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ABSTRAK  

Penelitian ini  memiliki  latar  belakang  bahwa  perkembangan  teknologi  yang 
semakin pesat ternyata berimbas pada tingkat kekerasan seksual terhadap anak- 
anak.  Akibatnya,  jumlah  kekerasan  seksual  kian  bertambah.  Kondisi  tersebut 
diperparah  dengan  terbukanya   akses  informasi  yang  tidak  sehat  mengenai 
kesehatan reproduksi di keluarga dan sekolah.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pengaruh Wayang Kagok terhadap  pemahaman  anak tentang 
seks,  dan  menguraikan  manfaat  pendidikan  seks  yang  diperoleh  anak  dari 
pagelaran Wayang Kagok. 
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan 
kualitatif-deskriptif-analitis. Metode pengumpulan yang digunakan ialah 
purposive sampling. Sample dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar 
(SD) Negeri  PAKEL Yogyakarta yang berusia 9 12 tahun. Data diperoleh dari 
pengamatan berperan serta, wawancara, dan pengamatan dokumen. 
Hasil penelitian berupa pre-test menunjukkan bahwa pada awalnya responden 
putri  (90,9%)  dan  putra  (95,5%)  belum  paham  mengenai  organ  reproduksi 
mereka. Setelah pagelaran wayang kagok diselenggarakan, peneliti memberikan 
post-test dan terdapat pengaruh yang signifikan yaitu responden putri (90,9%) 
dan (57,9%) putra sudah paham. Selain itu, responden juga memberi respon 
jawaban yang  diharapkan pada saat diberikan pertanyaan mengenai tindakan 
yang  harus  dilakukan  saat  mereka  menghadapi  ancaman  kekerasan  seksual, 
seperti  berteriak  minta  tolong  dan  melaporkan  kepada  orangtua  atau  guru 
mereka.  Penelitian  ini  memiliki  kesimpulan  bahwa  Wayang  Kagok  ini  layak 
dipertimbangkan sebagai alternatif baru media pendidikan seks untuk anak yang 
menggabungkan unsur sosial-budaya. Dari hasil penelitian ini, siswa SD Negeri 
PAKEL  Yogyakarta  sebagai  responden  penelitian  telah  memahaminya  secara 
fisik, dan juga mengerti bagaimana bersikap menjaga organ reproduksi mereka 
jika ada orang lain yang bermaksud jahat terhadap mereka.  

Kata Kunci: Wayang Kagok, pendidikan seks, anak   

PENDAHULUAN  

Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  ternyata  berimbas  dengan 
tingkat   kekerasan   seksual   terhadap   anak-anak.   Maraknya   tayangan   media 
elektronik,   seperti   televisi,   VCD,   dan   internet   yang   berbau   seks   sangat 
mendominasi   lingkungan   anak-anak.   Akibatnya,   jumlah   kekerasan   seksual 
terhadap anak-anak kian lama kian bertambah (Wahyuni, 2005). 



PKMP-1-9-2

      
Idealnya,  pendidikan  seks  pada  anak-anak  diberikan  kali  pertama  oleh 

orangtua di rumah atau lingkup keluarga. Akan tetapi, tidak semua orangtua mau 
bersikap  secara  terbuka   terhadap  anak  dalam  membicarakan  permasalahan 
seksual. Dari sinilah kita berharap agar  pendidikan seks bisa membuat seorang 
anak mengetahui tentang jenis kelaminnya, dan hal itu bisa memberikan penilaian 
yang  tepat  tentang  suatu  tindakan  yang  berkaitan  dengan  urusan  seksualitas 
(Purwatiningsih, 2005; Thomassen, 2004). 

Rendahnya tingkat pendampingan orangtua ini ternyata berkait erat dengan 
meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak, terutama di DIY. Menurut 
Koordinator  Divisi Media dan Informasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Rifka   Annisa   Women   Crisis   Center   (WCC)   Yogyakarta,   Rofi   Widiastuti 
(Kompas,   26/7/2004),   anak-anak   yang   menjadi   korban   kekerasan   seksual 
umumnya tidak mengetahui apa yang menimpa diri mereka. 

Penelitian  ini  memiliki  dua  tujuan  penting,  yakni  mendeskripsikan  (1) 
bagaimana pengaruh pagelaran Wayang Kagok terhadap pemahaman anak tentang 
seks,  dan  (2)  apa  sajakah  manfaat  pendidikan  seks  yang  diperoleh  anak  dari 
pagelaran Wayang Kagok. 

Penelitian ini  memberi  manfaat  bagi  empat  pihak,  yakni  (1)  Bagi  para 
orangtua,  dimaksudkan untuk memberi salah satu alternatif dalam memberikan 
pendidikan seks yang benar pada anak-anak; (2) Bagi para pendidik, diharapkan 
menjadi sebuah jalan keluar bagi  ketidaktahuan yang dihadapi oleh anak-anak 
tentang seks dan semoga ada partisipasi aktif, serta kerjasama dari sekolah untuk 
menjadi sarana pagelaran Wayang Kagok di masa yang akan  datang; (3) Bagi 
masyarakat, dimaksudkan untuk lebih menghidupkan budaya yang terlahir  dari 
masyarakat dan mengembalikan untuk kemanfaatan masyarakat; dan (4) Bagi 
pemerintah,  terutama Pemprov DI Yogyakarta dalam hal ini Dinas Diknas DIY 
semoga  dapat  memberikan  dukungan,  baik  moral  dan  material,  dalam  upaya 
sosialisasi pagelaran Wayang Kagok  sebagai  media alternatif dalam pendidikan 
seks pada anak-anak. 

Penelitian ini memiliki rujukan tentang pendidikan seks bagi anak-anak. 
Darno  (2005)  mendefinisikan  pendidikan  seks  sebagai  pelajaran  khusus  yang 
dimaksudkan untuk memberi anak fakta-fakta tentang seksualitas yang akurat dan 
mudah  dipahami.  Pendekatan   dalam  pengajaran  dapat  bersifat  konstruktif, 
preventif,  atau  keduanya.  Pendidikan  konstruktif  menyajikan  fakta-fakta  dan 
penjelasan tentang perilaku seksual. Pendidikan preventif memberikan fakta-fakta 
dengan  menekankan  pengajaran  mengenai  apa  yang  harus  dihindarkan  dalam 
menjaga kesehatan seksual. 

Memberikan pendidikan seks kepada anak sejak usia dini akan 
mendatangkan banyak manfaat selama cara dan materi yang disampaikan tepat. 
Materi pendidikan seks yang diberikan tidak bisa lepas dari latar belakang budaya 
yang  mewarnai   masyarakat.  Materi  yang  disampaikan  harus  memerhatikan 
batasan norma-norma, kebudayaan, maupun agama yang dianut. 

Menurut Sarwono (1989), secara umum pendidikan seksual adalah suatu 
informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, meliputi 
aspek-aspek  kesehatan,   kejiwaan,  proses  terjadinya  pembuahan,  kehamilan, 
kelahiran, tingkah laku seksual, dan hubungan seksual. 

Pendidikan seksual sangatlah luas, di antaranya mengajarkan anak untuk 
berperilaku  sesuai gendernya, pengenalan organ tubuh, bagaimana menjaga dan 
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merawat  organ  reproduksinya,  serta  melindungi  diri  dari  pelecehan  seksual. 
Pendidikan   seks   diajarkan  untuk  memberi  pemahaman  kepada  anak  dalam 
menghadapi masalah hidup  yang bersumber pada dorongan seksual. Pendidikan 
seksual  hendaknya  diberikan  sejak  dini,   ketika  anak  mulai  sadar  tentang 
perbedaan kelamin dirinya dengan orang lain. Pendidikan  ini diberikan secara 
berkesinambungan   dan   bertahap   sehingga   penjelasannya   dapat   disesuaikan 
dengan kebutuhan dan daya tangkap anak. 

Beberapa alasan  mendasar  pentingnya  pendidikan  seks  secara  dini  pada 
anak-anak  adalah  pendidikan  seks  secara  dini  akan  memudahkan  anak-anak 
menerima  keberadaan   tubuhnya  secara  menyeluruh  dan  menerima  fase-fase 
perkembangan secara wajar, membuat anak sadar dan paham akan perannya kelak 
di masyarakat menurut jenis kelaminnya, meraih  tahap kedewasaan yang layak 
menurut usianya dan mengatasi informasi negatif dari lingkungan luar keluarga. 

Pendidikan seksual selain menerangkan aspek-aspek anatomis dan biologis, 
juga menerangkan tentang aspek-aspek  psikologis dan moral. Pendidikan seksual 
yang benar harus memasukkan unsur-unsur hak asasi manusia. Nilai-nilai kultur 
dan  agama  hendaknya  juga  diikutsertakan  sehingga  akan  menjadi  pendidikan 
akhlak dan moral. 

Beberapa ahli mengatakan pendidikan seksual yang baik harus dilengkapi 
dengan pendidikan etika dan pendidikan tentang hubungan sesama manusia, baik 
dalam hubungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Tujuan dari pendidikan 
seksual pada anak bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba, 
namun untuk menyiapkan anak agar tahu tentang seksualitas dan akibat-akibatnya 
(Suminar, 2005). 

Selanjutnya penelitian ini pun merujuk soal Wayang Kagok. Wayang Kagok 
merupakan   satu  dari  sekian  jenis  wayang  kreasi  baru  yang  muncul  pada 
perkembangan abad ke-20. Tradisi wayang sendiri dikenal masyarakat Indonesia, 
khususnya  masyarakat  Jawa  sebagai  media  membawa  muatan-muatan,  seperti 
ilmu pengetahuan, seni, hiburan, pendidikan, kejiwaan, mistis, serta simbolis. 

Dalam Buku Panduan Museum Wayang Kekayon Yogyakarta (t.th), wayang 
memiliki tiga arti, yaitu wayang kulitnya sendiri, pagelaran wayang, dan refleksi 
falsafah hidup Jawa. Dalang  sebagai sebuah medium, mendatangkan roh nenek 
moyang dalam bentuk bayang-bayang yang  kemudian mempertunjukkan tiruan 
atau imitasi kehidupan manusia kepada para penonton. 

Seperti kita ketahui di bagian sebeelumnya, Wayang Kagok termasuk dalam 
kategori  wayang  kreasi  baru  yang  penciptaannya  memang  dikhususkan  untuk 
suatu tujuan tertentu, yakni sebagai media pendidikan seks, khususnya pada anak- 
anak usia sekolah dasar (SD) yang berumur 6-12 tahun. Dengan begitu, pagelaran 
Wayang Kagok didesain untuk memperkenalkan  anak-anak pada bagian tubuh 
mereka sendiri. Tujuan berikutnya adalah tindakan-tindakan yang harus 
diwaspadai anak-anak. 

Dalang dalam  pagelaran  Wayang  Kagok  tidak  hanya  bertindak  sebagai 
pendongeng  saja,  namun  dia  juga  harus  mengundang  minat  bertanya  anak. 
Pagelaran Wayang Kagok pun dikondisikan informal dan dialogis, sehingga anak- 
anak tidak merasa sungkan dan mungkin  terlalu asing dengan beberapa definisi 
biologis tentang bagian tubuh mereka, yang disampaikan secara terbuka oleh sang 
dalang. Penggunaan istilah-istilah yang disampaikan pada anak juga dimodifikasi 
agar  mudah  dipahami  oleh  anak-anak,  serta  ditambah  iring-iringan  musik. 
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Diharapkan, dari pagelaran tersebut pendidikan seks yang sehat dan sesuai etika 
dapat semakin mudah dipahami oleh anak-anak.  

  

Gambar 1. Pementasan Wayang Kagok Didalangi oleh Kang Memed di SD 
Negeri PAKEL Yogyakarta, 25 Juni 2005.  

Berawal dari tingginya kasus kekerasan pada anak-anak, khususnya dalam 
bentuk  kekerasan  seksual,  LSM  Rifka  Annisa  Women  Crisis  Center  (WCC) 
menyikapinya  dengan  program  sosialisasi  pendidikan  seks  yang  berakar  pada 
kesadaran anak-anak sendiri akan bagian-bagian tubuhnya, serta cara menjaga diri 
mereka dari ancaman kekerasan yang ada di sekitarnya. 

Menurut Koordinator Divisi Media dan Informasi Rofi Widiastuti (Kompas, 
26/7/2004), anak-anak tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan 
atau   pelecahan  seksual.  Ditambah  lagi,  hampir  semua  peristiwa  kekerasan 
terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, tidak pernah ditanggapi para pejabat 
pemerintah  secara  serius.   Sementara  itu,  rasa  malu  disertai  rasa  ketakutan 
menyebabkan anak-anak yang menyadarinya tidak berusaha mencari pertolongan 
(Kompas,  30/6/2003).  Kondisi  itu  makin  lengkap  ketika   faktor  kemiskinan 
merupakan salah satu faktor penyebab eksploitasi seksual terhadap anak. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, kemudian media berupa wayang 
yang juga bertujuan mengembalikan minat anak terhadap budaya mereka sendiri. 
Wayang yang khas Indonesia bisa diolah menjadi kisah yang menarik dan dekat 
dengan keseharian anak-anak.  Oleh karena itu, disebutlah wayang ini sebagai 
Wayang   Kagok,   mengingat   sifatnya   sangat   adaptif   terhadap   kondisi   riil 
masyarakat,  khususnya  anak,  serta  tidak  sepenuhnya  mengikuti  pakem  dunia 
pewayangan yang ada. 

Tokoh yang diambil ialah tokoh-tokoh punakawan seperti Bagong, Gareng, 
Petruk,   Togog,  dan  Bilung  sebagai  representasi  dari  golongan  rakyat  atau 
masyarakat bawah  dalam dunia wayang. Adapun penokohan yang diambil pun 
tidak jauh dari kisah keseharian  masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, 
tokoh-tokohnya juga disimbolkan memiliki peran  atau posisi yang hampir sama 
dengan kehidupan sehari-hari yang setidaknya dihadapi oleh anak-anak. 

Sebagai contoh, Bagong, Gareng, Petruk, dan Limbuk digambarkan sebagai 
siswa  sekolah dasar (SD) dengan khas seragam merah-putih, sementara Togog 
digambarkan sebagai sesepuh desa dan Bilung sebagai tipikal anggota masyarakat 
yang nakal

 

dan berperilaku  menyimpang. Dengan cara demikian, diharapkan 
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anak-anak dapat menangkap pesan yang disampaikan secara jelas dan 
menyeluruh, sekaligus menghibur.                          

Gambar 2.  Tokoh Gareng.  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini memilih anak-anak usia sekolah dasar (SD) yang berusia 9-12 
tahun di SD Negeri PAKEL Yogyakarta, atau tepatnya siswa-siswa di kelas III-VI 
sebagai responden. Jumlah total mereka yaitu 44 orang, yang terdiri atas 22 siswa 
putri dan 22 siswa putra. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
menambahkan pendekatan kuantitatif menggunakan angket. Sebelum pagelaran 
Wayang Kagok dimulai, kami selenggarakan terlebih dulu pre-test terhadap para 
responden, yakni para siswa kelas III-IV SD Negeri PAKEL Yogyakarta berupa 
obrolan ringan tanya-jawab seputar  perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 
Kemudian setelah pagelaran Wayang Kagok itu  selesai, kami adakan post-test 
berupa pembagian angket atau kuesioner kepada para responden. 

Data diperoleh dari pengamatan berperan serta (participant observation), 
wawancara, dan pengamatan dokumen. Pengamatan berperan serta digunakan saat 
pagelaran  dilaksanakan,  yaitu  untuk  memahami  pengaruh  pagelaran  Wayang 
Kagok terhadap pemahaman anak tentang pendidikan seks. 

Peneliti melakukan pendampingan bagi responden saat pagelaran 
dilangsungkan. Sedangkan metode angket/kuesioner digunakan untuk mengukur 
respon siswa SD Negeri PAKEL Yogyakarta terhadap pagelaran Wayang Kagok 
tersebut.  Kuesioner  ini   juga  akan  menguraikan  manfaat  yang  didapat  dari 
pagelaran Wayang Kagok sebagai media pendidikan seks pada anak. 
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Gambar 3. Pementasan  Wayang  Kagok  Didalangi  oleh  Kang  Memed  di  SD 
Negeri PAKEL Yogyakarta, 25 Juni 2005.  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 
pendekatan,  yaitu kualitatif dan kuantitatif yang digunakan secara bersamaan. 
Pendekatan  kuantitatif  digunakan  saat  menguraikan  data  yang  diperoleh  dari 
kuesioner dan menyajikannya dalam bentuk tabel persentasi. Sementara 
pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan atau uraian yang 
lebih mendalam terhadap temuan yang disajikan dalam tabel persentasi tersebut 
(Miles & Huberman, 1994). 

Setelah keseluruhan data terkumpul dan dianggap tuntas, maka dilakukan 
dua kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, yaitu reduksi data dan penyajian 
data. Reduksi  merupakan suatu  bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan,  mengarahkan, dan membuang hal-hal  yang  tidak perlu. 
Penyajian  hasil  analisis  data  dalam  studi  ini  selain  berupa  teks  naratif,  juga 
didukung   dengan  beberapa  tabel  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam 
membaca hasil studi (Moleong, 2002). 

Untuk mencapai derajat keterpercayaan (dependability) dalam penelitian ini, 
peneliti  menggunakan teknik triangulasi, di mana peneliti menggunakan sumber 
di luar data untuk mengecek atau membandingkan data tersebut. Ada empat cara 
untuk  melakukan  verifikasi   data,  yaitu  melalui  verifikasi  sumber,  metode, 
pengamat atau peneliti lain dan teori (Denzin & Lincoln, 1994). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengamat atau peneliti lain, yang 
paham atas wayang ataupun pendidikan seks pada anak. Peneliti 
mengkonfirmasikan  hal  ini  pada  beberapa  pihak,  di  antaranya  kepada  Rifka 
Annisa WCC dan kepala sekolah SD Negeri PAKEL Yogyakarta.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun  penelitian  ini  kami  dilakukan  sejak  bulan  April  hingga  bulan 
Agustus 2005 yang meliputi beberapa hal: 

 

Bulan April dan Mei 2005, meliputi konfirmasi dengan LSM Rifka Annisa 
WCC  selaku  penggagas  awal  ide  pagelaran  Wayang  Kagok,  penelaahan 
kajian  dan  literatur  secara   mendalam,  konfirmasi  dengan  pihak  Kepala 
Sekolah  SD  Negeri  PAKEL  Yogyakarta.  Dipilihnya  SD  tersebut,  karena 
dilatarbelakangi: 
1.  Sebagian besar siswa SD berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

menengah ke bawah. Menurut survei Rifka Annisa, kecenderungan kasus 
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kekerasan  seksual  pada  anak  banyak  terjadi  pada  tingkat  ekonomi 
menengah ke bawah; 

2.  Dalam kurikulum pembelajaran SD pendidikan seksual belum terdapat 
dalam mata pelajaran agama, baik sebagai sisipan terhadap pelajaran lain 
maupun sebagai mata pelajaran yang otonom; 

3.  Para  siswa  SD  pernah  mendapatkan  materi  tambahan  tentang  wayang 
purwa yang  merupakan hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Akan 
tetapi, belum ada lanjutan terhadap materi tersebut; dan 

4.  Secara geografis, letak SD berada di perbatasan antara Kota Yogyakarta 
dan  Kabupaten  Bantul membuat akses para siswa terhadap pendidikan 
kesehatan   reproduksi  menjadi  berkurang.  Mereka  kurang  mendapat 
informasi yang memadai terhadap kemungkinan-kemungkinan kekerasan 
seksual di lingkungan tempat tinggal mereka. 

 

Bulan Juni 2005, meliputi pelaksanaan pementasan Wayang Kagok berjudul 
Jangan  Ganggu Aku

 

pada tanggal 25 Juni 2005, hari Sabtu di SD Negeri 
PAKEL Yogyakarta.  Persiapan utama dari pementasan ini ialah pengadaan 
sembilan  buah  Wayang  Kagok,  gunungan,  dalang,  dan  properti  wayang 
lainnya.  Dalang  dalam  pementasan  ini  ialah   Kang  Memed  yang  masih 
berstatus  sebagai  mahasiswa  Jurusan  Teater  Institut  Seni  Indonesia  (ISI) 
Yogyakarta.  Adapun  sembilan  tokoh  wayang  itu  meliputi  Petruk,  Gareng, 
Togog, Limbuk, Cangik, Bagong, Cublak, Bilung, dan Pak Cantrik. 

 

Bulan Juli 2005, meliputi kegiatan pengolahan data yang berbentuk kuesioner. 
Kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri atas dua poin penting, 
yakni  1)   pendidikan  seks  dalam  cerita  Wayang  Kagok  (terdiri  atas  5 
pertanyaan ganda), dan  2)  pendidikan seks anak sehari-hari (terdiri atas 11 
pertanyaan ganda dan uraian/esai). 

 

Bulan Agustus 2005, meliputi konfirmasi ulang melalui wawancara dengan 
Ibu Kepala Sekolah dan beberapa guru SD Negeri PAKEL Yogyakarta.    

 

Gambar 4. Pementasan  Wayang  Kagok  yang  Diikuti  oleh  Siswa-siswa  SD 
Negeri PAKEL Yogyakarta, 25 Juni 2005  

Dalam angket  yang  kami  dibagikan,  terdapat  16  butir  pertanyaan  yang 
mencakup  lima  buah  pertanyaan  berkaitan  dengan  cerita  Wayang  Kagok  dan 
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sebelas buah pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan tentang pendidikan seks 
anak-anak  sehari-hari. Dari 16 butir pertanyaan terdapat dua buah pertanyaan 
bersifat uraian (esai) dan 14 buah pertanyaan lainnya bersifat pilihan ganda. 

Dalam cerita Wayang Kagok dikisahkan bahwa Cangik merasa khawatir 
terhadap perubahan perilaku Limbuk, anak perempuannya. Namun, Limbuk justru 
bersikap diam dan tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk ibunya sendiri, 
bahwa dirinya pernah mendapat  perlakuan tak senonoh dari Bilung, pamannya. 
Tabel 1 menunjukkan pendapat responden putra sebanyak 7 siswa (36,8 persen) 
dan  responden  putri  sebanyak  4  siswa  (16  persen)  bahwa  Limbuk  menjadi 
pendiam.  Selanjutnya  dalam  tabel  yang  sama,  ada  pendapat  responden  putra 
sebanyak 10 siswa (52,6 persen) dan responden putri sebanyak 17 siswa (68 
persen)  bahwa  Limbuk  takut  untuk  menceritakan  perlakuan  jahat  Bilung  atas 
dirinya. 

Sementara  itu  responden  putra  sebanyak  2  siswa  (10,6  persen)  dan 
responden  putri 3 siswa (12 persen) memberi jawaban, yaitu Limbuk merasa 
bahagia.  Sampling  error  sebanyak  1  siswa  dari  responden  putri  sedangkan 
responden   putra   tidak   ada.   Berdasarkan   data   tersebut,   kita   bisa   menarik 
kesimpulan  bahwa  pendidikan  seks  melalui   Wayang  Kagok  cukup  berhasil 
diapresiasi oleh anak usia sekolah dasar (SD). Hal ini membuktikan bahwa anak 
perempuan amat rentan terhadap kekerasan seksual, seperti yang  dialami oleh 
Limbuk.  Ditambah  lagi,  mereka  yang  mengalami  sexual  abuse  cenderung 
mengalami gangguan psikologis.  

Tabel 1.  Kekhawatiran Cangik Akan Perilaku Limbuk  

Apa yang membuat Cangik Putri Putra  
khawatir

 

akan perubahan

 

perilaku Limbuk?

 

Jumlah

 

Persentase

 

Jumlah

 

Persentase

 

Limbuk menjadi Pendiam

 

4

 

16 %

 

7

 

36,8 %

 

Limbuk takut

 

untuk

     

menceritakan perlakuan Bilung

 

17

 

68 %

 

10

 

52,6 %

 

Limbuk merasa

 

bahagia

 

3

 

12 %

 

2

 

10,6 %

 

Tidak menjawab

 

1

 

4

 

%

 

0

 

0

 

%

 

Jumlah

 

25

 

100 %

 

19

 

100 %

  

Dari tabel 1 kita bisa menyimpulkan bahwa bukti dari adanya kekerasan 
seksual  yang  dilakukan  oleh  Bilung  terhadap  Limbuk  sangat  jarang  terlihat, 
kecuali terjadi kehamilan  karena perkosaan. Hal ini mengingat bahwa sebagian 
besar anak seperti Limbuk, tidak dapat memberitahukan apa yang mereka alami. 
Ini artinya bahwa orang dewasalah yang seharusnya  peka terhadap tanda-tanda 
kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Tanda-tandanya  sangat  beragam,  mulai  dari 
sulitnya berkonsentrasi di sekolah, menyendiri, sulit tidur, depresi, tidak punya 
nafsu makan, dan sebagainya. 

Pada usia 9-12 tahun, organ-organ seksual anak sudah berkembang secara 
matang.  Hal   ini  menjadikan  anak  ingin  memahami  elemen-elemen  organ 
reproduksi yang berhubungan dengan cara membersihkan, menjaga, dan 
merawatnya. Oleh sebab itu, Wayang Kagok digunakan sebagai media pendidikan 
seks  untuk  membantu   anak-anak  mengenali  organ  reproduksinya.  Sebelum 
pagelaran dimulai, diadakan survei  secara lisan tentang pemahaman anak akan 
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organ reproduksi mereka. Hasil yang didapatkan dari survei tersebut ditampilkan 
dalam tabel 2a berikut ini.  

Tabel 2a.  Pemahaman Anak Tentang Organ Reproduksi  

Apakah kamu tahu vagina atau

  
Putri

   
Putra

  

penis

 

itu

 

apa?

 

Jumlah

  

Persentase

 

Jumlah

  

Persentase

 

Ya

 

2

  

9,1%

 

1

  

4,5%

 

Tidak

 

20

  

90,9%

 

21

  

95,5%

 

Jumlah

 

22

  

100%

 

22

  

100%

  

Pada umumnya responden belum memahami benar apakah penis atau vagina 
itu.  Hal  itu  dikarenakan  pada  umumnya  orangtua  ataupun  guru  lebih  sering 
mengasosiasikannya sebagai burung

 

atau anu

 

pada anak-anak untuk menjawab 
keingintahuan anak akan organ reproduksi mereka sendiri. Sementara itu, dalam 
kuesioner  yang  kami  bagikan  setelah  pagelaran,  kami  kembali  menanyakan 
tentang organ reproduksi kepada seluruh responden. Setelah menggelar 
pementasan Wayang Kagok dengan judul Kenali Tubuhku , kami peroleh data 
responden tentang pemahamannya terhadap organ reproduksi dalam tabel berikut. 
Hasil yang kemudian kami peroleh kami tampilkan dalam dalam tabel 2b berikut.  

Tabel 2b.  Pemahaman Anak Tentang Organ Reproduksi  

Apakah kamu tahu vagina atau

  

Putri

   

Putra

  

penis

 

itu

 

apa?

 

Jumlah

  

Persentase

 

Jumlah

  

Persentase

 

Ya

 

20

  

90,9%

 

11

  

57,9%

 

Tidak

 

2

  

9,1%

 

8

  

42,1%

 

Jumlah

 

22

  

100%

 

19

  

100%

  

Tabel 2b tersebut menunjukkan bahwa secara garis besar responden telah 
memahami   organ   reproduksinya.   Terungkap   bahwa   responden   putri   lebih 
memahami organ reproduksinya dibandingkan responden putra. Responden putri 
lebih  termotivasi  untuk  mencari  informasi  seputar  menstruasi  agar  pada  saat 
mengalaminya nanti mereka sudah merasa siap. Keingintahuan itu menyebabkan 
anak putri lebih paham akan organ reproduksinya. Pada umumnya orangtua tidak 
menyebut organ reproduksi dengan istilah vagina atau penis. Hal ini 
menyebabkan  anak  merasa  tabu  dan  malu  dengan  istilah  vagina  dan  penis. 
Padahal,  istilah  vagina  dan  penis  bukanlah  kata  yang  perlu  disembunyikan, 
terutama untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak. 

Isi pagelaran Wayang Kagok berusaha mengungkapkan organ reproduksi 
manusia secara jelas dan gamblang dengan penyebutan vagina dan penis. Hal ini 
dimaksudkan agar  anak-anak memahami organ reproduksi mereka dengan tidak 
malu-malu karena membicarakan seputar vagina dan penis bukanlah sesuatu yang 
patut dipermalukan. Selain itu, ketika anak  sudah merasa biasa dengan istilah 
vagina dan penis, diharapkan anak memiliki keberterimaan  yang tinggi untuk 
menerima materi pendidikan seks daripada jika mereka asing dengan penyebutan 
vagina dan penis. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Kepala 
Sekolah dan  beberapa guru SD Negeri PAKEL Yogyakarta dapat disimpulkan 
bahwa siswa-siswi SDN  Pakel  Yogyakarta mampu memahami bagaimana etika 
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yang benar dalam bergaul. Manfaat pagelaran Wayang Kagok yang secara riil 
dapat  terlihat  adalah  dengan  berkurangnya  kejadian  yang  sebelumnya  sering 
terjadi yaitu saat anak-anak laki-laki, dengan maksud bercanda, menyibakkan rok 
anak-anak perempuan dengan penggaris sesekali. 

Pendapat para guru SD Negeri PAKEL Yogyakarta mengenai pagelaran 
Wayang   Kagok  yang  pernah  diadakan  sangat  positif.  Mereka  mendukung 
pagelaran tersebut meskipun ada catatan yang dapat disampaikan kepada peneliti 
yaitu   sebaiknya   materi   cerita   yang   disampaikan   pada   pagelaran   tersebut 
mendekati kondisi yang sebenarnya serta jalan ceritanya lebih diperdalam karena 
menurut   pengamatan   kepala   sekolah,   siswa-siswanya   masih   belum   dapat 
memahami detail cerita dalam pagelaran Wayang Kagok tersebut.  

KESIMPULAN  

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  anak-anak  akan 
pagelaran Wayang Kagok berjudul Jangan Ganggu Aku

 

sudah baik. Dari lima 
pertanyaan  yang   berkaitan  langsung  dengan  isi  cerita  pementasan  tersebut 
(pertanyaan nomor 1-5) diketahui bahwa tingkat pemahaman anak cukup tinggi. 
Dari hasil jawaban responden atas tanda-tanda  kekerasan seksual yang dialami 
oleh Limbuk, kita bisa mengetahui bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan 
seksual cenderung akan menjadi pendiam, suka menyendiri dan menutup diri. Hal 
itu kelak menyulitkan bagi si korban untuk mengungkapkan kekerasan tersebut 
pada orang lain. Untuk itu, kepekaan dari orang yang dewasa sangat dibutuhkan 
guna menolong anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. 

Selanjutnya, sebelas pertanyaan yang diberikan pada responden (pertanyaan 
nomor 6-16) tentang pendidikan seks untuk anak sehari-hari dapat dijawab dengan 
relatif baik. Anak-anak telah mengerti bagaimana bersikap defensif dan menjaga 
organ  reproduksi  mereka  jika  ada  orang  lain  yang  bermaksud  jahat  terhadap 
mereka. Anak-anak juga telah memahami bahwa secara fisik, antara anak laki-laki 
dan   perempuan   berbeda.   Akan   tetapi,   pemahaman   mereka   tentang   organ 
reproduksi mereka sendiri dan orang lain bisa dibilang masih rendah. 

Dari konfirmasi atau pemberian umpan balik dari pihak SD Negeri PAKEL 
Yogyakarta  melalui Ibu Kepala Sekolah diperoleh respon positif dari guru atas 
pagelaran Wayang Kagok yang mampu memberikan manfaat bagi siswa sekolah 
tersebut. Manfaat yang dimaksud ialah  masukan-masukan tentang etika bergaul 
yang tepat antarlawan jenis. Tindakan lanjutan (follow up) dari sekolah tersebut 
adalah  pemberian  pelajaran  atau  materi  budi  pekerti  dan  etika   lewat  mata 
pelajaran agama dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti TPA (Taman Pendidikan Al 
Qur an).  
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