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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat dan KaruniaNya, 

Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “Pendidikan Seks 
untuk Anak Di Sekolah Dasar dengan Media Index Card Match”. Di 
Indonesia kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan anak di bawah 

umur selalu terjadi. Kasus ini sudah mulai mendapat perhatian 

Pemerintah sejak masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, 

melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014, tentang gerakan 

nasional anti kekerasan terhadap Anak. Sebagian orang 

beranggapan mendengar kata Seks terdengar menakutkan, 

menyeramkan yang ketika ingin disampaikan atau dibicarakan 

merupakan suatu hal yang memalukan ataupun tabu.  

Apalagi jika dibicarakan kepada anak-anak, sehingga terkadang 

merasa risih ketika memberikan pendidikan seks kepada anak, atau 

menganggap anak akan mengetahui dengan sendirinya seiring 

bertambahnya umur mereka, oleh karenanya penulis 

mengembangkan media pembelajaran pada materi pendidikan seks 

untuk anak tingkat sekolah dasar, dengan harapan pemberian 

materi pendidikan seks untuk anak mudah dipahami, anak tidak 

malu, tabu dan menyenangkan bagi anak, sehingga bukan hanya 

pengetahuan yang dipahami akan tetapi pengembangan sosial dan 

emosional anak berkembang dengan baik. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

para Pembaca yang telah berkenan membaca, memahami dan 

menggunakan buku ini, khususnya kepada guru sekolah dasar, 

sebagai panduan untuk pemberian materi pendidikan seks pada 

anak di tingkat sekolah dasar. Diharapkan buku guru ini mudah 

dipahami oleh guru, maupun orang tua, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai panduan pemahaman tentang pendidikan 

seks untuk anak. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu 

ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, kritik, saran sangat kami 

harapkan, sekian dan terimakasih. 
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Rengat, Juli 2022 

                     

Dessy Syofiyanti 
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SINOPSIS 

Dessy Syofiyanti merupakan penulis buku “Pendidikan 
Seks untuk Anak Di Sekolah Dasar dengan Media Index Card 

Match”, Penulis merupakan anak dari Almh Ibu Yusmanidar 

& Bapak Syofyan Arifin, mengangkat tema ini, bermula dari 

munculnya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di 

Indonesia, dengan harapan tulisan ini, bisa melengkapi 

pemahaman, pengetahuan tentang pendidikan seks untuk anak 

baik untuk guru, orang tua khususnya untuk anak, sehingga 

anak bisa memahami setiap fase perkembangan tubuhnya, 

mampu merawat dan menjaga tubuhnya dengan baik, mampu 

menjaga diri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Berkat karunia Allah SWT, Alhamdulillah buku ini sudah 

selesai dan bisa dimanfaatkan. 

Istri dari Mr. Dian Purnomo ini, merupakan lulusan 

Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, berharap 

buku ini bisa berkontribusi secara positif ataupun bisa 

bermanfaat buat para pembaca khususnya bagi pemerhati 

anak, tentang pendidikan seks untuk anak, sehingga bisa 

meminimalisir kasus kekerasan seks pada anak. Terahir 

penulis memohon ma’af atas semua kekurangan, kehilafan, 
yang ada pada penulisan buku pendidikan seks untuk anak, 

melalui Index Card Match di tingkat Sekolah dasar ini. Penulis 

meminta kritik, saran kepada pembaca untuk kesempurnaan 

penulisan ini.  

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak 

terhingga kepada Suami dan seluruh tim yang terlibat dari 

penyusunan buku ini atas semua doa, motivasi yang selalu 

diberikan demi terselesaikannya penulisan ini. Sekian dan 

terimakasih, untuk setiap anak Indonesia tetaplah  selalu 

menjaga dan merawat Tubuhmu dengan baik, karena tubuhmu 

sangatlah berharga dan itu kehormatanmu. 


