperti dalam kehidupan sehari-hari. 

 

H. Sistematika Pelaporan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari hasil laporan penelitian ini 

akan disusun secara sistematis sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, spesifikasi produk yang dihasilkan dan sistematika 

pelaporan. 

Bab kedua adalah telaah hasil penelitian terdahulu, dalam bab ini berisi 

penelitian oleh peneliti yang bisa menjadi bahan acuan, beberapa pandangan 

yang mendasari pemikiran dan penelitian. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang 

metode penelitian dimana peneliti menggunakan metode penelitian Research 

and Development (RND) untuk penelitian Pengembangan Buku Cerita 

Bergambar Islami Berbasis Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Sekolah Dasar. 

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pengembangan. merupakan 

bab yang membahas analisis data dan hasil penelitian tentang pengembangan 
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buku cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks bagi siswa sekolah 

dasar. 

Bab kelima adalah kesimpulan, merupakan bab yang berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan yaitu berupa kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dari kajian 

penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Moh. Roqib yang berjudul “Pendidikan 

Seks Anak Usia Dini”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat seks di kalangan 

anak-anak dan remaja di Yogykarta. Penelitian ini membuktikan bahwa 

dalam konteks liberalitas seksual, ada hasil penelitian yang menyoroti 

tentang virginitas yang terasa sangat mengguncang kota Yogyakarta 

sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Dalam penelitian tersebut 

ditemukan bahwa 97,05% mahasiswa di kota Yogyakarta telah kehilangan 

keperawannnya. Nyaris 100% atau secara sistematis bias disepadankan 

dengan 10 gadis dari 11 gadis sudah tidak perawan yang diakibatkan oleh 

hubungan seksual. Hal itu bukan karena kecelakaan yang memicu 

robeknya selaput dara vagina, tetapi pengaruh budaya hedonism yang telah 

menjadi trend dalam masyarakat, terutama di kota metropolitan Jakarta. 

Penelitian ini berkaitan dengan konteks pendidikan seks untuk dijadikan 

sumber penelitian yang relevan. 

 

12 
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2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Desy Mustika Dewi yang berjudul 

“Meningkatkan Pengetahuan Pendidikan Seks Melalui Layanan Pada 

Siswa Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumurrejo Kota Semarang 

Tahun 2015/2016”. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan informasi dapat 

digunakan sebagai suatu upaya dalam meningkatkan pengetahuan 

pendidikan seks yang dimiliki oleh siswa. 

Tingkat pengetahuan pendidikan seks yang dimiliki oleh siswa 

setelah diberikan layanan informasi sebanyak delapan kali menunjukkan 

adanya perubahan. Tingkat pengetahuan pendidikan seks yang dimiliki 

oleh subjek penelitian sebelum diberikan informasi termasuk dalam 

kriteria rendah dengan presentase 75%, setelah diberikan informasi berupa 

layanan informasi sebanyak delapan kali mengalami perubahan menjadi 

88% atau dalam kriteria tinggi. 

Terjadi perubahan tingkat pengetahuan pendidikan seks siswa 

setelah diberikan pelayanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan 

perbedaan persentase sebelum dan setelah subjek penelitian diberikan 

layanan informasi, yaitu dari 39% menjadi 75%. Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa terdapat peningkatan pada pengetahuan pendidikan seks 

siswa sebesar 19%, sehingga dapat dikatakan bahwa layanan informasi 

dapat meningkatkan pengetahuan pendidikan seks siswa. 
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3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ibnu Jamin yang berjudul “Metode 

Pendidikan Seks Bagi Anak Menurut. Abdullah Nashih Ulwan” dapat 

disimpulkan: 

Konsep metode pendidikan seks bagi anak menurut Abdullah 

Nashih Ulwan adalah menanamkan keyakinan yang kuat dengan ikatan 

akidah, rohani, pikiran, sejarah sosial, dan olahraga. Dalam upaya 

mencegah anak-anak dari pengaruh seksual maka anak, perlu dididik 

dengan keimanan yang kuat. Adapun cara yang dapat dilakukan ialah 

dengan memberikan peringatan, penyadaran dan pengikatan. 

Pandangan pendidikan Islam tentang metode pendidikan seks bagi 

anak ialah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Pendidikan seks dalam 

Islam merupakan bagian dari pendidikan akhlak, sedangkan pendidikan 

akhlak bagian dari pendidikan agama Islam. Oleh karenanya pengajaran 

pendidikan seks harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam itu 

sendiri, dimana metode dan materi sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuan 

pendidikan seks bagi anak adalah untuk meyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan sesuai ajaran agama Islam melalui 

bimbingan, pengajaran dan latihan. 

Perspektif pendidikan Islam terhadap metode pendidikan seks bagi 

anak menurut Abdullah Nashih Ulwan memiliki kesamaan dan perbedaan. 

Letak persamaan antara kedua metode adalah memiliki tujuan yang sama 

yakni membimbing manusia khususnya pada anak untuk menghindari hal-

hal yang merusak aqidah serta menjauhi pengaruh hedonisme yang 
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merusak moral. Dengan harapan kelak mereka menjadi manusia yang 

bertakwa kepada tuhan-Nya. Sedangkan letak perbedaannya adalah 

penerapan metode yang dipakai Abdullah Nashih Ulwan yaitu hanya 

berlaku bagi anak usia pubertas, sedangkan metode pendidikan Islam 

dapat diterapkan bagi anak segala usia. 

Dari ketiga telaah diatas sama-sama membahas terkait pendidikan 

seks untuk anak, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini 

adalah penelitian ini akan menghasilkan produk berupa buku cerita 

bergambar islami berbasis pendidikan seks bagi anak usia sekolah dasar. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pendidikan 

Pendidikan Berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapatkan 

awalan me- sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan 

memberi latihan. Dalam memelihara dan member latihan diperlukan 

adanya ajaran tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan menusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan.6 

Pendidikan adalah upaya yang terorganisasi, berencana dan 

berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat untuk membina anak-

                                                             
6 Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), 10. 
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anak didik menjadi manusia paripurna, dewasa, dan berbudaya. Untuk 

mencapai pembinaan ini asas pendidikan harus berorientassi pada 

pengembangan seluruh aspek potensi anak didik, diantaranya aspek 

kognitif, afektif, dan berimplikasi pada aspek psikomotorik.7 

Pendidikan merupakan terjemahan dari education yang berasal dari 

kata educate atau bahasa Latin educo. Educo berarti mengembangkan diri 

dalam mendidik, melaksanakan hukum kegunaan. 8 

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai segala usaha 

dari orang tua terhadap anak-anak dengan tujuan untuk kemajuan hidup 

anak, dalam arti memperbaiki bertumbuhnya segala kekuatan rokhani dan 

jasmani yang ada pada anak-anak karena pembawaannya sendiri. Ki Hajar 

Dewantara mengungkapkan bahwa bukan hanya guru yang melakukan 

pendidikan meskipun itu secara sederhana.9 

Pada Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

                                                             
7 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), 85. 
8 Muhammad Najib dan Novan Ardy Wiyani, Strategi Pendidikan Karakter Bagi Anak 

Usia Dini (Yogyakarta: Gava Media, 2016),  55. 
9 Ki Hajar Dewantara, Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 

1977), 471. 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta berbagai keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.10 

Dari beberapa  pengertian yang telah diuraikan peneliti 

menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan kepada 

seseorang atau kelompok untuk mencapai pola pikir yang dewasa agar 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara mandiri. Pendidikan 

meliputi berbagai aspek pendidikan termasuk pendidikan seks. 

2. Pendidikan Seks 

Pendidikan reproduksi menurut Islam adalah upaya pengajaran dan 

penerapan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, 

dalam usaha menjaga anak dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup 

segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang (zina).11 

Seks merupakan suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 

Seksualitas menyangkut beberapa hal, salah satunya adalah biologis. 

Dalam aspek biologis seks dapat dikatakan sebagai suatu yang berkaitan 

dengan organ reproduksi. Di dalamnya termasuk cara merawat dan 

menjaga kebersihan organ vital. Dari kedua dimensi tersebut memberikan 

identitas peran jenis dan perasaan terhadap lawan jenis dan cara manusia 

menjalankan fungsinya sebagai makhluk hidup.12 

                                                             
10 Muhammad Fadillah dan Lilif  Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013),  17-19. 
11 Bayyinatullah Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi…, 9. 
12 Andika dan Alya, Bicara Seks Bersama Anak (Yogyakarta: PT Suka Buku, 2010), 12. 
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Dapat diartikan pula bahwa pendidikan seks merupakan suatu 

pendidikan mengenai kesehatan reproduksi yang penting yang diberikan di 

dalam keluarga maupun sekolah.13 

Dari ketiga pengertian yang telah diuraikan peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa pendidikan seks merupakan suatu usaha untuk 

mengenalkan seks kepada seseorang atau kelompok yang didalamnya 

meliputi tanggung jawab untuk menjaga tubuh termasuk menjaga organ 

reproduksi agar sesuai dengan fungsinya. Pendidikan seks juga dapat 

diartikan sebagai suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang 

berkaitan dengan seks.  

Seksualitas adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu 

yang berkaitan dengan seks. Ada dua aspek seks dari segi seksualitas, 

yaitu: 

a. Seks dalam Arti Sempit 

Arti sempit seks berarti kelamin. Pengertian kelamin adalah 

anggota-anggota tubuh dan ciri-ciri badaniah yang membedakan antara 

laki-laki dan perempuan, kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam 

tubuh, hubungan kelamin, dan proses kehamilan dan pembuahan 

(termasuk pencegahan kehamilan atau yang disebut dengan istilah 

Keluarga Berencana/KB). 

 

 

                                                             
13 Ibid, 14. 
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b. Seks dalam Arti Luas 

Seks dalam arti luas adalah segala sesuatu yang terjadi akibat 

dari adanya perbedaan jenis kelamin, yaitu perbedaan tingkah laku, ada 

kembut, kasar, genit, dan lain-lain, perbedaan atribut, misalkan ada 

pakaian dan nama, perbedaan peran dan pekerjaan, dan hubungan 

antara pria dan wanita, misal tata krama pergaulan, percintaan, 

pacaran, perkawinan, dan lain-lain.14 

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah gender 

dimana yang membentuk adalah konstruksi social dan kebudayaan, jadi 

bukan konstruksi yang di bawa sejak lahir. Misalnya, perempuan bertugas 

membesarkan dan mengasuh anak dan laki laki bekerja mencari nafkah 

adalah pembedaan yang bersifat gender. Sementara pembedaan bahwa 

laki-laki membuahi dan perempuan yang mengandung-melahirkan-

menyusui adalah pembagian yang bersifat kelamin (sex), atau berdasarkan 

fungsi biologis.15 

Jadi, ada dua aspek seksualitas, yaitu seks arti dempit dan seks arti 

luas. Seks arti sempit lebih membicarakan pada organ-organ seksualnya 

misalnya kelamin. Sedangkan seks dalam arti luas lebih pada perbedaan 

tingkah laku misalnya perbedaan cara berpakaian antara laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki harus menggunakan celana sedangkan perempuan 

menggunakan rok. 

 

                                                             
14 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja ( Jakarta: C.V Rajawali, 2008) 52. 
15 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 4. 
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3. Pendidikan Seks Islami 

Pendidikan seks menurut Islam adalah upaya pengajaran dan 

penerapan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, 

dalam usaha menjaga anak dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup 

segala kemungkinan kea rah hubungan seksual terlarang (zina).16 

Pendidikan seks di dalam Islam merupakan bagian integral dari 

pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Terlepasnya pendidikan seks 

dengan ketiga unsure itu akan menyebabkan ketidakjelasan arah 

pendidikan seks itu sendiri, bahkan mungkin akan menimbilkan kesesatan 

yang menyimpang dari tujuan asal manusia melakukan kegiatan seksual 

dalam rangka pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pendidikan sekss tidak boleh menyimpang dari tuntutan syariat Islam. 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau 

“pengantar”. Association for Education Communication Technologi 

(AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan 

untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education 

Association (NEA) mendefinisikan sebagai benda yang dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta 

                                                             
16 Bayyinatul Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi…, 9. 
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instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar 

mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.17 

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengertian, keterampilan, atau sikap. Dengan 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, potografis, atau 

elektronis yang menangkap, memproses dan menyusun kembali 

informasi. 1) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa 

ini dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda 

yang dapat dilihat, didengar, atau dapat di raba oleh panca indera. 2) 

Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupaka isi yang ingin disampaikan kepada 

siswa. 3) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual atau audio. 

4) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 5) Media pendidikan 

digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran.. 6) Media pendidikan dapat digunakan 

secara massal (misalnya: radio, televisi), kelompok besar dan 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, video), atau 

                                                             
17 Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 2002), 11. 
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perorangan (misalnya: modul, computer, radio, tape / kaset, video 

recorder). 7)Sikap, perbuatan, organisasi, srategi, dan menejemen yang 

berhubungan dengan penerapan satu ilmu.18 

b. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau suatu hal dari pengirim ke 

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

peserta didik.19 

Media pengajaran sebagai alat bantu mengajar dalam 

komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang 

diatur oleh guru.20 

Jadi media pembelajaran adalah sarana atau alat untuk 

menyampaikan isi pengajaran yang bertujuan untuk pendidikan dan 

pengajaran. Hal ini sangat membantu peserta didik dalam menangkap 

hasil belajar yang disampaikan oleh seorang guru. Seorang guru dapat 

menggunakan media pembelajaran saat menerangkan sebuah 

pembelajaran didalam kelas, karena hal itu sangat membantu peserta 

didik dalam mengerti dan menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. 

Jenis-jenis dan criteria Media 1) Media grafis seperti gambar, foto, 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. 2) 

Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, 

model penampang, model susun, model kerja, diorama,dan lain-lain. 

                                                             
18 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 3. 
19 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), 29. 
20 Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru, 2013), 1. 
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3) Media proyeksi seperti slide, film strips,film, menggunakan OHP, 

dan lain-lain. 4) Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan jenis dan kriteria di atas, maka media perlu 

memperhatikan syarat-syarat umum  media cetakan yaitu sebagai 

berikut:21  1) Konsistensi, format cetakan huruf dan ukuran huruf serta 

konsistensi jarak spasi. 2) Format, paragraf panjang menggunakan 

wajah satu kolom dan paragraf pendek menggunakan wajah dua 

kolom. 3) Organisasi, mengelompokkan sehingga informasi mudah 

diperoleh. 4) Daya Tarik, perkenalan setiap bab atau bagian baru 

dengan cara berbeda.  5) Ukuran huruf, ukuran huruf sesuai dengan 

siswa dan hindari penggunaan huruf kapital seluruh teks. 6) Ruang 

(spasi) kosong, gunakan spasi kosong untuk memberi kesempatan 

istirahat siswa. 

c. Tujuan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki tujuan tersendiri untuk 

mengekfetifkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru di 

tuntut untuk dapat menggunakan media dalam pembelajaran agar 

materi yang di sampaikan oleh guru dapat tersampaikan dengan baik 

oleh siswa dan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Di 

samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran.  

                                                             
21 Arsyad,  Media Pembelajaran…, 85. 
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Media pembelajaran juga harus memberikan pengalaman yang 

menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan peserta didik.22 

Media pembelajaran  memiliki fungsi yang penting dalam menunjang 

keberhasilan peserta didik dalam  proses belajar dengan mengajar. 

Media yang baik dapat membuat peserta didik belajar dengan 

menyenangkan dan memberikan semangat dalam belajar. 

Sehingga dapat disimpulkan tujuan media pembelajaran 

memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, 

guru diwajibkan akrab dengan media pembelajaran tersebut agar dalam 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, dan efektif, dan media 

pembelajaran yang baik juga dapat memberikan suasana yang 

menyenangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Media 

pembelajaran tersebut yang peneliti buat yaitu buku cerita bergambar, 

agar memudahkan dalam menjelaskan pendidikan seks di kelas, 

sehingga proses berlajar  mengajar berjalan dengan lancar.  

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Pada awalnya media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam 

kegiatan mengajar yakni berupa sarana yang dapat memberikan 

pengalaman visual kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi 

belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan 

abstrak menjadi lebih sederhana, konkrit, serta mudah dipahami. 

                                                             
22 Sukiman, Pengembangan Media…, 40. 
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Dengan demikian media dapat berfungsi untuk mempertinggi daya 

serap dan retensi anak terhadap materi pembelajaran.23 

5. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan atau materi merupakan medium untuk mencapai tujuan 

pengajaran yang di konsumsi oleh peserta didik. Bahan ajar merupakan 

materi yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan 

dan tuntutan perkembangan masyarakat. Bahan pelajaran merupakan 

unsure inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena 

memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh 

anak didik.24 Bahan ajar merupakan materi yang disusun secara tertulis 

maupun tidak tertulis yang membantu guru dalam proses pembelajaran 

dan dapat dikuasai peserta didik, untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini berlangsung dalam 

situasi yang menyeluruh dan terkait dengan kehidupan sehari-hari, oleh 

karena itu guru perlu menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan anak sesuai dengan umur. Dimana bahan 

ajar yang digunakan dapat membantu menstimulasi perkembangan dan 

pertumbuhan anak.  

b. Karakteristik Bahan Ajar 

Bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik harus 

memiliki karakteristik 1) memberikan motivasi peserta didik untuk 

                                                             
23 Basyiruddin Usman, Media…, 20-21. 
24 Pupuh Fathurrahman, Streategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum  

Konsep Islam (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 14.  
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belajar, 2) praktis, 3) bermanfaat bagi peserta didik, 4) sesuai dengan 

perkembangan zaman, 5) menarik minat peserta didik, 6) memuat 

ilustrasi yang menarik hari peserta didik, 7) berhubungan dengan 

pelajaran-pelajaran lainnya. 

c. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki beragam jenis yaitu 1) bahan ajar cetak 

yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat 

berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi, 

2) bahan ajar dengar atau audio semua system yang menggunakan 

sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oloh 

seseorang, 3) bahan ajar audio visual yaitu segala sesuatu yang 

menggunakan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial seperti video compact disk, dan film, 4) 

bahan ajar interaktif yaitu kombinasi dari dua atau lebih media (audio, 

teks, grafik, gambar, animasi dan video) yang penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan presentase. 

d. Fungsi Bahan Ajar 

Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

fungsi bagi pendidik dan bagi peserta didik. 

1) Fungsi bahan ajar bagi pendidik 

a) menghemat waktu pendidik dalam mengajar 

b) mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi 

seorang fasilitator 
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c) meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif 

d) pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan 

substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta 

didik. 

e) Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 

2) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik 

a) peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman 

peserta didik lain 

b) peserta didik dapat belajar kapan saja 

c) peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing 

d) membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar mandiri 

pedoman peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran25 

6. Buku Cerita Bergambar 

a. Pengertian Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar adalah buku bacaan cerita yang 

menampilkan teks narasi serta verbal dan disertai gambar-gambar 

ilustrasi.26 Buku ceritga bergambar menjadi sarana pembelajaran yang 

efektif kepada anak. Gambar pada buku cerita bergambar bertujuan 

                                                             
25 Iskandarwassid, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), 171-172. 
26 Burhan Nugiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak (Yogyakarta: 

Gajah Mada Univercity Press, 2005), 152. 
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untuk memberikan imajinasi atau gambaran visual terhadap kepada 

anak. Hal tersebut dimaksudkan anak akan lebih cepat menyerap dan 

memahamicerita yang terkandung dalam buku.hal ini disebabkan anak 

usia dini  masih dalam tahap imajinasi, berfantasi, dan bermain. 

Yang paling banyak digemari anak-anak adalah buku cerita 

bergambar dengan jenis fiksi. Buku cerita fiksi memiliki berbagai 

macam jenis, yaitu novel dan cerpen, fiksi realistic, fiksi fantasi, dan 

fiksi historia.27 

Fiksi realistic merupakan sebuah penulisan imajinatif yang 

secara akurat mencerminkan realistic kehidupan baik kehidupan masa 

lalu maupun kehidupan masa kini.28  

Fiksi fantasi merupakan cerita yang dikisahkan amat menarik 

dengan tokoh-tokoh yang mampu melakukan suatu hal yang diluar 

jangkauan manusia biasa. Cerita fiksi fantasi ini bercerita tentang hal-

hal yang masuk akal sebenarnya, akan tetapi dicampuradukkan dengan 

hal-hal yang diluar akal manusia. Cerita fiksi histori merupakan sebuah 

cerita yang mengambill bahan dari suatu periode yang lebih awal 

dengan penekanan pada peristiwa yang luar biasa, atau sekedar 

gambaran tentang kehidupan masa lalu. 

Jadi dari definisi di atas buku cerita bergambar adalah buku 

yang didalamnya memuat teks dan gambar-gambar didalamnya untuk 

menghasilkan sebuah cerita. Gambar dalam buku tersebut dapat 

                                                             
27 Ibid, 286. 
28 Ibid, 289. 
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membantu anak dalam berimajinasi dan cara berpikir anak dalam 

perkembangan kehidupan anak. 

b. Fungsi Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar memiliki fungsi yang penting. Fungsi 

penting dalam buku cerita sebagai berikut: 1) Buku cerita bergambar 

dapat membantu anak terhadap pengembangan dan perkembangan 

emosi. Perkembangan emosi anak perlu dikembangkan dan salah 

satunya adalah lewat buku cerita bergambar. 2) Buku cerita bergambar 

dapat membantu anak untuk belajar tentang dunia, menyadarkan anak 

tentang keberadaan di dunia di tengah masyarakat serta alam. 3)Buku 

cerita bergambar dapat membantu anak belajar tentang orang lain, 

hubungan yang terjadi, dan pengembangan perasaan. Jadi lewat buku 

cerita bergambar anak dapat belajar tentang kehidupan yang disajikan 

di buku cerita bergambar melalui teks dan gambar yang ada pada buku 

cerita tersebut. 4) Buku cerita bergambar dapat membantu anak 

memperoleh kesenangan. Hal ini dapat diperoleh lewat cerita dan 

gambar-gambar yang menarik, bagus, dan cenderung realistic dan hal-

hal yang lucu dapat membuat anak menjadi senang.29 

Jadi, fungsi buku cerita bergambar yaitu membantu 

perkembangan emosi anak, mengajarkan anak tentang bermasyarakat 

di dunia, membantu anak dalam belajar berinteraksi dan mengolah 

perasaannya, anak dapat merasakan senang dengan adanya gambar-

                                                             
29 Burhan Nurgiantoro, Sastra Anak Pengantar…, 159. 
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gambar yang menarik, buku cerita anak dapat mengajarkan anak dalam 

mengapresiasi atau mengahargai keindahan, dan dapat mengajarkan 

anak dalam perkembangan imajinasinya. Terlebih pada siswa SD yang 

memiliki perkembangan emosi yang masih berkembang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dan 

pengembangan (research and development / RND). Penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan  menguji keefektifan produk 

tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 

supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 

menguji keefektifan produk tersebut.30 

Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development (R 

& D) oleh Sugiyono: 

1. Potensi Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik. 

2. Mengumpulkan informasi 

Selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan unrtuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah. 

 

                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 297. 
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3. Desain Produk 

Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui 

penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pendidikan, 

yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan 

kebutuhan. 

4. Validasi Desain 

Falidasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional 

akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan 

para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahanya. 

6. Uji Coba Produk 

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba 

dulu tetapi harus dibuat terlebih dulu menjadi barang, dan barang tersebut 

yang diuji coba. 

7. Revisi Produk 

Pengujian efektivitas metode mengajar baru pada sampel yang 

terbatas menunjukkan bahwa metode mengajar baru ternyata lebih efektif 

dari metode lama.  

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada 

revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa 
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metode mengajar baru tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga 

pendidikan yang luas. Dalam operasinya, metode baru tersebut tetap harus 

dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan yang 

lebih lanjut. 

9. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian terdapat 

kekurangan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu 

mengevaluasi bagaimana kinerja produk.  

10. Pembuatan Produk Masal 

Bila produk telah dinyatakan efektif dalam bebrapa kali pengujian, 

maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. 
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Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada penelitian pengembangan menurut Sugiyono yang memiliki sepuluh 

langkah diatas. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang 

dikembangkan, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi 

tujuh tahapan, penyederhanaan dilakukan karena beberapa faktor adapun 

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

 1. Keterbatasan Waktu 

Penelitian dan pengembangan dilakukan menjadi tujuh tahapan 

dikarenakan keterbatasan waktu, jika penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan sepuluh tahap akan memerlukan waktu dan proses yang 

relativ lama dan panjang, oleh sebab itu melalui penyederhanaan menjadi 

tujuh langkah, diharapkan penelitian dan pengembangan ini bisa selesai 

dengan tepat waktu yang efisien tetapi tetap efektif dalam proses dan 

hasilnya. 

2. Keterbatasan Dana 

Faktor keterbatasan biaya dalam penelitian dan pengembangan 

merupakan salah satu alasan penyederhanaan tahapan, diharapkan 

pengembangan ini bisa selesai dengan biaya yang terjangkau. 
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Langkah pengembangan dipersingkat oleh peneliti menjadi tujuh 

langkah yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ini. Langkah-

langkah tersebut adalah: 

1. Potensi Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik. 

2. Mengumpulkan informasi 

Selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan unrtuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah. 

3. Desain Produk 

Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui 

penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pendidikan, 

yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan 

kebutuhan. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional 

akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. 

 

 



40 

 

 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan 

para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahanya. 

6. Uji Coba Produk 

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba 

dulu tetapi harus dibuat terlebih dulu menjadi barang, dan barang tersebut 

yang diuji coba. 

7. Revisi Produk 

Pengujian efektivitas metode mengajar baru pada sampel yang 

terbatas menunjukkan bahwa metode mengajar baru ternyata lebih efektif 

dari metode lama.  

 

C. Kehadiran Peneliti 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau  masalah. Data 

tentang potensi dan masalah tiddak harus dicari sendiri, tetapi bias 

berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan kegiatan 

dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di MIN 6 

Ponorogo sebagai tempat uji coba produk. 
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E. Sumber Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual  up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut. Disini diperlukan metode penelitian 

tersendiri. Metode apa yang akan digunakan untuk penelitian tergantung 

permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin di capai. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk mendapatkan data dengan teknik tertentu.31 Setelah potensi dan masalah 

sudah diketahui dengan pasti, maka peneliti perlu menggunakan suatu metode 

tertentu, tergantung dari masalah dan tujuan yang ingin dicapai. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik nontes karena pengumpulan 

data menggunakan kuisioner dan wawancara. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara lengsung ke lapangan dimana tempat penelitian 

dilakukan untuk mengetahui potensi masalah di tempat dilakukan 

penelitian. 

 

 

                                                             
31 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif…, 308. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara bertujuan untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang nyata langsung dari narasumber 

yang bersangkutan. 

Wawancara digunakan peneliti sebagai salah satu cara 

mengumpulkan data karena dianggap peneliti dapat langsung memperoleh 

informasi dari narasumber. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala 

Sekolah MIN Paju. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui kondisi awal yang berlangsung di sekolah, khususnya dalam 

konteks pendidikan seks. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur 

dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan.  

3. Kuisioner 

Kuisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh data analisis pada awal penelitian. Selain kepada validator 

ahli, kuisioner juga diberikan kepada sejumlah siswa. Kuisioner diberikan 

kepada pakar ahli dan guru. Kuisioner yang diberikan bertujuan untuk 

mendapatkan informasi dari pakar ahli dan siswa tentang produk buku 

cerita anak. Kuisioner yang dibagikan termasuk dalam kuisioner tertutup 

karena kuisioner memiliki pertanyaan yang terstruktur namun memiliki 

jawaban terbuka yang memudahkan validator untuk member saran. Selain 

untuk mendapatkan saran atau data kuisioner ini juga sangat membantu 
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peneliti dalam merevisi produk buku cerita anak karena telah mengetahui 

kekurangan-kekurangan produk buku cerita anak tersebut. 

Dengan beberapa pertanyaan yang ada pada kuisioner, diharapkan 

penelitii mengetahui kekurangan buku. Setelah mengetahui kekurangan 

buku maka peneliti akan merevisi produk buku cerita agar lebih layak 

digunakan. Setelah membuat kisi-kisi untuk validasi, kemudian disusun 

instrument kuesioner untuk melakukan penilaian kualitas produk buku 

cerita.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan ketenandalan (reliabilitas). Validitas adalah 

kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan segala 

jenis laporan. Sedangkan reliabilitas yaitu sejauh mana temuan-temuan 

penelitian dapat direplikasi. Andai penelitian dilakukan ulang, maka hasilnya 

akan tetap sama.32 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber yang lain dalam penelitian ini 

digunakan teknik triangulasi metode yaitu penggunaan metode untuk meneliti 

suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian 

                                                             
32 Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif (Bandung: Bunia Pusaka Jaya, 2011), 

125&141. 
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ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode 

observasi pada saat wawancara dilakukan.33 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Langkah pengembangan yang dilakukan oleh peneliti adalah:  

1. Tahap pengumpulan data  

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

pembelajaran di lapangan. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan 

cara studi lapangan dan studi pustaka.  

a. Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber belajar 

di MIN 6 Ponorogo.  

b. Studi pustaka mengenai teori yang berhubungan dengan sumber 

belajar di MIN 6 Ponorogo serta studi pustaka mengenai materi 

interaksi manusia dan lingkungan. 

2. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan dimulai dengan melakukan penyusunan tim 

redaksi. Kemudian tim redaksi menentukan desain majalah. Setelah desain 

majalah ditetapkan, maka dilakukan pemetaan materi yang akan 

disampaikan. 

3. Tahap pengembangan produk 

Tahap pengembangan produk dimulai dengan pengumpulan bahan, 

pengelolaan bahan, dan terakhir adalah produksi atau penerbitan. Bahan-

                                                             
33 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pusraka Setia, 2009) 144. 
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bahan yang dikumpulkan berupa feature sebagai sajian utama dan bahan 

lain untuk melengkapi rubrik yang telah direncanakan. Setelah bahan 

terkumpul, dilakukan pengelolaan bahan oleh tim redaksi, yaitu dengan 

memilih bahan yang sudah terkumpul dan melakukan editing. Buku siap 

untuk diproduksi atau diterbitkan. 

4. Tahap Evaluasi 

Buku  yang telah diproduksi, kemudian dievaluasi. Validasi 

dilakukan dalam dua tahap. Tahap I adalah validasi oleh ahli materi dan 

ahli media. Melalui tahap ini diperoleh data kelayakan produk dan saran 

dari ahli. Saran tersebut kemudian digunakan untuk revisi produk tahap I. 

Hasil revisi tahap I digunakan untuk validasi ke II oleh guru, saran dari 

guru digunakan untuk revisi II. 

Hasil dari kedua revisi tersebut digunakan untuk uji coba 

penggunaan oleh siswa. Hasil uji coba ini berupa tanggapan siswa. dan 

hasil uji coba. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Setelah terkumpulnya data kemudian dilakukan analisis, metode 

analisis yang digunakan sebagai berikut: 

1. Angket validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kelayakan buku cerita bergambar dan desain buku cerita bergambar yang 

dikembangkan. Angket validasi ini di isi oleh validator dan analisis data 
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disajikan dalam bentuk static deskriptif dengan penyajian data berupa 

persentase. 

2. Angket Tanggapan 

Angket tanggapan dalam penelitian dan pengembangan ini 

diberikan kepada guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk. 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru terhadap buku cerita yang dikembangkan dan siswa 

terhadap penyajian buku cerita. Angket tanggapan ini diisi oleh guru dan 

siswa, angket tanggapan berisi pertanyaan dan jawaban semi terbuka. 

Angket kelayakan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan SkalaLikert sebagai alat ukur. Dengan 

rumus sebagai berikut: 

P =
F

N
× 100% 

 

P: Angka persentase 

 F: Skor yang diperoleh 

 N: Skor Maksimal 

Menghitung persentase kelayakan dari setiap aspek dengan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus skala likert34 

P =
∑

∑
 100% 

 

                                                             
34  
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Keterangan: 

P=Persentase 

∑=Jumlah jawaban responden 

∑=Jumlah nilai ideal dalam item 

Keterangan Skor 

Sangat Baik/sesuai 5 

Baik 4 

Cukup 3 

Kurang sesuai 2 

Sangat tidak sesuai 1 

 

 

Skor Rata-rata (%) Kategori 

0%-20% Tidak layak 

21%-40% Kurang layak 

41%-60% Cukup layak 

61%-80% Layak 

81%-100% Sangat layak 

 

Tabel 1.2 Kriteria Kelayakan 

Buku cerita bergambar dikatakan layak apabila persentase kelayakan 

adalah lebih dari 61%. 

 

 

 

Tabel 1.1 Pedoman Pemberian Skor 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini akan memaparkan dua permasalahan. Yaitu 

tentang masalah proses pengembangan buku cerita bergambar islami berbasis 

pendidikan seks untuk anak SD kelas IV dan kualitas buku cerita bergambar 

yang telah dihasilkan. Berikut penjelasan dari kedua masalah tersebut. 

1. Gambaran Umum Data Lapangan 

a. Sejarah Berdirinya MIN 6 Ponorogo 

MIN 6 berawal dari Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem yang 

terletak di Kelurahan Kauman Ponorogo. Pada saat itu madrasah tidak 

berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan karena masyarakat 

lingkungan tidak ada perhatian, terutama tidak adanya minat 

menyekolahkan putra-putrinya ke Madrasah. Sehingga sebagai 

alternatif pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain. 

Alhamdulillah  masih dalam wilayah kota, di kelurahan Paju 

Ponorogo, Madrasah mendapatkan tanah wakaf dari Ibu Rohmah 

untuk lokasi pembangunan lokasi madrasah. Pada tanggal 03 Februari 

1997  madrasah ini telah berubah status menjadi madrasah negeri yaitu 

MIN 6  Ponorogo yang sekaligus satu-satunya MIN pertama di 

wilayah Kecamatan Kota Ponorogo, namun masih bertempat di rumah 

Ibu Rohmah. 

44 
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Perkembangan gedung MIN 6 Ponorogo baru terialisir 1 tahun 

setelah penegerian yaitu tahun 1998 yang merupakan dana dari APBN 

Kabupaten Ponorogo dan pada tahun 1999 mendapatkan dana dari 

proyek inpres TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokal (kelas) dan 1 

kantor. Sejak penegerian dan menempati gedung MIN 6 Ponorogo, 

sampai sekarang madrasah tetap eksis dalam menunjang program 

pemerintah untuk mengembangkan anak didik yang memiliki 

integritas kepribadian yang utuh, cerdas, trampil dan mampu menjadi 

uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat. 

Adapun yang melatarbelakangi berdirinya MIN di Kecamatan 

Ponorogo ini adalah adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan berciri khas islam di tengah-tengah masyarakat 

yang agamis. 

b. Letak Geografis 

MIN 6 Ponorogo terletak di Jl. KH. Al-Muhtarom No. 8. Ds. 

Prayungan, Kel. Paju, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Jawa Timur. Kode pos 63415. Secara geografis sekolah ini termasuk 

dalam lingkungan pedesaan dan memanfaatkan asset dari desa. 

c. Visi dan Misi MIN 6 Ponorogo 

1) Visi 

Terwujudnya madrasah yang berkualitas berwawasan islami. 

2) Misi 

a) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 
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b) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai 

dan berkualitas. 

c) Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi 

dan talenta yang dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran 

dan bimbingan secara efektif, baik dalam intra maupun 

extrakurikuler. 

d) Membudidayakan dan menanamkan akhlak al-karimah semua 

subyek pendidik dalam lingkungan, sekolah, keluarga dan 

masyarakat. 

e) Mengembangkan kemampuan bahasa arab dan bahasa inggris 

untuk anak-anak. 

f) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenal dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya dalam bidang seni 

dan olah raga) sehingga dapat dikembangkan secara lebih 

optimal. 

g) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas  secara intensif 

kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik. 

h) Menciptakan lingkungan  madrasah yang aman, nyaman, 

bersih, sehat, dan indah bernuansa islami. 

i) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga madrasah dan komite madrasah. 

 



51 

 

 

3) Sarana prasarana/fasilitas sekolah dan perawatan memenuhi SPM. 

a) Pencapaian pengelolaan pembelajaran, kurikulum, sarpras, 

SDM, kesiswaan, administrasi, secara lengkap. 

b) Penilaian pendidikan yang relevan. 

c) Menanamkan dan mengembangkan budaya belajar di sekolah 

yang berkarakter. 

d) Warga sekolah yang aktif, kreatif, terampil, dan mandiri untuk  

mengembangkan diri secara kontinyu. 

e) Lingkungan sekolah dengan menerapkan 7 K secara lengkap. 

d. Sarana dan Prasarana 

Sarana meliputi semua peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Sedangkan prasarana adalah mencangkup semua komponen yang 

secara tidak langsung menunjang dalam kegitan PBM. 

e. Sruktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan bagian-bagian yang 

berhubungan dengan kekuasaan serta tanggung jawab keseluruhan 

susunan organisasi. Dalam penyusunan struktur organisasi diadakan 

suatu pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-

masing anggota agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan 

dengan baik. Struktur Organisasi terlampir. 
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2. Potensi dan Masalah 

Langkah awal yang dilakukan dalam tahap pengembangan ini 

adalah menganalisis permasalahan dan kebutuhan. Langkah awal yang 

dilakukan peneliti untuk melakukan analisis kebutuhan ini adalah meminta 

izin kepada kepala sekolah dengan surat pengantar penelitian dari IAIN. 

Setelah mendapatkan izin, peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan 

cara mewawancarai guru kelas II MIN 6 Ponorogo.. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan sehingga 

data yang diperoleh peneliti dapat sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru kelas II 

MIN 6 Ponorogo oleh peneliti, pendidikan seks dapat menjadi tanggung 

jawab bagi warga MIN 6 Ponorogo. Ada beberapa pertanyaan yang 

ditanyakan kepada guru kelas II MIN 6 Ponorogo, peneliti dapat 

mengetahui banyak hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari khususnya 

dalam pendidikan seks. Melalui hal tersebut peneliti memiliki referensi 

dalam membuat buku cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks 

yang sesuai dengan kebutuhan anak kelas II Sekolah Dasar. 

Peserta didik di MIN 6 Ponorogo terbilang kurang pengetahuan 

akan pendidikan seks di sekolah. Jika diperhatikan mereka memiliki 

karakter yang masih lugu dan polos, akan tetapi beberapa dari siswa 

memiliki perilaku dan ucapan yang kurang sopan, jorok dan kotor yang 

berhubungan dan sudah menjurus tentang seks. Pengetahuan dan 

penjelasan tentang pendidikan seks harus di jelaskan sejak dini, dan perlu 
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ditingkatkan agar kesadaran muncul sejak masa kanak-kanak. Maka dari 

itu peneliti mengembangkan media yang berbasis seks di dalam  cerita 

tersebut secara sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Sehingga diharapkan melalui media tersebut pendidikan seks lebih luas 

dan dapat dimengerti peserta didik. 

3. Mengumpulkan Informasi 

Setelah membahas tentang potensi dan masalah, langkah 

selanjutnya adalah mengumpulkan informasi untuk dilakukan analisis 

kebutuhan. Data analisis kebutuhan diperoleh dari hasil wawancara kepada 

guru kelas IV  MIN 6 Ponorogo. Wawancara tersebut dilakukan di MIN 6 

Ponorogo yang beralamat di JL. KH. Al-Muhtarom Kel. Paju. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2018 pada guru kelas 

mencari informasi terkait dengan kepedulian siswa terhadap tubuh 

mengenai pendidikan seks. Wawancara juga mencari informasi tentang 

ketersediaan media buku cerita berbasis pendidikan seks di sekolah. 

Tujuan dari adanya buku cerita bergambar tersebut untuk menunjang 

kepedulian siswa terhadap mengahargai tubuh dengan bacaan yang ramah 

untuk usia sekolah dasar. 

Wawancara ini berpedoman pada enam butir pertanyaan analisis 

kebutuhan buku cerita, dan  pendidikan seks.  Data-data yang diperoleh 

dari hasil wawancara kemudian diolah dan di analisis kebutuhannya. 

Berikut rangkuman hasil wawancara yang dilakukan peneliti: 
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No. Daftar Pertanyaan 

Wawancara 

Rangkuman hasil wawancara 

1. Apakah di MIN Paju 

sudah terlaksana 

pendidikan seks? 

Bagaimana 

gambarannya? 

Sudah. Di MIN Paju terlaksana 

pendidikan seks. Melalui mata pelajaran 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), PAI 

(Pendidikan Agama Islam) dan olahraga. 

2. Bagaimana jika 

pendidikan seks 

diberikan kepada anak 

SD? Apakah efektif? 

Sebenarnya sudah sangat diperlukan 

supaya mereka kelak tidak salah langkah 

ketika memasuki masa puber. Baik untuk 

anak laki-laki maupun perempuan. 

Sangat efektif, namun harus sesuai 

dengan tingkatan kelas dan porsinya 

masing-masing. 

3. Apa saja pengertian –

pengertian yang 

sederhana tersebut? 

Untuk pengertiannya, anak kelas satu dua 

dan tiga atau kelas bawah kita berikan 

pendidikan seks secara tidak langsung 

seperti menjaga aurat, membersihkan alat 

kemaluan di mata pelajaran PAI. 

Sedangkan untuk kelas empat, lima dan 

enam atau kelas atas secara langsung 

mendapat pelajaran seks melalui 

pembelajaran IPA dan Olahraga tentang 

anatomi tubuh dan  reproduksi. 

4. Apakah saat 

menjelaskan mengenai 

pendidikan seks 

Bapak/Ibu memiliki 

kesulitan?  

Kesulitannya pada saat menjelaskan 

mengenai pendidikan seks dalam 

pemilihan kata-kata yang sesuai dengan 

umur mereka. 

5. Apakah perlu 

pendamping saat anak 

belajar pendidikan 

seks? 

Bagaimana 

pendampingnya jika 

diperlukan? 

Saat anak belajar pendidikan seks sangat 

penting adanya pendamping. Hal ini 

dilakukan agar anak tidak salah dalam 

mengartikan penjelasan yang ada. 

6 Apakah buku cerita 

bergambar efektif 

dalam pendidikan seks? 

Mengapa? 

Buku cerita bergamabar menurut saya 

sangat efektif. Karena anak-anak lebih 

senang diberi pengertian yang bergambar. 

Mereka jenuh kalau hanya di terangkan 

panjang lebar atau membaca bacaan yang 

panjang. Jadi menurut saya, buku cerita 

bergambar akan sangat membantu anak-

anak dalam menerima pengalaman baru. 

Tabel 1.3 Hasil Wawancara 
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4. Analisis Data  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru 

kelas IV sekolah MIN 6 Ponorogo pendidikan seks di MIN 6 Ponorogo  

sudah terlaksana, sesuai dengan tingkatan kelas. Pendidikan seks di 

ajarkan melalui pembelajaran IPA, PAI dan Olahraga. Untuk mengajarkan 

pendidikan seks dikelas bawah guru harus teliti dalam memilih kata dan  

lebih memberikan pengertian yang sederhana.  

Dengan dilakukan wawancara peneliti juga dapat menarik 

kesimpulan dari pertanyaan tersebut yaitu dengan menggunakan media 

buku cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks sangat membantu 

peserta didik MIN 6 Ponorogo dalam mempelajari pendidikan seks. Hal 

ini karena peserta didik mampu menyerap pelajaran yang bersifat nyata 

dalam kehidupan sehari-hari ditunjang dengan gambar-gambar yang 

mengartikan imajinasi mereka sesuai dengan kehidupan dengan 

didampingi guru. 

 

B. Deskripsi Produk Awal 

Buku cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks anak usia dini 

bertemakan menjaga tubuh. Terbagi menjadi: 

1. Cover Buku Cerita 

Bagian cover buku  terdapat judul buku cerita yang bertuliskan 

“Aku Bangga Menutup Aurat”. Gambar yang berada di sampul buku 

dibuat dengan mengambil bagian halaman cerita terakhir pada isi buku. 
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Pada cover depan hanya ada gambar tokoh Ibu dan Hawwa. 

Penulis sengaja menggunakan dua tokoh ini agar pembaca penasaran dan 

tertarik dengan isi buku. Sedangkan pada cover  belakang diberi tulisan 

sinopsis yang menceritakan  inti dari isi cerita tersebut, akan tetapi ada 

beberapa bagian yang dipotong dimaksudkan agar memberi rasa penasaran 

pada pembaca tentang isi buku cerita tersebut. 

2. Bagian-bagian Buku Cerita (tentang buku, daftar isi, isi buku) 

a. Tentang Buku 

Bagian isi tentang buku ini membahas latar belakang dibuatnya 

buku ini. Pembaca dapat mengetahui garis besar dari isi buku. Selain 

itu pembaca juga dapat mengetahui manfaat dan tujuan buku tersebut. 

b. Daftar Isi 

Daftar isi berisi daftar atau urutan judul yang ada pada buku. 

Daftar isi pada buku cerita anak dibuat dengan sangat sederhana 

karena bukiu ini ditujukan untuk anak Sekolah Dasar agar anak lebih 

mudah dalam memahami dan mencari halaman. 

c. Isi Buku 

Bagian isi buku cerita islami berbasis pendidikan seks, 

memberikan informasi yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga aurat dan mengajarkan 

kepada anak bahwa tubuh kita perlu dihormati.  Dibantu dengan 

gambar yang menarik dengan ilustrasi yang sesuai cerita dan kata-
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kata yang sederhana, diharapkan buku cerita anak ini membuat anak 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

 

C. Validasi Desain 

Pada tahap awal, produk yang telah dibuat oleh peneliti selanjutnya 

akan dilakukan validasi oleh pakar ahli. Validasi ini dimaksud untuk 

mengetahui seberapa baik kualitas buku cerita yang telah dibuat oleh peneliti. 

Setelah melalui tahap validasi yang dilakukan oleh pakar ahli, selanjutnya 

kualitas buku akan dihitung menggunakan pensekoran Skala Likert. 

1. Data Validasi oleh Ahli Materi dan Bahasa 

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi, untuk ahli 

materi dan bahasa dilakukan oleh ahli yaitu Bapak Mukhlison Efendi dan 

Bapak Syamsul Huda, S.Ag.  Validasi ahli materi dilakukan dengan 

mengisi lembar angket penilaian, aspek dinilai oleh ahli materi dan bahasa 

yaitu: isi cerita, halaman dan penyajian. 

Berdasarkan validasi yang telah dilakukan oleh Bapak Mukhlison 

Efendi, pakar memberikan masukan untuk produk buku cerita bergambar 

islami berbasis pendidikan seks yang telah dibuat oleh peneliti. Pakar ahli 

memberikan masukan yang di anggap oleh pakar perlu diperbaiki pada 

buku cerita anak adalah mengganti nama tokoh anak yang awalnya 

“Adam” dan “Hawwa” diganti nama lain. Penulis mengganti nama tokoh 

menjadi “Saba” dan “Sava”. 
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Indikator 

Penilaian 
Komponen Skor 

Materi 

Kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik 5 

Kesesuaian cerita dengan judul 4 

Kesesuaian cerita dengan perkembangan anak 

kelas atas sekolah dasar 
5 

Penyampaian pada buku cerita bergambar 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
4 

Manfaat buku cerita untuk mempermudah 

pembelajaran 
5 

Gambar mempermudah peserta didik dalam 

menguasai cerita 
5 

Buku cerita menghilangkan kesan jenuh untuk 

membaca 
4 

Buku cerita bergambar memberikan 

pembelajaran bagi anak kelas atas sekolah 

dasar 

4 

Isi cerita disajikan dengan sederhana dan jelas 4 

Cerita mudah dipahami 5 

Letak gambar sesuai dengan cerita 4 

Warna gambar menarik bagi siswa 4 

Gambar jelas dan mudah dibedakan 4 

Bahasa 

Mudah dibaca 5 

Kesesuaian tulisan dengan EYD 4 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 4 

Pemilihan kata yang tepat 4 

Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca 5 

Ketetapan tata bahasa 4 

Ketetapan ejaan 4 

Kesesuaian penggunaan kalimat yang 

komunikatif 
4 

Jumlah 91 

Rerata Skor 4,33 

Persentase 86,6% 

Keterangan Sangat Layak 
 

Tabel 1.4 Hasil Validasi dari Ahli Materi dan Bahasa 

 

Validator yang kedua untuk materi dan bahasa dilakukan oleh 

Bapak Syamsul Huda, S.Ag. merupakan kepala MIN 6 Ponorogo. Validasi 

yang dilakukan oleh Bapak Syamsul Huda berlangsung pada tanggal 2 
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November 2018. Validasi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian sebagai berikut:  

Indikator 

Penilaian 
Komponen Skor 

Materi 

Kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik 5 

Kesesuaian cerita dengan judul 5 

Kesesuaian cerita dengan perkembangan anak 

kelas atas sekolah dasar 
5 

Penyampaian pada buku cerita bergambar 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
5 

Manfaat buku cerita untuk mempermudah 

pembelajaran 
5 

Gambar mempermudah peserta didik dalam 

menguasai cerita 
5 

Buku cerita menghilangkan kesan jenuh untuk 

membaca 
4 

Buku cerita bergambar nmemberikan 

pembelajaran bagi anak kelas atas sekolah 

dasar 

5 

Isi cerita disajikan dengan sederhana dan jelas 4 

Cerita mudah dipahami 4 

Letak gambar sesuai dengan cerita 5 

Warna gambar menarik bagi siswa 4 

Gambar jelas dan mudah dibedakan 5 

Bahasa 

Mudah dibaca 4 

Kesesuaian tulisan dengan EYD 4 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 4 

Pemilihan kata yang tepat 4 

Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca 5 

Ketetapan tata bahasa 4 

Ketetapan ejaan 4 

Kesesuaian penggunaan kalimat yang 

komunikatif 
4 

Jumlah 94 

Rerata Skor 4,47 

Persentase 89,5% 

Keterangan 
Sangat 

Layak 
 

Tabel 1.5 Hasil Validasi dari Ahli Materi dan Bahasa 
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2. Data Validasi oleh Ahli Desain dan Media 

Produk yang telah dikembangkan kemudian dinilai oleh ahli 

desain dan media, untuk penilaian desain dan media dilakukan oleh Ibu 

Ika Rusdiana. Validasi desain dan media dilakukan dengan mengisi 

lembar angket penilaian aspek yang dinilai yaitu cover, judul dan 

desain, hasil validasi disajikan dalam tabel berikut: 

Indikator 

Penilaian 
Komponen Skor 

Desain & 

Media 

Desain cover 4 

Mendorong rasa keingintahuan siswa 3 

Mendorong terjadinya interaksi siswa dengan 

sumber belajar 
4 

Konsisten penggunaan spasi dan pengetikan 4 

Ketepatan font penulisan 4 

Kejelasan pengetikan 5 

Ketepatan pemilihan warna cover 5 

Cover yang menarik 4 

Kemampuan ilustrasi gambar untuk membantu 

pemahaman siswa 
4 

Kemampuan ilustrasi gambar menarik 

perhatian siswa 
4 

 Cover sesuai dengan isi 4 

Gambar cover  sesuai dengan isi cerita 4 

Judul buku cerita bergambar sesuai dengan isi 

cerita 
4 

Judul buku cerita bergambar menarik minat 

siswa 
4 

 Ukuran buku cerita bergambar sesuai dengan 

kebutuhan siswa 
3 

Warna huruf yang digunakan sesuai untuk 

siswa kelas atas sekolah dasar 
4 

Ketepatan gambar dengan cerita 4 

Jumlah 68 

Rerata Skor 4 

Persentase 80% 

Keterangan Layak 

Tabel 1.6 Hasil Validasi Ahli Desain dan Media 
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D. Data Validasi Uji Coba Lapangan dan Revisi Produk 

1. Data Validasi Uji Coba Lapangan dan Revisi Produk 

Setelah melewati tahap validasi oleh pakar ahli dan guru kelas 

maka peneliti melakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan 

kepada siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo pada tanggal, 3 November 2018. 

Uji coba dilakukan kepada 11 siswa sebanyak satu kali. 

Pada saat berlangsungnya tahap uji coba di lapangan, pertama yang 

dilakukan oleh peneliti adalah meminta ijin untuk melakukan uji coba 

produk di MIN tersebut kepada Kepala Sekolah dan guru kelas. Pada saat 

uji coba kepada 11 siswa peneliti membimbing siswa dalam mengisi 

angket validasi. Pertama-tama peneliti memberikan pengarahan terlebih 

dahulu dalam mengisi angket validasi tersebut. Kemudian, peneliti 

mengajak siswa membaca buku tersebut. Setelah siswa selesai membaca, 

siswa diminta oleh peneliti memberikan penilaian terhadap produk buku 

cerita tersebut. Penilaian siswa berupa skor antara 1-5 yang dimaksudkan 

ke dalam kategori kurang baik-sangat baik. Setelah semua siswa mengisi 

angket tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan kualitas produk buku 

cerita bergambar islami berbasis pendidikan seks anak usia SD. 

Hasil uji coba lapangan yang dilakukan kepada delapan siswa kelas 

IV MIN 6 Ponorogo maka diketahui di tabel berikut: 
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E. Pembahasan 

Hasil dari penelitian pengembangan buku cerita bergambar islami 

berbasis pendidikan seks untuk anak menggunakan prosedur sepuluh langkah 

Sugiyono akan tetapi menjadi tujuh langkah. Hal ini dikarenakan Sugiyono 

memperbolehkann penelitian dan pengembangan disederhanakan. Tujuh 

langkah tersebut yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, revisi desain,  ujicoba produk dan revisi. Langkah pertama 

yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis kebutuhan yaitu 

dengan cara melakukan wawancara kepada guru kelas IV. Guru mengatakan 

pendidikan  seks di MIN 6 Ponorogo sudah terlaksana. Melalui mata pelajaran 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), PAI (Pendidikan Agama Islam) dan olahraga. 

Namun belum secara khusus. 

Penelitian pengembangan ini disusun berawal dari rasa prihatin 

peneliti terhadap anak sekolah dasar yang menggambar seorang wanita 

telanjang yang didepannya ada seorang laki-laki. Tahap pertama produk ini 

diawali dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan 

melakukan wawancaraa kepada guru kelas MIN 6 Ponorogo. Pada saat 

melakukan wawancara ada beberapa pernyataan dari guru mengenai 

pendidikan seks, guru mengalami  kesulitan pada saat menjelaskan mengenai 

pendidikan seks dalam pemilihan kata-kata yang sesuai dengan umur mereka. 

Pendidikan seks di MIN 6 Ponorogo memang bukan murni pembelajaran 

secara khusus, akan tetapi terdapat dalam  mata pelajaran IPA dan Olahraga. 

Penting juga bagi guru ketika memberikan materi pendidikan seks untuk siswa 
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memiliki buku pegangan, buku yang dibutuhkan adalah buku cerita bergambar 

karena selain memuat pendidikan seks buku ini juga disertai gambar yang 

menarik membuat siswa lebih berminat untuk mengikuti pelajaran. 

Buku cerita bergambar islami yang memuat pendidikan seks bisa 

dibaca dengan dampingan guru di sekolah maupun dampingan orang tua 

ketika di rumah. Dengan demikian, guru dan orang tua dapat membantu siswa 

dalam memberikan pengertian maupun penjelasan mengenai pendidikan seks 

dengan bantuan buku tersebut. 

Buku cerita bergambar islami ini disusun untuk siswa dalam menjaga 

tubuh melalui syariat Islam yaitu menjaga aurat baik laki-laki maupun 

perempuan. Dengan bantuan buku cerita bergambar islami, dampingan guru 

serta orang tua anak akan tumbuh kesadara merawat dan menjaga tubuh sejak 

dini. 

Buku cerita bergambar ini, berdasarkan hasil validasi dari dua pakar, 

satu guru kelas, dan siswa dapat disimpulkan bahwa buku cerita bergambar 

islami termasuk kategori baik dan layak untuk di uji cobakan. Beberapa hal 

yang menjadikan buku ini layak adalah buku cerita ini memiliki gambar dan 

pewarnaan yang menarik dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami 

oleh siswa. Cerita yang ada didalam isi buku tersebut, merupakan hasil 

analisis kebutuhan guru bahwa pendidikan seks dan pembelajaran perlu 

ditanamkan sejak dini pada siswa usia sekolah dasar. Bertujuan untuk 

membangun kesadaran siswa untuk peduli dan menghargai tubuh diri sendiri 

maupun orang lain. 
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Penyusunan buku cerita islami berbasis pendidikan seks ini diawali 

dengan membuat isi cerita, setelah isi cerita sudah selesai langkah selanjutnya 

mencari judul buku. Judul buku adalah “Aku Bangga Menutup Aurat”. Setelah 

itu di validasi oleh pakar dan guru, ternyata judul buku mewakili isi cerita 

secara menyeluruh. Buku cerita tersebut memiliki 24 halaman termasuk cover 

depan dan belakang. Buku cerita bergambar Islami memiliki synopsis di cover 

belakang. Buku ini juga di buat dengan menggunakan bahasa yang sederhana, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami anak. 

Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa 

ahli sebelum diujicobakan, validasi dilakukan oleh dua ahli materi dan bahasa 

dan satu ahli desain dan media. Hasil penilaian ahli materi dan bahasa dari 

Bapak Mukhlison Effendi  mendapatkan nilai rata-rata 4,33  dengan kriteria 

persentase kelayakan 86,6% dan kategori penilaian adalah “Sangat Layak”. 

Setelah validasi selesai, peneliti memperoleh komentar dan saran yang 

bertujuan untuk memperbaiki buku cerita menjadi lebih baik dan layak untuk 

di baca. Saran dan komentar dari ahli pertama yaitu mengganti nama “Adam” 

dan “Hawwa” menjadi nama lain, kemuadian peneliti mengganti nama dengan 

“Saba” dan “Sava”. 

Pada validasi yang dilakukan oleh validator ahli materi dan bahasa 

yang di ambil dari Bapak Syamsul Huda mendapatkan nilai rata-rata 4,47 

Dengan kriteria persentase kelayakan  89,5% dan  kategori penilaian adalah 

“Sangat Layak”. 
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Hasil validasi ahli desain dan media oleh Ibu Ika Rusdiana mencakup 

beberapa aspek yaitu kesesuaian bahasa dan komunikatif buku cerita 

bergambar islami mendapatkan nilai rata-rata 4 dengan kriteria persentase 

kelayakan 80% dengan kategori “Layak”. 

Setelah produk berupa buku cerita anak sudah di revisi maka dilakukan 

uji coba lapangan. Pada tahap uji coba lapangan peneliti meminta sebelas  

siswa untuk menjadi responden. Mendapat nilai rata-rata 4,71 dengan kriteria 

persentase kelayakan 94,75%. 

Hasil dari penelitian pengembangan menunjukkan bahwa buku cerita 

bergambar islami yang dikembangkan oleh peneliti mendapat respon positif 

dari guru dan siswa. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan pakar, 

dan guru serta siswa sebagai subjek uji coba. Buku ini memiliki kualitas baik 

dan layak digunakan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan buku cerita bergambar 

islami berbasis pendidikan seks untuk anak usia sekolah dasar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian ahli materi dan bahasa dari Bapak Mukhlison Effendi  

mendapatkan nilai rata-rata 4,33  dengan kriteria persentase kelayakan 

86,6% dan kategori penilaian adalah “Sangat Layak”. Setelah validasi 

selesai, peneliti memperoleh komentar dan saran yang bertujuan untuk 

memperbaiki buku cerita menjadi lebih baik dan layak untuk di baca. 

Saran dan komentar dari ahli pertama yaitu mengganti nama “Adam” dan 

“ Hawwa” menjadi nama lain, kemuadian peneliti mengganti nama dengan 

“Saba” dan “Sava”. 

2. Pada validasi yang dilakukan oleh validator ahli materi dan bahasa dari 

Bapak Syamsul Huda mendapatkan nilai rata-rata 4,47 Dengan kriteria 

persentase kelayakan  89,5% dan  kategori penilaian adalah “Sangat 

Layak”. 

3. Hasil validasi ahli desain dan media oleh Ibu Ika Rusdiana mencakup 

beberapa aspek yaitu kesesuaian bahasa dan komunikatif buku cerita 

bergambar islami mendapatkan nilai rata-rata 4 dengan kriteria persentase 

kelayakan 80% dengan kategori “Layak”. 
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4. Respon dari siswa mendapat nilai rata-rata 4,71 dengan kriteria persentase 

kelayakan 94,75%. 

Hasil dari penelitian pengembangan menunjukkan bahwa buku cerita 

bergambar islami yang dikembangkan oleh peneliti mendapat respon positif 

dari guru dan siswa. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan pakar, 

dan guru serta siswa sebagai subjek uji coba. Buku ini memiliki kualitas baik 

dan layak digunakan.  

 

B. Saran 

Penelitian dan pengembangan buku cerita bergambar islami berbasis 

pendidikan seks bagi anak usia sekolah dasar memerlukan tindak lanjut agar 

diperoleh buku cerita bergambar yang berkualitas dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran, peneliti menyarankan: 

1. Bagi peneliti, dapat mengembangkan buku cerita bergambar dengan tema 

yang yang lainnya. 

2. Bagi pembaca, dapat melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap buku 

cerita bergambar Islami berbasis pendidikan sek bagi anak usia sekolah 

agar dapat dihasilkan produk yang inovatif untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Bagi guru, dapat menerapkan buiku cerita bergambar Islami berbasis 

pendidikan seks bagi anak usia sekolah dasar dalam proses pembelajaran 

juga memerlukan kemampuan untuk menyampaikan isi buku cerita 

bergambar. 
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