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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Anak merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang membutuhkan 

perlindungan dan perhatiansecara khusus, karena seorang anak merupakan 

generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan 

datang. Perhatian terhadap anak pada hakikatnya sudah dimulai pada akhir abad 

ke 19, di mana anak dijadikan sebagai obyek yang dipelajari secara ilmiah. 

Pelopornya adalah Wilhem Preyer dalam bukunya die seele des kindes (jiwa 

anak) pada tahun 1882.1 Peran penting yang dimiliki seorang anak tersebut 

adalahuntuk memajukan bangsa dan negara sesuai dengan harapan yang kita 

miliki untuk masa depan. Untuk terwujudnya hal tersebut, maka pemerintah 

maupun lapisan-lapisan dari masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu 

seorang anak baik dengan cara memberikan perlindungan hukum, pendidikan, 

sosial, maupun moral.    

Anak juga merupakan salah satu pihak yang seringkali mengalami 

pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu hak asasi anak yang sering dilupakan 

adalah hak anak dalam memperoleh atau mendapatkan informasi, seperti hak 

anak atas informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, hal ini 

disebabkan karena masih adanyalarangan-larangan di dalam masyarakat untuk 

                                                 
1Wigiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Cetakan Pertama. Bandung: Rafika Aditama, hlm.5. 
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memperoleh suatu informasi sertatidak adanya bimbingan dan peran baik dari 

pihak orang tua, sekolah dan lingkungan sekitarnya, sehingga anak seringkali 

salah dalam mencari atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.  

Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya padaPasal 10 yang menentukan 

bahwa: 

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima 

dan mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan”.  

 

Dari pasal tersebut jelas bahwa, setiap anak berhak mendapatkan 

informasi demi pengembangan dirinya termasuk informasi tentang kesehatan 

seksual dan kesehatan reproduksi mereka. Hal ini dikarenakan semakin 

bertambahnya usia seorang anak maka rasa keingintahuan untuk mengetahui hal-

hal baru baik pengetahuan maupun informasi apapun juga akan semakin 

meningkat, sehingga anak harus mendapatkan informasi yang positif dan berasal 

dari sumber yang benar, aman dan dekat seperti keluarga. 

Jika seorang anak mendapatkan informasi yang berasal dari orang lain 

dalam arti tidak memiliki hubungan dekat, maka informasi yang akan didapatkan 

akan menjadi negatif seperti mengakses situs porno yang didapatkan dari orang 
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lain tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pelecahan seksual yang 

terjadi pada anak dibawah umur. 2 

Untuk mengurangi adanya kasus pelecehan seksualbaik kekerasan seksual 

dan eksploitasi seksual pada anak, maka pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi sebaiknya segera diberikan kepada anak sesuai dengan perkembangan 

mereka. Pendidikan mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi ini 

diharapkan dapat mencegah terjadinya hubungan di luar nikah pada anak juga 

mengurangi adanya kejahatan dan pelecehan seksual pada anak.  

Pendidikan adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya manusia 

yang bertujuan mengasah tiga aspek penting dalam dirinya yaitu daya kognitif, 

afektif dan   psikomotorik.3Pengertian dari daya kognitif adalah Segala upaya 

yangmenyangkut aktivitas otak. afektif adalah berkaitan dengan sikap dan nilai 

seperti perilaku, perasaaan, minat, sikap dan emosi. Sedangkan yang di maksud 

dengan pskiomotorik adalah yang berkaitan dengan ketrampilan atau kemampuan 

bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.4  Sehingga 

dari 3 aspek itu pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dapat diberikan 

kepada anak, dengan mendasarkan pada  perilaku, perasaan sikap, minat dan 

                                                 
2Dedi Hendrian,Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-

pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/ di akses pada tanggal 19 mei 2017  
3 M.Ghufran, 2010,Hak dan Perlindungan Anak. Jakarta:PT.Perca, hlm.17 
4Daud kristyanto,Definisi Kognitif Afektif dan Pskiomotorik 

:https://www.academia.edu/9127924/DEFINISI_KOGNITIF_AFEKTIF_DAN_PSIKOMOTORIK di 

akses pada tanggal 22 Juni 2017 

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/
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kemampuan anak dalam menerima informasi atas pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi.  

Memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dapat 

dilakukan disekolah baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Hal ini merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk 

mendapatkan pendidikan seskual dan kesehatan reproduksikarena sekolah 

memberikan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan tentang pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi, sehingga sekolah merupakan tempat yang 

tepat dalam memberikan informasi.  

Dalam memberikan pendidikan mengenai seksual dan kesehatan 

reproduksi terdapat juga faktor penghambat, salah satunya adalah anak dianggap 

belum dewasa dan belum dapat bertanggung jawab dalam perilaku yang 

berhubungan dengan seksual dan reproduksi. Faktor penghambat dapat 

memberikan akibat pada terbatasnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual 

dan kesehatan reproduksi. Sebuahanggapan yang tidak sepenuhnya benar, karena 

faktanya adanya penelitian pendidikan seksual, menyatakan bahwa anak 

membutuhkan informasi dan pengetahuan tersebut.5 

Hasil Penelitian berdasarkan data World Health Organisation (WHO) di 

Indonesia Remaja Perempuan umur 15-19 tahun yang belum menikah tetapi 

sudah melakukan hubungan seks  pranikah sebanyak 37%, sedangkan pada laki-

laki sebanyak 30,9%. Remaja yang setuju dan mengaku pernah berhubungan seks 

                                                 
5 Arif Gosita,2003,Masalah Perlindungan Anak.Jakarta:Akademika Pressindo,hlm.1-5 



 

 

5 

 

pranikah hampir 12,5%, remaja yang hamil di luar nikah sebanyak 2,3% dan 

pada usia  20 -24 tahun sebanyak 68,2%. 6 

Apabila pendidikan tersebut tidak diberikan oleh sekolah melainkan 

diakses oleh seorang anak melalui internet maka kemungkinan informasi yang 

diperoleh dari internet adalah adalah video porno yang merupakan video-video 

yang tidak pantas untuk seorang anak, bukan penjelasan mengenai seksualitas 

dan reproduksi. Hal itu dikarenakan tidak adanya bimbingan, arahan dan 

pengawasan yang benar baik dari pengajar profesional tentang pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi, orang tua, sekolah maupun lingkungan 

sekitarnya yang bersifat positif yang seharusnya memberikan informasi mengenai 

hal apapun. 

Oleh karena itu peranan  Dinas Pendidikan sangat diperlukan dalam 

memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Dinas Pendidikan 

merupakan bagian atau perangkat dari pemerintah yang menjalankan dan 

mengawasi di bidang pendidikan.   

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok 

Pendidikan yang terdapat dalam Pasal 13 huruf d yangmenentukan 

bahwa“Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota”, 

                                                 
6Tri Nurkhasanah, Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Tingkat Tingkat Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Dalam Pencegahan Seks Pranikah di SMK 2 Sewon Bantol Yogyakarta, 

http://digilib.unisayogya.ac.id/1256/1/TRI%20NURKHASANAH_201310104379_NASKAH%20PU

BLIKASI.pdf di akses pada tanggal 6 Januari 2018 

http://digilib.unisayogya.ac.id/1256/1/TRI%20NURKHASANAH_201310104379_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
http://digilib.unisayogya.ac.id/1256/1/TRI%20NURKHASANAH_201310104379_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
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sehingga apabila Dinas Pendidikan tidak memverifikasi adanya pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi, maka anak tidak akan mendapatkan 

pendidikan mengenai hal tersebut. Pengertian dari  verifikasi dan validasi adalah 

sistem yang digunakan untuk memastikan konsitensi proses belajar mengajar 

(PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan 

Minimal dengan standar acuan Data Pokok Pendidikan (dapodik).7 

Sistem verifikasi dan validasi dalam memberikan satuan pendidikan 

bertujuan agar  data dalam proses memberikan informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)  yang 

sudah ditentukan, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa:  

“Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu.”   

 

Data yang diperoleh dari verifikasi dan validasi diolah menjadi informasi 

yang diperlukan dalam kepentingan pendidikan, sehingga dinas pendidikan 

menyusun langkah-langkah dalam pengelolaan dan pembinaan satuan 

pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik dalam memperoleh informasi  

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 

                                                 
7Nn,Verifikasi dan Validasi Data dan Proses Pembelajaraan, 

hlm.19,http://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/Verval_PP.pdf di akses pada tanggal 19 mei 2017  

http://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/Verval_PP.pdf
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Dengan mengajarkandan memberikan pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi pada anak diharapkandapat mengatasi kasus pelecehan seksual dan 

membantu anak untuk menjaga kesehatan reproduksi anak sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PerananDinas PendidikanKota Semarang Dalam 

Menjamin Pemenuhan Hak Anak Atas Informasi Pendidikan Seksualdan 

Kesehatan ReproduksiDitinjau Dari Pasal 10 Undang-UndangNomor23 

Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan “Verifikasi 

dan validasi” atas hak informasi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi?  

2. Bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam 

memberikan atau menjamin pemenuhan hak atas informasi Pendidikan 

Seksual dan Kesehatan Reproduksi ditinjau dari Pasal 10 Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?  

3. Bagaimana hambatan dalam menjalankan Peranan Dinas Pendidikan 

Kota Semarang untuk membantu atau menjamin pemenuhan hak atas 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ditinjau dari 



 

 

8 

 

Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak?    

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang “Peranan Dinas 

Pendidikan Kota Semarang dalam menjamin pemenuhan hak anak atas informasi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ditinjau dari Pasal 10 Undnag-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.” bertujuan untuk, 

antara lain:   

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang Dinas Pendidikan Kota 

Semarang dalam melakukan “Verifikasi dan validasi” atas hak 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang Peranan Dinas Pendidikan Kota 

Semarang  dalam memberikan atau menjamin pemenuhan hak atas 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ditinjau dari 

Pasal 10 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.  

3. Untuk mengetahui gambaran tentang hambatan Dinas Pendidikan Kota 

Semarang dalam membantu atau menjamin pemenuhan hak atas 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ditinjau dari 

Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa 

manfaat,  yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dibuat untuk memperkaya materi dalam ilmu hukum 

khususnya dalam hukum perlindungan anak yang berkaitan dengan hak 

anak atas informasi yang terdapat dalam bidang informasi kesehatan 

seksualitas dan reproduksi yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya hak anak 

atas informasi tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di 

sekolah.  

2. Manfaat Praktis  

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu: 

a. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti di 

bidang Hukum Perlindungan Anak, serta untuk melengkapi syarat 

akademis guna memperoleh sarjana dalam ilmu hukum pada 

Falkutas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata Semarang 

b. Siswa dan sekolah  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membatu siswa untuk 

meningkatkan rasa percaya diri, menghapuskan pikiran rasa ingin 

tahu dan membuat siswa lebih bertanggung jawab kepada perilaku 
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seksual dan kesehatan reproduksi mereka, serta untuk 

memperkecil adanya tingkat kejahatan seksual pada siswa. 

c. Dinas Pendidikan  

Hasil Penelitian dapat digunakanDinas Pendidikan sebagai 

informasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Seksual dan kesehatan 

reproduksi. Dengan demikan maka pihak Dinas Pendidikan dapat 

mengetahui sejauh mana pentingnuya dalam memberikan 

pedidikan seksual dan kesehatan reproduksi.  

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas 

permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum 

yang tertulis1 maupun hukum yang tidak tertulis2 atau baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan 

sosial, kultural atau das sein), 8karena dalam penelitian ini digunakan data primer 

                                                 
1Hukumtertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk 

umum  dengan ancaman sanksi  
2Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku  dalam  masyarakat yang di taati  dan  

diikuti sebagai  pedoman di dalam kehidupan masyarakat.  
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yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian ini juga mengaitkan 

hukum dengan perilaku nyata  manusia9 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti 

menggunakan pendekatan metode kualitatif, Metode kualitatif yaitu metode yang 

menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk 

mengontruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic.10  Dengan jenis 

penelitian ini, peneliti dikembangkan untuk menemukan kaidah, norma-norma 

hukum yang berlaku serta memberikan gambaran mengenai peranan Dinas 

Pendidikan dalam memberikan hak anak atas informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Penyajian data dalam penulisan ini disajikan dengan deskriptif analitis dimana 

dalam proses ini peneliti secara aktif dan subyektif melakukan tafsir dan evaluasi 

data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman saat 

menafsirkan data. Metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisa 

konten dimana peneliti akan menganalisa isi dari hak-hak anak dari data-data 

sekunder untuk mengetahui alasan-alasan untuk anak memperoleh hak nya di 

bidang informasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  

Perlindungan Anak. 

                                                                                                                              
8Nn,Metode Penelitian,http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf di akses pada tanggal 16 Januari 

2018 
9 Marzuki,2000, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT  Prasetya Widia Pratama,hlm.4 
10Petrus Soerjowinoto, Et. Al,  2014, Metode Penulisan Karya HukumBuku Panduan Mahasiswa, 

Semarang :Falkutas Hukum Unika Soegijapranata, hlm.8  

http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf
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3. Obyek Penelitian  

Obyek pada penelitian ini adalah seluruh informasi tentang Peranan Dinas 

Pendidikan Kota Semarang dalam  mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak 

dan memenuhi hak anak pada bidang Informasi tentang Pendidikan Reproduksi 

dan seksualitas pada anak 

4. Jenis Data dan Teknik  Pengumpulan data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan data skunder  

4.1. Data Primer  

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

yang memerlukannya. Dalam memperoleh data primer dengan cara:  

wawancara, membagikan Kuesioner.11 

4.2. Data Skunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.12 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa cara untuk memperoleh 

data agar mendukung penelitian ini antara lain :  

a. Studi Lapangan  

1) Wawancara 

                                                 
11 Nn, Metode Penelitian,http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf diakses pada tanggal 19 mei  

2017 
12Ibid 

http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf
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Untuk memperoleh data maka peneliti melakukan wawancara 

dengan berbagai pihak seperti:  

1.  Dinas Pendidikan Kota Semarang,  

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Sutarto, Kabid 

Pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, 

Dinas Pendidikan Kota Semarang 

2. Orang Tua dari siswa/siswi SMPN 5 Semarang dan 

SMPN 1 Semarang. Peneliti mewawancarai orang 

tua/wali dari sisiwa/ siswi seperti: Ibu Anita selaku 

orang tua dari siswa/sisiwi SMPN 5 Kota Semarang 

dan Ibu Nadia selaku orang tua/wali dari siswa/siswi  

SMPN 1 Kota Semarang.  

3. Kepala Sekolah SMPN 1  dan SMPN 5 Kota 

Semarang. SMP 1 Bapak H. Nusantara  (selaku 

kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang), dan 

SMPN 5 Kota Semarang Bapak Setyo Budi (selaku 

Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Semarang).  

4. Responden siswa/siswi dari SMPN 1 Kota Semarang 

(20 orang siswa/siswi) dan dari SMPN 5 Kota 

Semarang (20 orang siswa/siswi) 
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Alasan peneliti memilih 2 Sekolah tersebut karena didasarkan 

beberapa pertimbangan bahwa dua sekolah tersebut pernah 

mendapatkan materi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi yang diberikan oleh Lembaga yang menangani 

khusus pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

2) Membagikan Kuesioner  

Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui kuesioner 

kepada perwakilan siswa-siswa yang ada di sekolah, tentang 

pentingnya pendidikan kesehatan dan reproduksi diberikan 

kepada anak, dan anak mengertitentang pentingnya pendidikan 

kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. 

Kuesioner dibagikan kepada 20 orang  siswa/siswi dari SMPN 

1 Kota Semarang dan  20 orang siswa/siswi SMPN 5 Kota 

Semarang, yang dibagikan secara random. 

Kuesioner berisi pertanyaan tentang: apakah pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi sangat penting diberikan 

kepada anak, apakah anak mengetahui dampak-dampak dari 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, dan lain lain.  

b. Studi Pustaka  

Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan 
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adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin 

dipecahkan.13 Studi Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

membatu peneliti dalam memperoleh data yang terdiri dari tiga sumber 

bahan hukum:  

1) Bahan Hukum Primer  

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalah dalam penulisan ini. 14 

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia; 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Konvensi Hak Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

e) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

                                                 
13Nazir,2013, “Metode Penelitian”, edisi ke-5, Jakarta: Galia Indonesia,hlm. 27. 
14 Petrus Soerjowinoto, op.cit, hlm. 56 
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Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

berhubungan  dengan bahan hukum  primer dan dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum  

primer.15 Dalam penulisan ini digunakan bahan hukum 

sekunder antara lain: 

a) Buku-buku tentang Perlindungan Anak khususnya 

mengenai teori-teori hak-hak anak; 

b) Buku-buku tentang Kesehatan khususnya mengenai 

teori-teori  hak-hak kesehatan reproduksi dan Kesehatan 

Seksual; 

c) Artikel-artikel terkait pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi; 

d) Website- website terkait dengan pendidikan seksual dan 

kesehatann reproduksi; 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder.16 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan bahan hukum tersier, yaitu: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

b) Kamus Hukum  

                                                 
15Ibid, hlm. 14. 
16Ibid, hlm. 9. 
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5. Teknik Analisis Data  

Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan kualitatif. Analisis Data 

Kualitatif adalah Data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. 

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data 

misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang 

telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif 

adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.17 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena data yang didapatkan dalam 

penelitian ini berupa gambar yang didapatkan melalalui wawancara. Data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan hasil wawancara dari narasumber dan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. 

6. Teknik Penyajian data  

Hasil dari data ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan 

masalah dan tujuan yang diangkat. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

menjelaskan apa saja yang termasuk dalam hak anak dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

 

 

                                                 
17 Anik widiastuti, Data Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Anik%20Widiastuti,%20S.Pd.,%20M.Pd./PENE

LITIAN%205%20DATA%20TEKNIK%20PENGUMPULAN%20DATA%20&%20INSTRUMEN

%20PENELITIAN.pdf diakses pada tanggal 16 Januari 2018  

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Anik%20Widiastuti,%20S.Pd.,%20M.Pd./PENELITIAN%205%20DATA%20TEKNIK%20PENGUMPULAN%20DATA%20&%20INSTRUMEN%20PENELITIAN.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Anik%20Widiastuti,%20S.Pd.,%20M.Pd./PENELITIAN%205%20DATA%20TEKNIK%20PENGUMPULAN%20DATA%20&%20INSTRUMEN%20PENELITIAN.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Anik%20Widiastuti,%20S.Pd.,%20M.Pd./PENELITIAN%205%20DATA%20TEKNIK%20PENGUMPULAN%20DATA%20&%20INSTRUMEN%20PENELITIAN.pdf
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan 

gambaran atas bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Sistematika 

penulisan ini terdiri dari empat bagian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN, berisikan  latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian , manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan teori-teori yang mendukung 

pembahasan. Terdapat empat tinjauan pustaka yang berisikan tentang anak dan 

hak-hak anak, tentang  kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, tentang hak 

informasi dan tentang peranan dinas pendidikan.    

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang  

hasil penelitian yang memberikan gambaran tentang peranan dinas pendidikan 

dalam memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi pada anak, serta 

data-data yang menunjang isi dari penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut 

akan dibahas untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terdapat pada 

pembagian pendahuluan.  

BAB IV PENUTUP, berisikan tentang kesimpulan dan saran.  
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