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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam melakukan validasi dan verifikasi atas hak informasi pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi, Dinas Pendidikan menadasarkanpada 

prinsip umum dan prinsip khusus seperti: isi, tujuan,sarana dan 

prasarana dalam memberikan informasi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi yang akan diberikan kepada siswa/siswi. 

Akantetapi selama ini Dinas Pendidikan Kota Semarang belum 

melakukannya yang berkaitan dengan verifikasi dan validasi terhadap 

materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.  

2. Dalam menjalankan Peranan Dinas Pendidikan kota Semarang, untuk 

memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi Dinas 

Pendidikan bekerjasama dengan pihak sekolah atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) seperti: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

(PKBI), Rumah Duta Revolusi Mental agar membantu Dinas 

Pendidikan Kota Semarang untuk memberikan informasi tersebut. Anak 

dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan informasi pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi. 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Semarang 

dalam menjalankan peranannya menjamin hak-hak siswa untuk 



 

 

89 

 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi berasal dari Dinas Pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi. 

B. SARAN  

1. Dinas Pendidikan harus lebih aktif dalam membantu anak untuk 

mendapatkan informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Dinas 

Kesehatan juga  ikut berperan untuk membantu Dinas pendidikan dalam 

memberikan anak kurikulum tentang  pendidikan seksual dan kesehatan 

reproduksi agar dipelajari lebih mendalam dan lebih menyeluruh supaya 

anak bisa memahami dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang berguna bagi anak itu 

sendiri. Untuk mengurangi atau mengatasi adanya seks bebas, pelecehan 

seksual  yang terjadi pada anak.  

2. Sekolah diharapkan dapat menerapkan materi pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi sebagai salah satu matapelajaran di sekolah dengan 

melakukan permohonan pengembangan kurikulum pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

3. Orang tua diharapkan melakukan upaya-upaya dalam mengajarkan dan 

memberikan serta menambah pengetahuan orang tua tentang  pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi agar mampu memberikan informasi 

kepada anak sesuai dengan tingkatan usianya. 
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4. Anak diharapkan mampu memilih informasi tentang pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi sehingga tidak salah dalam menerima informasi yang 

berkaitan dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. 
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