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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. HASIL PENELITIAN  

a. Dinas Pendidikan Kota Semarang  

Dinas Pendidikan Kota Semarang berada dalam kewenangan Pemerintah 

Daerah sehingga dalam menjalankan tugas-tugas bantuan di bidang 

pendidikan harus di bawah pengawasan dari pemerintah daerah.45 Dinas 

pendidikan Kota Semarang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang berfungsi merumuskan 

kebijaksanaan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang 

pendidikan, yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kota Semarang. Di dalam 

Pasal 1 Nomor 3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerahdijelaskan bahwa : 

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali 

kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota” 

 

Berdasarkan Pasal tersebut Dinas ini berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Walikota Kota Semarang. Menurut Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan 

                                                 
45Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Sutarto,MM, Kabid Pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama, pada hari Senin, 4 September 2017 
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Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang maka terdapat beberapa tugas 

pokok serta fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu:  

a. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang :  

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek. 

menengah dan jangka panjang; 

2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi 

urusan umum keuangan dan kepegawaian; 

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

4. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional yang meliputi 

bidang pendidikan dasar. bidang pendidikan menengah dan 

bidang pendidikan luar sekolah; 

5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada 

masyarakat dalam lingkup tugasnya; 

6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam 

setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

lingkup tugasnya; 

b. Tugas dan fungsi masing-masing bagian di Dinas Pendidikan Kota 

Semarang 
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1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas pendidikan mempunyai tugas memimpin. 

melaksanakan koordinasi dan pengawasan. evaluasi dan 

penyelenggaraan kegiatan dinas pendidikan. Dalam 

menyelenggarakan tugasnya. Kepala Dinas mempunyai fungsi :  

1) Perencanaan program bidang pengembangan. pendidikan 

dasar dan menengah. tenaga pendidikan dan kependidikan. 

pendidikan non formaldan informal serta kesekretariatan; 

2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja; 

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja  

4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; 

5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota; 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

2. Sekretaris  

Dalam menyelenggarakan tugasnya. Sekretariat mempunyai fungsi :  

1) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program; 

2) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 

3) Pengelolaan administrasi keuangan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai bidang tugasnya Sekretaris; 
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3.  Bidang Program 

Dalam melaksanakan tugas. Bidang Program mempunyai fungsi:  

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan; 

2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. monitoring. 

evaluasi. data dan dokumentasi; 

3) Pelaporan pelaksanaan penyusunan program. monitoring 

dan evaluasi. data dan dokumentasi; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Bidang Pendidikan Dasar Dalam menyelenggarakan tugasnya. 

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:  

1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

kurikulum SD dan SMP. pembinaan kesiswaan SD dan 

SMP. sarana prasarana SD dan  SMP; 

2)  Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang kurikulum SD dan SMP. 

pembinaan kesiswaan SD dan  SMP. sarana prasarana SD 

dan SMP; 

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang kurikulum SD dan 

SMP. pembinaan kesiswaan SD & SMP. sarana prasarana 

SD dan  SMP; 



 

 

48 

 

4)  Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya Bidang Pendidikan Dasar 

membawahi 3 (tiga) seksi : 

a)  Seksi kurikulum pendidikan dasar mempunyai tugas :  

(a) Menyusun dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur 

kurikulum pendidikan dasar; 

(b) Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar 

isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar; 

(c) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitas implementasi 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar; 

(d) Mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan pada pendidikan dasar; 

(e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.  

b) Seksi sarana pendidikan dasar mempunyai tugas :  

(a) Menyiapkan penyusunan program pengadaan 

sarana dan prasarana SD dan SMP; 

(b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pengadaan sarana dan prasarana SD dan SMP; 

(c)  Melaksanakan perawatan dan pengaturan sarana 

dan  prasarana pendidikan dasar; 
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(d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

pengadaan sarana dan prasarana SD dan SMP; 

(e) Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan 

standar Nasional sarana dan prasarana pendidikan 

dasar. 

c) Seksi tenaga kependidikan dasar mempunyai tugas :  

(a) Menyiapkan bahan penyusunan program 

pembinaan kelembagaan tenaga kependidikan SD 

dan SMP; 

(b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksaan 

pembinaan tenaga kependidikan SD dan SMP; 

(c) Mengatur dan memantau pengelolaan bantuan 

dari masyarakat/komite sekolah; 

(d) Menyiapkan fasilitas penyelenggaraan dan/atau 

pengelolaan satuan pendidikan dasar bertaraf 

internasional; 

(e) Menyusun pedoman. memantau dan evaluasi 

pelaksanaan ekstra kurikulum; 
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(f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.46 

c. Visi  Dan Misi  Dinas Pendidikan Kota Semarang  

Visi Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah:  

“Terwujudnya Masyarakat yang berpendidikan, berakhlak mulia 

menuju kota perdagangan dan jasa berskala Metropolitan”. 

Kemudian misinya adalah:  

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia 

(SDM) kependidikan yang berbudaya, religious dan dan 

berorientasi pada teknologi dan perekonomian; 

2. Menerapkan multi metode pembelajaran secara professional 

yang dapat mengembamngkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik peserta didik secara professional;  

3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah 

yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah 

pembangunan; 

4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan 

pendidikan dan memasuki pasar kerja; 

                                                 
46Nn, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota 

Semarang,http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/37/tugas-dan-fungsi diakses pada 

tanggal 20 februari 2018 

http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/37/tugas-dan-fungsi
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5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan 

luar sekolah dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar 9 ( 

Sembilan ) tahun, Pendidikan Untuk Semua (PUS). 47 

 

 

Sumber : Website resmi Dinas Pendidikan Kota Semarang 

2017(http://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/page/38/st

ruktur-organisasi) 

                                                 
47Nn, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota 

Semarang,http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/26/visi-dan-misi  di akses pada tanggal 

22 oktober 2017  

 

 

http://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/page/38/struktur-organisasi
http://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/page/38/struktur-organisasi
http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/26/visi-dan-misi
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d. Verifikasi dan Validasi  

Apabila Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi dan validasi 

yang akan diberikan kepada siswa/siswi tentang hak informasi seksual 

dan kesehatan reproduksi, maka informasi tersebut harus berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan.  

Standar Nasional Pendidikan di tentukan di dalam Pasal 35 Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menjelaskan bahwa: 

(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas isi, 

proses,kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan 

yang harus di tingkatkan secara berencana dan berkala 

 

(2) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan 

pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan  

 

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan 

dan pelaporan dan pencapaiannya secara nasional dilakukan 

oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian 

mutu pendidikan  

 

Dalam melakukan verifikasi dan validasi, maka Dinas Pendidikan 

akan melakukan pengutipan terhadap materi pembelajaran yang akan 

diajarkan tenaga pendidikan di sekolah. Kegiatan verifikasi dan validasi 

melalui beberapa tahapan yaitu: 
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ii. Sekolah menyusun kurikulum, Kurikulum ini sesuai dengan 

yang berlaku di sekolah pada tahun ajaran, untuk siswa/siswi 

SMP; 

iii. Untuk SMP memberikan Lembaran Pengesahan yang 

mencantumkan program permintaan dalam kaitannya dengan 

topik penelitian maka program permintaan akan terkait dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi; 

iv. Pada Lembaran Pengesahan/Penetapan yang ditandatangani oleh 

Kepala Sekolah dan mengetahui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Semarang, dimohon mencantumkan 

kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, apakah sekolah 

melaksanakan kurikulum 2013 atau sekolah melaksanakan 

kurikulum 2013 dan 2006; 

v. Lembaran Pengesahan diajukan ke Dinas Pendidikan Kota 

Semarang dalam rangkap 3 (tiga ); 

vi. Dokumen tersebut yang telah disusun oleh pihak sekolah 

diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk dilakukan 

verifikasi dan validasi; 

vii. Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

telah diverifikasi dan validasi BP2MK (pengawas) dan ternyata 

masih harus direvisi oleh pihak sekolah, maka dokumen tersebut 

dikembalikan ke sekolah dan diajukan kembali setelah direvisi; 
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viii. Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang akan 

dilakukan verifikasi oleh Seksi Kurikulum Pembinaan SMP 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, dan apabila 

belum memenuhi ketentuan maka akan dikembalikan ke sekolah 

untuk direvisi kembali.48 

Dikaitkan dengan upaya verifikasi dan validasi atas materi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi maka dalam tahapan suatu 

kelayakan atas informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

harus berdasarkan  prinsip-prinsip yang ada seperti:  

1. Prinsip umum 

a)  Prinsip Relevansi 

Dalam prinsip ini adalah dasar dari suatu kelayakan 

informasi dari kurikulum tersebut. Bahwa kurikulum harus 

relevan dengan perkembangan teknologi, relevan juga dengan 

kebutuhan dan kareteristik siswa. Artinya sutu kurikulum 

harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, 

dan fisik siswa; 

 

 

                                                 
48Nn,Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum dan Tahapan Pengesahan KTSP 2017/2018,    

http://www.forumpendidikan.com/2017/07/rambu-rambu-penyusunan-kurikulum-dan.html diakses 

pada tanggal 22 januari 2018 

http://www.forumpendidikan.com/2017/07/rambu-rambu-penyusunan-kurikulum-dan.html
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b) Prinsip Fleksibilitas 

Prinsip ini berkaitan dengan implementasi hukum. 

Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah 

bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel 

sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk 

dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang 

ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Bagi 

kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas kondisi ini 

tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan 

sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang 

digunakan pembelajarantetap berlangsung namun tetap 

mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan; 

c) Prinsip efisiensi  

Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat 

sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum 

yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang 

sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum 

yang tidak praktis dan sukat dilaksanakan. Dana yang 

terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka men-

dukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi 

siswa belajar di sekolah juga terbatas harus dimanfaatkan 

secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan 
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pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga sangat 

terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya, 

hendaknya didayagunakan secara efisien untuk melaksanakan 

proses pembelajaran; 

2.Prinsip Khusus 

a) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan 

Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan 

pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum 

hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum 

atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka 

pendek (tujuan khusus). Perumusan tujuan pendidikan 

bersumber pada: 

a.Ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah, yang dapat 

ditemukan dalam dokumen – dokumen  lembaga 

negara mengenai tujuan, dan strategi pembangunan 

termasuk di dalamnya pendidikan; 

b. Survei mengenai persepsi orang tua/masyarakat 

tentang kebutuhan yang dikirimkan melalui angket 

atau wawancara; 

c. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-

bidang tertentu, dihimpunmelalui angket, 

wawancara, observasi, dan dari berbagai media 

massa; 



 

 

57 

 

d. Pengalaman negara-negara lain dalam masalah 

yang sama. 

e. Penelitian; 

b) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan 

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum 

perlu mempertimbangkan beberapa hal: 

a. Perlu penjabaran tujuan pendidikan/pengajaran ke 

dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus 

dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan 

hasil belajar dirumuskan semakin sulit menciptakan 

pengalaman belajar. 

b. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

c. Unit – unit kurikulum harus disusun dalam urutan 

yang logis dan sistematis. Ketiga ranah belajar, 

yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

diberikan secara simultan dalam urutan situasi 

belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku 

pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang 

organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih 

mendetail; 

c) Prinsip berkenaan dengan media dan alat pengajaran  

d) Proses belajar – mengajar yang baik perlu didukung oleh 

penggunaan media dan alat – alat bantu pengajaran yang 

tepat. 
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a. Alat/media pengajaran apa yang diperlukan. 

Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut 

tidak ada apa penggantinya? 

b. Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya 

memperhatikan: bagaimana pembuatannya, siapa 

yang membuat, pembiayaannya, waktu pembuatan? 

 

c.  Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan 

pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket 

belajar, dan lain – lain? 

 

d. Bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan 

kegiatan belajar?49 

 

 

Dalam melakukan verifikasi dan validasi selama ini dilakukan oleh 

pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk pengembangan 

kurikulum yang akan diberikan kepada siswa/siswi terdapat di dalam 

buku panduan penyusunan kurikulum atau sering disebut dokumen 1. 

Di dalam buku panduan tersebut terdapat seluruh dasar-dasar yang akan 

menjadi panduan bagi Dinas Pendidikan sendiri untuk melakukan 

verifikasi dan validasi terhadap kurikulum yang akan dikembangkan. 50 

Dinas pendidikan Kota Semarang telah beberapa kali melihat materi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi  yang diberikan oleh 

                                                 
49Drs.Rudi Susillana, Prinsip Pengembangan 

Kurikulum,http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/19661

0191991021-RUDI_SUSILANA/KP3-PRINSIP_PENGKUR.pdf diakses pada tanggal 20 februari 

2018 
3 Rumah Duta Revolusi Mental merupakan hasil kerja sama Pusat Pelayanan Terpadu Seruni 

dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Rumah duta revolusi 

mental ini bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, 

kualitas pendidikan, serta pemberdayaan perempuan  dalam bidang kesehatan mental dan 

psikososial.  
50Hasil Wawancara dengan Ibu Fajriah,Spd selaku Seksi Pengembangan Kurikulum SMP, Senin 29 

Januari 2018  

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/196610191991021-RUDI_SUSILANA/KP3-PRINSIP_PENGKUR.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/196610191991021-RUDI_SUSILANA/KP3-PRINSIP_PENGKUR.pdf
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lembaga Rumah Duta Revolusi Mental3 melalui diskusi 

yangdilaksanakan oleh lembaga tersebut, yang dimana rumah duta 

revolusi mental merupakan lembaga yang peduli dengan pendidikan 

anak. Didalam diskusi tersebut, lembaga rumah duta revolusi mental 

membahas mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi pada 

anak.51 

Menurut Ibu Fajriah, materi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi sendiri memang sudah layak untuk diberikan oleh 

siswa/siswi, karena di dalam materi tersebut terdapatnya banyak 

informasi yang berguna bagi siswa/siswi dalam menjaga bukan hanya 

kesehatan reproduksi mereka saja, selain itu juga berguna untuk 

mengurangi jumblah siswa/siswi yang terkena  kekerasan seksual. Akan 

tetapi, Dinas Pendidikan masih tidak akan melakukan verifikasi dan 

validasi untuk kurikulum yang berkaitan dengan topik pembahasan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, karena pertimbangan dari 

dinas pendidikan bahwa pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

sebenarnya sudah diajarkan disekolah, walaupun tidak secara langsung 

menyebutkan dan membuat sebuah kurikulum tetapi materi tersebut  

sudah  masuk dalam pendidikan kesehatan reproduksi.  

Dinas Pendidikan Kota Semarang beranggapan bahwa dengan 

menerapkan sistem kurikulum K-134dimana setiap staf pengajar 

                                                 
51Ibid  
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disekolah boleh memperluas materi dan informasi yang berguna untuk 

perkembangan siswa/siswi disekolah.  Pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi sebenarnya sudah sering dibahas beberapa mata 

pelajaran siswa/siswi yang ada  disekolah melalui Bimbingan 

Konseling dimana dalam materi tersebut terdapat pengembangan 

karakter siswa/siswi, sehingga materi yang berkaitan dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dapat diajarkan dan 

diberikan kepada siswa/siswi di sekolah. Pada waktu pelajaran biologi 

dibahas mengenai kesehatan reproduksi dan  guru juga bisa 

mengembangkan materinya sesuai dengan kebutuhan pelajaran sendiri, 

bahkan di pelajaran agama juga  dapat dikaitkan dengan materi 

pendidikan seksual maupun kesehatan reproduksi juga. 52 

Menanggapi anggapan dari dinas pendidikan yang berkaitan dengan 

verifikasi dan validasi kurikulum pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi, pihak Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia(PKBI) 

masih merasa perlunya diberikan kurikulum yang berkaitan dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, karena dalam 

memberikan materi ini diperlukan staf pengajar yang memang ahli di 

                                                 
4K-13 adalah Kurikulum 2013. Kurikulum yang berlaku pada Sistem Pendidikan Nasioanl. Kurikulum 

2013 memiliki 4 aspek yaitu: aspek pengetahuan, aspek ketrampilan, aspek sikap dan prilaku. 

Kurikulum 2013 di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan ditambahkan 
52Ibid 
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bidang informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.53 PKBI 

sendiri pernah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah  yang ada di 

Semarang, terkait dengan topik seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

Banyak dari anak itu bertanya tentang seksualitas, akan tetapi jadi 

candaan dari pihak guru maupun teman sekelas, sehingga membuat 

siswa/siswi tidak nyaman untuk membicarakan dan membahas yang 

berkaitan dengan topik pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 

Ini salah satu kekwatiran yang dirasakan  oleh PKBI apabila anak 

diberikan informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang 

diajarkan disekolah oleh guru yang memang bukan ahli dibidang 

tersebut, sehingga dikhawatirkan adanya salah penyampaian informasi 

kepada anak.54 

PKBI juga beranggapan belum dilakukannya verifikasi dan validasi 

terhadap kurikulum pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi  

karena  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak 

mencantumkan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, sehingga 

membuat PKBI mengalami kesulitan untuk bekerjasama dengan 

                                                 
53Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, PKBI Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 

Januari 2018 

 
54Ibid 
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beberapa sekolah untuk memberikan materi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi. 55 

Sekolah juga beranggapan bahwa  pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi sebenarnya sudah dimasukan kedalam pelajaran yang 

diajarkan melalui mata pelajaran yang ada di sekolah, sekolah juga 

berusaha menyampaikan informasi tersebut kepada  siswa/siswi bukan 

hanya melalui pelajaran yang diberikan  oleh pihak sekolah tetapi juga 

sekolah mengundang lembaga pemerintah maupun non pemerintah 

yang bisa memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan pendidikan 

seksual maupun kesehatan reproduksi sendiri.56 

Menurut penulis, terdapat perbedaan materi pelajaran biologi dengan 

materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Perbedaan 

tersebut adalah sebagai berikut: padamatapelajaran biologi hanya 

membahas penyakit menular seksual, kehamilan, pencegahan 

kehamilan, waktu yang paling memungkinkan untuk terjadinya 

kehamilan,masa pubertas, masa subur,organ reproduksi pria dan 

wanita,karakter seksual primer dan skunder.57 Sedangkan materi yang 

diajarkan dalam pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bukan 

hanya itu saja tetapi masih banyak lagi seperti: topik tentang masa 

                                                 
55 Ibid 
56Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Budi, Kepala Sekolah SMP 5 kota Semarang, pada hari Rabu, 

10 Januari  2018 
57Prof. Dr.Mundilarto,2011,IPA Terpadu 1 Untuk SMP,Jakarta:Quandra, hlm.151-195  
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siklus terjadinya kehamilan, hubungan seks dan kemungkinan 

terjadinya kehamilan,masa-masa siklus kehamilan,konsekuensi 

kehamilan pada remaja, kehamilan dan kelahiran, perasan dan 

ketertarikan seksual, komunikasi dengan jenis kelamin yang berbeda, 

homoseksual, aborsi, pesan media mengenai seks, penyakit menular 

seksual, nilai-nilai personal, pengambilan keputusan mengenai seksual, 

komunikasi dengan orang tua, pertahanan dari tekanan teman sebaya 

terhadap seks, sumber-sumber perencanaan keluarga, alat 

konstrasepsi,hubungan dan ikatan cinta,perkawinan remaja,perkosaan 

dan kekerasan seksual.58 

Perbedaan materi matapelajaran biologi dengan materi dari PKBI 

dapat dilihat dari tabel berikut:  

 Tabel 1. Perbandingan Materi yang ada dalam Mata Pelajaran 

Biologi dan Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi 

                                                 
58Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, PKBI Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 

Januari 2018 

NO                 Materi Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi 

Pelajaran Biologi  PKBI 

 1. Penyakit menular seksual Aborsi, penyakit menular seksual ,alat 

konstrasepsi,  

 2. Kehamilan dan pencegahan 

kehamilan, waktu yang paling 

memungkinkan untuk terjadinya 

kehamilan 

Masa-masa siklus kehamilan, 

kemungkinan terjadinya kehamilan, 

konsekuensi kehamilan pada remaja, 

kehamilan dan kelahiran,  hubungan 
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Data terolah dari PKBI Jawa Tengah dan IPA Terpadu 1 untuk SMP 

2017 

 

b. SMP Negeri 1 Semarang 
 

SMPN 1 Semarang dalam memberikan informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan seksual belum bekerjasama secara formal dengan lembaga 

pemerintah maupun swasta. Akantetapi SMP Negri 1 Semarang telah 

beberapa kali mengundang  tenaga medis atau dinas kesehatan serta lembaga 

swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan dalam memberikan 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Materi yang 

diberikan sangat membantu tenaga pengajar untuk memberikan informasi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, materi yang diberikan pada saat 

dan ikatan cinta, perkawinan remaja 

 3. Masa pubertas dan  masa subur perkosaan dan kekerasan seksual 

 4. Kehamilan Ikatan cinta, perkawinan remaja 

 5. Organ reproduksi pria dan 

wanita 

sumber-sumber perencanaan keluarga 

 6 

 

 

 

 

Karakter seksual primer dan 

skunder 

hubungan seks, homoseksual, pesan 

media mengenai seks, pengambilan 

keputusan mengenai seksual, perasan 

dan ketertarikan seksual, komunikasi 

dengan jenis kelamin yang berbeda, 

nilai-nilai personal, pertahanan dari 

tekanan teman sebaya terhadap seks, 
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penyuluhan berupa: pengertian seksual, organ reproduksi pria dan wanita, 

kegunaan seksual, penyakit yang menyerang reproduksi dan lain-lain.59 

Di SMPN 1 pendidikan seksual  sudah dimasukan ke dalam bimbingan 

konseling pada materi pengendalian diri, yang diajarkan oleh guru bimbingan 

konseling. Materi pengendalian diri yang diberikan oleh guru berupa 

pengenalan kepada siswa/siswi mengenai jati diri, hormon atau yang 

berkaitan dengan seksualitas  yang ada pada siswa/siswi, sedangkan matreri 

mengenai kesehatan reproduksi sudah diajarkan pada mata pelajaran biologi. 

Tetapi apabila dimasukan ke dalam kurikulum sekolah itu sangat 

menguntungkan bagi staf pengajar maupun siswa/siswi sendiri, karena guru 

lebih dibantu untuk memberikan informasi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi. 60 

Penulis membagikan quisioner kepada 20 orang siswa/siswi di SMPN 1 

Kota Semarang untuk mengetahui siswa/siswi sudah pernah mendapatkan 

informasi tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dan juga agar 

mengetahui asal sumber informasi yang didapatkan oleh siswa/siswi 

mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.  

Hal itu dapat dilihat dari Table di bawah ini : 

 

                                                 
59 Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Nusantara,Kepala Sekolah SMP 1 Kota Semarang Rabu 6 

September 2017 
60 Hasil wawancara dengan Ibu Sofi, Guru Bimbingan Konseling SMP 1 Kota Semarang Rabu 6 

September 2017  
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Tabel 2.SMPN 1  siswa/siswi yang pernah mendapatkan 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data terolah,2017 

 

c. SMP Negeri 5 Semarang 

SMPN 5 Semarang  dalam memberikan informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi belum bekerjasama secara formal dengan sebuah 

lembaga yang bisa memberikan informasi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi tersebut. Lembaga-lembaga yang datang  untuk memberikan 

penyuluhan yang berkaitan dengan topik pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi adalah Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Kementrian sosial, 

tenaga medis (rumah sakit, klinik,dan lain-lain), Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Materi yang diberikan kepada 

siswa/siswi pada saat penyuluhan oleh tenaga medis serta Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional seperti: dampak dari 

pergaulan bebas, pencegahan kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, 

menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan wanita serta yang 

berhubungan dengan penyakit HIV dan AIDS.Materi yang diberikan pada 

Pernah mendapatkan 

informasi 

    Informasi yang di dapatkan  

Ya  Tidak  Media  sekolah  Orang 

tua  

LSM (Dinas 

Pendidikan  

19 1 10 9 0 0 



 

 

67 

 

saat penyuluhan sebagaian besar telah diberikan pihak sekolah di dalam 

materi pelajaran biologi, atau bimbingan konseling (BK) sendiri.61 

Perbedaan antara adanya kerjasama formal maupun informal adalah kalau 

lembaga formal maka lembaga tersebut yang memberikan informasi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi secara bertahap dan adanya 

jadwal pasti kapan lembaga itu akan memberikan informasi pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi, dan lembaga tersebut baik lembaga 

pemerintah maupun swasta akan melakukan evaluasi apakah materi yang 

diberikan telah tersampaikan dengan baik. Sedangkan kalau informal maka 

lembaga yang akan memberikan informasi tersebut tidak memiliki jadwal 

yang  pasti  dalam memberikan informasi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi.62 

Menurut Bapak Novrianto, pihak sekolah maupun staf pengajar telah 

berusaha untuk memberikan materi yang berkaitan dengan pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi. Dalam pelajaran bimbingan konseling 

sendiri di sekolah, guru yang bersangkutan sering membahas topik 

pendidikan seksual dan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan seksualitas 

itu sendiri. Sekolah juga berusaha untuk mendatangkan lembaga pemerintah 

maupun lembaga swasta yang mampu memberikan informasi yang berkaitan 

                                                 
61 Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Budi, Kepala Sekolah SMP 5 Kota Semarang, pada hari 

Rabu, 10 Januari  2018  
62ibid 
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dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi  kepada siswa/siswi di 

sekolah.63 

Sedangkan pandangan dari Ibu Sarita untuk dibuatkan suatu kurikulum 

khusus yang mengajarkan atau memberikan materi yang berkaitan dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah sangat membantu 

sekali. Hal tersebut disebabkan karena  adanya keterbatasan tenaga atau SDM 

dalam melakukan penyampaian ilmu pengetahuan, keterbatasan jam 

pelajaran, dan materi  pelajaran biologi yang tidak hanya membahas tentang 

kesehatan reproduksi saja, tetapi masih banyaknya materi yang diajarkan 

dalam  pelajaran biologi, sehingga sering sekali apabila siswa/siswi tidak 

menanyakan sebuah pertanyaan di dalam proses belajar yang berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi maka staf pengajar sendiri menganggap bahwa 

materi tersebut sudah diketahui oleh siswa/siswi.64 

Berdasarkan quisioner yang telah diberikan secara random kepada 20 

siswa/siswi SMPN 5 Kota Semarang banyak yang masih banyak siswa/siswi 

yang mendapatkan informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

dari media (seperti buku, internet, TV, Koran ) dari pada pihak PKBI atau 

Pihak Dinas Pendidikan serta pihak-pihak yang lebih ahli di bidangnya.  

Hal itu dapat dilihat dari Table  di bawah ini : 

                                                 
63Hasil Wawancara dengan Bapak Novrianto, Guru Bimbingan Konseling SMP 5 Kota Semarang 

Rabu 15 September 2017 
64Hasil Wawancara dengan Ibu Sarita, Guru Biologi SMP 5 Kota Semarang Rabu 15 September 2017 
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Table 3.  SMPN 5 siswa/siswi yang pernah mendapatkan informasi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data terolah,2017 

 

Salah satu dampak dari bahayanya seksual bebas adalah aborsi, 

HIV/AIDS, hamil di luar pernikahan, kekerasan seksual, dan masih 

banyak lagi yang merupakan salah satu kajian dari pendidikan seksual 

dan kesehatan reproduksi berdasarkan  quisioner yang telah dibagikan 

beberapa siswa/sisiwi dari SMP 1 dan SMP5 kota Semarang  kurang 

memahami dampak tersebut.  

Dapat dilihat dari table berikut: 

Tabel 4 tentang bahayanya hubungan seksual 

Mengetahui bahayanya hubungan seksual   

 Tahu Tidak  

16 23 

Sumber: Data Terolah, 2017 

Berdasarkan data tersebut  siswa/siswi SMPN 1 dan SMPN 5 Kota 

Semarang yang masih belum mengerti tentang bahaya hubungan seksual 

itu  yang tidak tahu lebih banyak daripada yang tahu. Oleh karena itu, 

Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu mengarahkan kepada pihak 

Pernah mendapatkan 

informasi  

    Informasi yang di dapatkan  

Ya  Tidak  Media  sekolah  Orang 

tua  

LSM (Dinas 

Pendidikan  

20 0 13 6 0 1 
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sekolah mencari solusi agar hak anak ini tersalurkan atau diberikan 

kepada siswa/sisiwi sesuai dengan kebutuhan siswa/siswi itu sendiri. 

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melakukan verifikasi dan 

validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota atas hak informasi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi  

 

Dalam memberikan suatu informasi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi yang akan diberikan kepada siswa/sisiwi di sekolah harus  

dinyatakan layak untuk diajarkan dalam suatu kurikulum, untuk dinyatakan  

materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi layak untu diajarkan 

maka materi   harus terdiri dari prinsip  umum dan prinsip khusus.65 

Prinsip umum yang dimaksud adalah yang harus diperhatikan untuk 

dimiliki oleh kurikulum sebagai gabungan dari komponen-komponen yang 

membangun sedangkan, prinsip khusus adalah mengembangkan komponen 

tujuan, isi kurikulum, dan komponen-komponen untuk mengembangkan 

kurikulum lainnya.66 Berdasarkan prinsip umum dalam melakukan 

pengembangan kurikulum maka dapat dilihat dari salah satu bagian dari 

                                                 
65Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Sutarto,MM, Kabid Pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama, pada hari Senin, 4 September 2017   
66 Drs.Rudi Susillana, Prinsip Pengembangan 

Kurikulum,http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/196

610191991021-RUDI_SUSILANA/KP3-PRINSIP_PENGKUR.pdf diakses pada tanggal 20 

februari 2018  

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/196610191991021-RUDI_SUSILANA/KP3-PRINSIP_PENGKUR.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/196610191991021-RUDI_SUSILANA/KP3-PRINSIP_PENGKUR.pdf
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prinsip umum yaitu:  prinsip relevansi yang menjelaskan bahwa dasar dari 

suatu kelayakan informasi harus relevan dengan perkembangan teknologi, 

relevan juga dengan kebutuhan karakteristik siswa/siswi.67Apabila  dikaitkan 

dengan materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sebenarnya 

sudah dapat dilakukannya pengembangan kurikulum  karena  materi yang 

berkaitan dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi merupakan 

kebutuhan dari pembentukan  karakter dari siswa/siswi dan juga melihat 

perkembangan teknologi dibidang pendidikan.  

Prinsip khusus yaitu:  prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan 

yang artinya memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan seperti; isi bahan pembelajaran harus meliputi pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan.68Berdasarkan prinsip khusus ini maka materi pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah sesuai karena dalam 

materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi terdapat pengetahuan 

dan menjadi kebutuhan siswa/siswi. Selain itu, materi seksual dan kesehatan 

reproduksi juga mengandung pengetahuan tentang  cara siswa/siswi dalam 

menentukan sikap. Dari kedua prinsip tersebut maka sebenarnya pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi dapat diverifikasi dan validasi oleh  Dinas 

Pendidikan Kota Semarang.  

                                                 
67ibid 
68 Ibid  
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Dari sisi sekolah  maka  pihak sekolah baik SMP Negeri 1 maupun SMP 

Negeri 5 Kota Semarangdapat  mengajukan permohonan yang berkaitan 

dengan informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi kepada Dinas 

Pendidikan Kota Semarang agar melakukan verifikasi dan validasi terhadap 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Verifikasi dan 

validasi dapat dilakukan asalkan sepanjang  informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar nasional 

pendidikan yang diatur di dalam undang-undang.Sebelum mengajukan 

permohonan kepada dinas pendidikan terkait dengan agar dilakukannya 

verifikasi dan validasi terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

maka pihak sekolah dapat mengevaluasi, dalam internal sekolah tersebut yang 

berkaitan dengan: sarana prasarana, kemampuan dan kompetensi dari guru, 

apakah sudah memadai untuk memberikan materi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi.69 

Peranan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam hal ini hanya mengawasi 

dan mengarahkan setiap sekolah yang akan melakukan verifikasi atau 

valiadasi atas informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang 

menjelaskan bahwa:  

                                                 
69ibid 
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“Pemerintah mengarahkan, mebimbing, menyupervisi, megawasi, 

mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan 

penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara 

nasional.”  

 

Adanya perbedaan materi yang diberikan oleh pihak sekolah dengan pihak 

PKBI yang terdapat pada hasil penelitian ternyata sangat bertolak belakang 

dengan pendapat yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang 

menyatakan bahwa kesehatan reproduksi sudah diberikan pada pelajaran 

biologi dan sudah mencangkup semuanya.70 Dalam kenyataan berbagai topik 

atau pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi tidak diajarkan di sekolah atau tidak terdapat dalam materi yang 

akan dibahas dalam pelajaran tersebut.71 Oleh karena itu menurut penulis, 

Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu membuat sebuah pertimbangan untuk 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap materi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi, untuk dijadikan sebuah matapelajaran dalam kurikulum 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota 

Semarang belum pernah melakukan verifikasi dan validasi karena belum ada 

sekolah yang mengajukan permohonan kurikulum yang berhubungan dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Selain itu, dikarenakan dinas 

                                                 
70Hasil Wawancara dengan Ibu Fajriah,Spd selaku Seksi Pengembangan Kurikulum SMP, Senin 29 

Januari 2018 
71Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, PKBI Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 

Januari 2018 
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pendidikan beranggapan bahwa materi tersebut sebenarnya sudah lengkap 

dan jelas di matapelajaran biologi, dan pengembangan diri anak.  

Melakukan verifikasi dan validasi terhadap suatu krikulum sebenarnya 

sudah diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 79 Tahun 2015 menjelaskan tentang Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan verifikasi dan validasi 

tingkat provinsi/kabupaten/kota. 

Untuk melakukan verifikasi atau valiadasi dalam suatu kurikulum atau 

informasi yang akan diberikan kepada siswa/siswi harus adanya kerjasama 

antara sekolah-sekolah kepada Dinas Pendidikan. Di dalam memberikan 

informasi baik mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi atau 

informasi lainnya harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Selain itu, dalam informasi pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan 

reproduksi juga harus memuat Standar kompetensi dan  Kompetensi Dasar, 

yang terdapat di dalam informasi yang akan diberikan kepada siswa/siswi.72 

Penjelasan tersebut juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di dalam 

Pasal 8 ayat (1)  dan (2) yang menyebutkan bahwa:  

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan 

dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

                                                 
72Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Sutarto,MM, Kabid Pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama, pada hari Senin, 4 September 2017   
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(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

 

Kompetensi dasar yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatas yaitu 

konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

yang bersumber pada standar kompetensi  yang dikuasai oleh peserta didik 

sedangkan, pengertian dari standar kompetensi adalah konten yang dirancang 

menjadi empat kelompok kompetensi inti yang saling berkaitan seperti: 

keagamaan (kompetensi inti 1); sosial (kompetensi inti 2): pengetahuan 

(kompetensi inti 3): dan penerapan pengetahuan (kompetensi inti 

4)73Berdasarkan pada materi yang terdapat pada pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi maka terlihat segi kompetensi dasar yang terdiri dari 

sikap; pengetahuan dan ketrampilan maka materi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di kompetensi 

dasar. Materi pendidikan seskual dan kesehatan reproduksi meliputi   

pengetahuan tentang penyakit menular seksual; kekerasan seksual; kehamilan 

konstrasepsi;Masa-masa siklus kehamilan; kemungkinan terjadinya 

kehamilan; konsekuensi kehamilan pada remaja; kehamilan dan kelahiran;  

hubungan dan ikatan cinta; perkawinan remaja; yang dijelaskan di materi 

pendidikan seskual dan kesehatan reproduksi yang berisi sikap, pengetahuan 

untuk siswa/siswi di sekolah. Sedangkan berdasarkan standar kompetensi 

                                                 
73Prof.Dr.khairil, Kurikulum 2013, 

https://www.academia.edu/6441738/Kompetensi_Inti_dan_Kompetensi_Dasar_Kurikulum_2013_S

MP_dan_MTs diakses pada tanggal  21 februari 2018 

https://www.academia.edu/6441738/Kompetensi_Inti_dan_Kompetensi_Dasar_Kurikulum_2013_SMP_dan_MTs
https://www.academia.edu/6441738/Kompetensi_Inti_dan_Kompetensi_Dasar_Kurikulum_2013_SMP_dan_MTs
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maka materi dari pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi  juga sesuai 

dengan ketentuan yang ada dari standar kompetensi itu karena, terdapat unsur 

keagamaan, sosial, pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Materi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi terdapat bagian sosial,agama 

maupun pengetahuan serta penerapan pengetahuan dikarenakan dalam topik 

tersebut terdapat pembahasan tentang homoseksual, ikatan cinta, nilai-nilai 

personal. 

2. Peranan Dinas Pendidikan kota Semarang dalam memberikan atau 

menjamin pemenuhan hak atas informasi Pendidikan Seksual dan 

Kesehatan Reproduksi di tinjau dari pasal 10 Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Dalam Menjalankan Peranan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk 

memberikan hak atas informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, 

dinas pendidikan bekerjasama dengan sekolah untuk membantu dinas dalam 

memberikan informasi-informasi yang akan diterima oleh anak. Perlunya  

peran dari sekolah sendiri karena sekolah salah satu yang mendukung anak 

dalam perkembangan pada anak serta sekolah dapat menjadi tempat yang 

tepat  untuk anak mendapatkan informasi. 

Dinas Pendidikan kota Semarang sering juga bekerjama dengan pihak 

sekolah untuk memberikan informasi kepada anak dengan mendatangkan 

pihak-pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau pihak lainnya 

yang mampu memberikan informasi yang bisa bermanfaat kepada anak 
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seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKKBI) atau Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). LSM  yang didatangkan 

ke sekolah- sekolah tidak secara khusus  hanya memberikan informasi yang 

berhubungan dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi akan tetapi 

memberikan informasi lainnya juga seperi Narkoba, yang berkaitan dengan 

ITE. 74 

Akan tetapi sekolah yang ada di Kota Semarang  belum ada yang membuat 

dan mengatur matapelajaran tentang pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi. Siswi/siswa hanya mendapatkannya di mata pelajaran bimbingan 

konseling(BK) dan biologi. Pelajaran biologi sendiri tidak secara khusus 

hanya membahas mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 

Pelajaran biologi yang diajarkan kepada siswa/sisiwi lebih mengenal pada 

system ekskresi pada manusia, sistem reproduksi pada manusia yang 

menjelaskan bagaimana fungsi reproduksi manusia, penyakit yang berkaitan 

dengan sistem reproduksi manusia, menjelaskan cara penularan dan 

pencegahan penyakit AIDS/HIV. Hal ini tentunya  belum cukup untuk 

mengatasi siswa/siswi berperilaku seks yang beresiko seperti hamil di luar 

nikah, bahayanya Aborsi, dan lain-lain yang berguna untuk kesehatan 

reproduksi siswa/siswi itu sendiri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan 

siswa/siswi adalah kurikulum di sekolah yang memberikan pendidikan 

                                                 
74Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Sutarto,MM, Kabid Pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama, pada hari Senin, 4 September 2017   
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seksual dan kesehatan reproduksi. Agar siswa/siswi mendapatkan  kurikulum 

tersebut perlu bantuan dan dukungan dari  kebijakan ini agar dapat terlaksana 

seperti:  pihak sekolah yang memerlukan panduan kurikulum nasional dalam 

memberikan pembelajaran  kepada siswa/siswi. Agar hal tersebut dapat 

terlaksana maka kebijakan Pemerintah yang mengatur untuk memberikan 

siswa/siswi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sangat diperlukan 

dan sangat penting.75 

Pentingnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi diberikan oleh 

sekolah atau pihak yang memiliki kewenangan adalah agar siswa/siswi 

mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat karena, masih banyak 

siswa/sisiwi yang mendapatkan informasi tentang seks dan seksualitas dari 

media yang tidak diketahui kebenarannya dan tidak layak 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam menjalankan peranan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap suatu materi atau kurikulum 

terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi pihak dinas 

pendidikan masih ragu dan ketakutan. Keraguan dinas pendidikan karena 

dalam pemerintahan dan masyarakat sendiri masih banyaknya pro dan 

kontra dalam memberikan pendidikan seksual dan kesehatan 

                                                 
75 Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Budi, Kepala Sekolah SMP 5 kota Semarang, pada hari 

Selasa, 5September 2017  
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reproduksi.76 Keraguan tersebut sebenarnya kurang tepat karena 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bukan hanya 

membahas yang berhubung seksual atau intim tetapi juga membahas 

penyakit yang  menganggu kesehatan reproduksi, cara mencegah 

kehamilan yang tidak diinginkan, persoalan gender dan juga 

perlindungan terhadap anak karena terkait dengan reaksi kuasa antara 

laki-laki dan perempuan, serta orang dewasa dan anak. 

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa:  

“Pelayanan Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk mencegah dan 

melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko lainnya yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi ” 

 

Berdasarkan pasal tersebut maka keraguan dan ketakutan dari 

masyarakat maupun pemerintah sebenarnya tidak beralasan dikarenakan 

materi yang diberikan membantu siswa/siswi dalam menjaga kesehatan 

mereka sendiri dan mengurangi adanya jumblah daru perilaku seksual 

yang beresiko untuk siswa/siswi.  

Di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a  dan b, (2) dan  (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang 

menjelaskan:  

                                                 
76Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, PKBI Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 

Januari 2018 
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(1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pemberian :  

a. Komunikasi, informasi, dan edukasi; 

b. Konseling. 

 

(2) Pemberian Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi materi:  

a. Pendidikan ketrampilan hidup sehat; 

b. Ketahanan mental melalui ketrampilan sosial; 

c. Sistem, fungsi, dan proses reproduksi; 

d. Perilaku seksual yang sehat dan aman; 

e. Perilaku seksual berisiko dan akibatnya; 

f. Keluarga berencana; dan  

g. Perilaku berisiko lain dan kondisi kesehatan lain yang 

berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. 

 

(5) Pemberian materi komunikasi, informasi, dan edukasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses 

pendidikan formal dan nonformal serta kegiatan pemberdayaan 

remaja sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya.  

 

Dilihat dari ketiga ayat tersebut maka bisa dijadikan dasar  dalam 

peranan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk pemenuhan hak anak 

atas informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi serta 

dibuatnya kurikulum khusus di sekolah mengenai topik pembahasan 

yang berkaitan dengan seksual dan kesehatan reproduksi. Dalam Pasal 12 

ayat (1) huruf a dan b, (2)  dan (5) bahwa pendikan seksual dan 

kesehatan reproduksi diberikan kepada siswa/siswi melalui pemberian 

komunikasi, informasi serta edukasi yang dapat diberikan di sekolah oleh 

guru yang ahli di bidang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, terdapat 
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tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang salah satunya 

adalah penyelenggaraan kebijakan teknis operasional yang meliputi bidang 

pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan bidang pendidikan luar 

sekolah. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan 

Kota Semarang dengan peranan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka 

peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang sebenarnya adanya 

kewajiban untuk memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

pada siswa/siswi.  

Kewajiban ini merupakan perwujudan peranan imperatif Dinas Pendidikan  

tidak hanya  berdasarkan dilakukan atas dasar Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas 

Pendidikan Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

3. Hambatan dalam menjalankan Peranan Dinas Pendidikan Kota 

Semarang untuk membantu atau menjamin pemenuhan hak atas 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di tinjau dari 

pasal 10 Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak 

Beberapa hambatan dinas pendidikan dalam membantu pemenuhan hak 

anak atas informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dari:  
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a. Dinas Pendidikan  

Pemerintah belum memiliki kewajiban terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

melalui agar muatan kurikulum yang ada di sekolah.  

Hambatan selanjutnya yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota 

Semarang adalah masyarakat belum menerima sepenuhnya untuk 

diberikannya kurikulum mengenai pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksipada siswa/sisiwi.77 

Hambatan lainnya  yang dihadapi Dinas Pendidikan  untuk 

memberikan informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

adalah tidak adanya tenaga ahli, staf pengajar professional, baik yang 

berkaitan bantuan medis  memberikan atau memiliki pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi, untuk menjelaskan hal tersebut 

kerjasama dari tenaga medis serta tenaga pengajar professional. Dinas 

Pendidikan mengharapkan bahwa dengan adanya bantuan dari tenaga 

ahli dan pemerintah untuk menyediakan dan memberikan pengajar 

profesianal dalam memberikan informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi, agar  informasi tersebut lebih akurat. Hal 

tersebut menjadi suatu kebutuhan  karena dalam memberikan 

                                                 
77Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Sutarto,MM, Kabid Pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama, pada hari Senin, 4 September 2017   



 

 

83 

 

informasi banyak hal yang akan dibahas, sehingga dibutuhkan orang 

yang lebih ahli dibidangnya.78 

b. Pihak Sekolah  

Hambatan yang dialami oleh SMPN 1 dalam memberikan 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi pada 

siswa/siswi adalah kurangnya tenaga pengajar atau tenaga 

professional yang memang ahli dibidangnya.79 

Hambatan yang dialami oleh SMPN 5 dalam memberikan 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi adalah 

kurangnya staf pengajar yang mampu memberikan informasi 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Hambatan lain yang 

dialami oleh pihak sekolah SMPN 5 Kota Semarang yaitu dari segi 

teknis pelaksanaan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

apakah pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi harus dimasukan 

ke dalam kurikulum ekstrakurikuler seperti bimbingan konseling atau 

dimasukan ke dalam muatan kurikulum inti di sekolah.80 

Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak  SMP 1 dan SMP 5 

dapat mengajukan permohonan atau pendaftaran verifikasi dan 

                                                 
78Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Budi, Kepala Sekolah SMP 5 kota Semarang, pada hari 

Selasa, 5September 2017  
79Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Nusantara, Kepala Sekolah SMP Negri 1 Kota Semarang 

,pada hari, Rabu 6 September 2017 
80Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Budi, Kepala Sekolah SMP 5 kota Semarang, pada hari 

Selasa, 5September 2017  
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validasi terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi agar 

materi tersebut dapat diajarkan ke dalam muatan kurikulum inti.  

c. Orang tua  

Kurangnya dukungan orang tua dalam mendukung dinas 

pendidikan dan sekolah dalam memberikan pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi. 

Orang tua juga belum mampu sepenuhnya untuk memberikan 

penjelasan dalam informasi pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi, dikarenakan faktor pengetahuan, rasa tidak nyaman dalam 

membahas seksual dan kesehatan reproduksi, ekonomi orang tua yang 

menengah, kesibukan orang tua sehingga tidak bisa  membahas suatu 

informasi tersebut.81 

Melihat hambatan yang dialami oleh orang tua maka orang tua 

belum bisa memenuhi salah satu hak anak di bidang informasi karena 

dalam salah satu ada hak anak yang meliputi  hak untuk memperoleh 

akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak 

sehat.82 Informasi yang dimaksud adalah berguna bagi anak juga 

untuk pengembangan keterlibatan anak di masyarakat luas.  

 

 

                                                 
81 Hasil wawancara denga Ibu Nadya , orang tua dari siswa/siswiSMP Negri 1 Kota Semarang, Jumat 8 

September 2017  
82  M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Gramedia,2012, hlm.16 
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d. Siswa/siswi  

Hambatan lainnya dari siswa/siswi yang masih malu untuk 

membahas pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di ruang 

lingkup sekolah, sehingga siswa/siswi menganggap materi tersebut 

menjadi bahan candaan atau ejekan di sekolah. 83 

Dalam salah satu hak anak juga terdapat hak untuk berpartisipasi 

yang di mana anak dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan 

keterlibatan di dalam masyarakat luas dan hak ini juga memberikan 

peran pada anak seperti hak anak untuk mengetahui informasi 

sertauntuk berekspresi.84 

Dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan 

bahwa:  

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia.” 

 

Dalam konvensi hak anak terdapat hak untuk tumbuh kembang 

(Development Right). Hak untuk tumbuh kembang meliputi hak 

informasi, hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik, yang dimana 

memberikan informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi 

                                                 
83 Hasil Wawancara dengan PKBI Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 
84 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Gramedia, 2012,hlm.16 
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pada siswa/siswi berarti untuk memenuhi hak tumbuh kembang pada 

anak yang termasuk ke dalam konvensi hak anak.  

 

Di dalam kesepakatan Konferensi Internasional The Conventionon 

the Elimination alls forms of Descrimination Againt Woment 

(CEDAW) menjelaskan bahwa, hak-hak reproduksi meliputi: hak 

mendapatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

kesehatan reproduksi serta hak mendapatkan informasi pendidikan  

kesehatan dan reproduksi,85 jadi siswa/siswi harus diberikannya  

informasi yang berkaitan dengan pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi agar terpenuhinya hak-hak reproduksi siswa/siswi itu 

sendiri, yang di mana hak-hak reproduksi tersebut merupakan bagian 

dari hak asasi manusia. 

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:  

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, 

dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 

Perlindungan Anak.” 

 

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas maka pemerintah dan 

pemerintah  daerah mempunyai kewajiban untuk membantu 

                                                 
85 Masrudi Muchtar, Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, Yogyakarta: 

Asjawa Pressindo, 2014 hlm.61 
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memberikan sarana, prasarana dan ketersedian sumber daya manusia 

yang menjadi hambatan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan 

sekolah dalam  memberikan materi pendidikan yang berkaitan dengan 

hak informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang akan 

diberikan kepada siswa/siswi. Bukan hanya pemerintah yang 

mempunyai  kewajiban dalam memenuhi hak anak, akan tetapi orang 

tua juga mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak di 

bidang informasi. Hal itu diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

menentukan bahwa: 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi 

Anak;  

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya;  

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan  

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 

budi pekerti pada Anak.   

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka orang tua juga mempunyai 

tanggung jawab mendidik, memelihara dan melindungi anak dari 

informasi yang tidak sehat. Orang tua seharusnya  terlebih dahulu 

memberikan yang berkaitan dengan pendidikan seksual dan kesehtan 

reproduksi di rumah sebelum anak mencari informasi dari media yang 

tidak bisa dipertanggungjawabkan 
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