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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu, 

dimiliki sejak lahir hingga meninggal. International Conference on 

Population and Development selanjutnya disingkat ICPD tahun 1994 di Kairo 

menyatakan hak reproduksi juga menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak 

reproduksi yang ditetapkan ICPD menjamin setiap indivudu memiliki hak-hak 

terkait kesehatan reproduksi dan kehidupan seksualnya. Hak seksual 

dituangkan dalam dua belas (12) aspek
1
. Selain dua belas aspek (12) itu, 

masih ada hak reproduksi khusus remaja yang termasuk didalamnya hak 

mendapatkan informasi dan mendapatkan pelayanan kesehatan
2
.  

Indonesia sebagai satu dari seratus tujuh puluh delapan (178) negara 

yang turut serta menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang 

tercantum dalam dokumen rencana ICPD, mempunyai kewajiban serta 

tanggungjawab untuk memenuhi hak reproduksi remaja. Hak reproduksi 

                                                           
1
  Hak untuk hidup, Hak atas kemerdekaan dan keamanan, Hak kesetaraan dan bebas dari segala 

bentuk diskriminasi, Hak atas kerahasiaan pribadi, Hak atas kebebasan berpikir, Hak mendapatkan 

informasi dan pendidikan, Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan 

keluarga, Hak untuk memutuskan mempunyai atau tidak dan kapan waktu memiliki anak, Hak atas 

pelayanan dan perlindungan kesehatan, Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, 

Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi politik, Hak untuk bebas dari penganiayaan dan 

perlakuan buruk.  
2
 Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI), Hak Anak dan Hak Seksual di Indonesia, 

http://pkbi.or.id/hak-anak-dan-hak-seksual-di-indonesia/ diakses tanggal 6-1-2018 Pukul 20.28 WIB. 

http://pkbi.or.id/hak-anak-dan-hak-seksual-di-indonesia/
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remaja tidak saja diatur dalam dokumen ICPD, terdapat instrumen 

internasional lain yang mengatur tentang hak ini, diantaranya: Deklarasi 

Umum HAM,
3
 dokumen CEDAW (Convention on Elimination 

Discrimination Against Women),
4
 dan Konvensi Hak Anak

5
. Di Indonesia hak 

ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6
. 

Selain sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, kesehatan 

dalam hal reproduksi juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang 

perlu diwujudkan sesuai amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945
7
. Adanya jaminan untuk hak 

                                                           
3
 Pasal 25 (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan 

dan kesejahteran dirinya dan keluarganya, termasuk perawatan kesehatan.  
4
 Pasal 10 huruf h yang menyatakan negara peserta wajib menjamin hak-hak di bidang pendidikan, 

yang salah satunya mengenai akses informasi dalam pendidikan khusus yang menjamin kesehatan dan 

kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan penyuluhan keluarga berencana dan Pasal 12 (1) yang 

menyatakan negara peserta wajib mengahapus segala diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang 

layanan kesehatan, akses terhadap pelayanan perawatan kesehatan,termasuk yang berhubungan dengan 

keluarga berencana.   
5
 Pasal 24 (1) menyatakan diakuinya hak anak atas standar kesehatan yang paling tinggi dan dapat 

diperoleh melalui berbagai fasilitas untuk pengobatan dan rehabilitasi kesehatan. Negara menjamin 

hak anak untuk mendapat akses pelayanan perawatan kesehatan itu tidak dapat dirampas.  
6
 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogakarta, Hak Reproduksi 

dan Seksual, http://pkbi-diy.info/?page_id=3495 diakses tanggal 17-12-2017 pukul 20.36 WIB. 
7
  Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, setiap orang memiliki hak untuk hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

http://pkbi-diy.info/?page_id=3495
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reproduksi remaja seperti yang telah disebutkan, seharusnya menjadi 

pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat 

untuk turut andil dalam pemenuhan hak atas informasi pendidikan seksualitas 

dan kesehatan reproduksi bagi anak. 

Perlunya pemenuhan hak ini didasarkan pada alasan agar anak 

mendapatkan informasi yang penting untuk memahami masalah-masalah 

seksualitas serta faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini timbul
8
, sebagai 

upaya meningkatkan taraf kesehatan reproduksi dan membantu anak 

menumbuhkan sikap bertanggungjawab atas keputusan yang diambil terkait 

dengan perilaku seksual. 

Sayangnya anggapan “tabu” untuk topik ini serta kurangnya 

pemberian pemahaman mengenai proses reproduksi yang aman justru 

membuat anak tidak memahami tentang kondisi tubuhnya dan tidak memiliki 

pengetahuan dasar
9
 sehingga memungkinkan anak tersesat dalam 

pemahamannya sendiri. Padahal anak sebagai bagian dari penduduk 

Indonesia, memiliki hak untuk “mendapatkan informasi, perlindungan, dan 

bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan 

norma agama” sesuai ketentuan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang 

                                                           
8
 Agustin Setio, “Mengapa Pendidikan seks Penting untuk Anak dan Remaja”, www.kompasiana.com, 

29-11-2016, diakses tanggal 19-01-2018 Pukul 21.26 WIB. 
9
 Lusia Kus Anna, “Pendidikan Seks Kurangi Risiko Seks Tak Sehat”, www.kompas.com, 17-11-2014, 

diakses tanggal 29-05-2018 Pukul 12.03 WIB. 
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Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan.  

Disisi lain, orangtua sebagai teman terdekat anak menyerahkan 

masalah ini kepada sekolah yang dianggap sebagai tempat menimba ilmu. 

Seakan-akan sekolah memiliki tanggungjawab lebih akan hal ini, namun 

sekolah pun belum menerapkan secara khusus dalam kurikulum. Mengingat 

akan hal ini maka dipandang perlu untuk menghadirkan pendidikan 

seksualitas di lingkup sekolah. Nantinya, pendidikan seksualitas yang 

diberikan akan memudahkan anak untuk mengakses informasi, sehingga 

mengurangi kemungkinan anak menghadapi masalah kesehatan reproduksi 

dan seksual, misalnya saja seperti perkawinan remaja, kehamilan di usia 

muda, kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual seperti HIV dan 

AIDS, aborsi yang tidak aman, maupun kekerasan berbasis gender. 

Menurut Donovan, pendidikan seksualitas memiliki tujuan utama 

untuk memberikan informasi kepada remaja untuk memberdayakan 

mereka dalam membangun nilai dan keterampilan berelasi yang 

memampukan mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab 

untuk menjadi orang dewasa yang sehat secara seks
10

.  

 

Sejalan dengan pendapat Donovan, maka dapat diartikan bahwa 

pemberian pendidikan seksualitas adalah kegiatan yang memiliki banyak 

manfaat dan berdampak positif. Bentuk dari pendidikan seksualitas adalah 

                                                           
10

 Donovan P. School-Based Sexuality Education: The Issues and Challenges. Family Planning 

Perspectives 1998; 30, 4: 188-193 dalam Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, 2013, “Antara 

Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”, Pusat 

Kajian Gender dan Seksualitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Indonesia, Depok, 

hal  80. 
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edukasi yang melatih anak untuk membangun nilai dan kemampuan berelasi 

baik sesama jenis maupun lawan jenis. Hasil dari pembelajaran mengenai 

pendidikan seksualitas adalah memampukan anak dalam membuat keputusan 

yang bertanggungjawab agar menjadi pribadi yang sehat secara seks. Konsep 

pribadi yang sehat secara seks menekankan kebebasan individu untuk 

menjalani kehidupan seksualnya namun tetap menghindari perilaku seksual 

berisiko. Contoh perilaku seksual berisiko diantaranya aktivitas seksual dini 

terutama dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, hubungan intim tanpa 

pelindung atau berhubungan seks dengan pemakaian narkoba suntik
11

.  

Telah disebutkan sebelumnya, menghadirkan pendidikan seksualitas 

dipandang perlu untuk mengurangi kemungkinan anak menghadapi masalah 

kesehatan reproduksi dan seksual. Seperti di Kota Semarang terdapat kasus 

yang memilukan. Seorang anak perempuan berusia lima belas (15) tahun 

berinisial AS menjadi sorotan warga. Hal ini dikarenakan di usianya yang 

masih sangat belia, dirinya terlah melahirkan. Usai melahirkan, Ia dan bayinya 

harus tinggal di sebuah kolong kios di lantai 3 pasar Bulu Semarang. Keadaan 

ini disebabkan karena AS hanya seorang pengamen dan tidak memiliki tempat 

tinggal. Awalnya AS memiliki keluarga dan tinggal di Gunung Brintik, di 

tengah pemakaman umum Bergota, namun kini kedua orang tuanya telah 

meninggal. AS terpaksa turun kejalanan dan berimbas pada pola hidup yang 

                                                           
11

 Lily Turangan, “Perilaku Seks Tak Aman Berisiko Tinggi HIV/AIDS”, www.kompas.com, 1-12-

2016, diakses Tanggal 27-01-2018 Pukul 17.16 WIB.  

http://regional.liputan6.com/read/2443414/ini-4-sekolah-gratis-kualitas-internasional-di-pinggiran-bengkulu
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lebih bebas. Dia memiliki pacar sampai akhirnya hamil dan melahirkan di 

salah satu rumah sakit di Kota Semarang
12

.  

Selain kasus diatas, ditemukan pula fakta yang mengejutkan.  Data 

dari Pengadilan Agama Kelas IA Semarang mencatat ada sebanyak seratus 

enam puluh tiga (163) penetapan izin menikah dibawah usia sepanjang 

periode 2014-2015. Tahun 2014, tercatat ada 85 perkara penetapan izin 

dispensasi yang diputus. Disusul tahun 2015, sekitar 78 perkara yang 

mengajukan dispensasi nikah. Humas Pengadilan Agama mengatakan untuk 

permohonan surat dispensasi biasanya diajukan oleh keluarga. Permohonan 

ini mengingat anak mereka sudah hamil terlebih dahulu.
13

  

Munculnya fenomena ini menuntut perlunya tindakan pencegahan, 

salah satunya dari pihak sekolah dengan cara pemberian informasi dan akses 

informasi yang memadai terkhusus untuk pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi. Terlebih lagi data tahun 2015 menunjukan bahwa kota 

Semarang memiliki jumlah remaja yang cukup tinggi yaitu 147.816 jiwa 

penduduk pada usia 15-19 tahun
14

. Jumlah ini merupakan peringkat dua (2) 

terbanyak setelah usia 20-24 tahun. Seperti diketahui pada usia 15-19 tahun, 

rata-rata anak telah memasuki bangku sekolah menengah atas, selanjutnya 

                                                           
12 Edhie Prayitno Ige, “Kisah Tika, Remaja Kolong Pasar Melahirkan di Usia 15 Tahun”, 

www.liputan6.com, 24-02-2016, diakses tanggal  26-11-2017 Pukul 12.59 WIB.   
13

 NN, “Ssstt..Pelajar Kota Semarang Banyak yang Hamil di Luar Nikah”, www.aktual.com, 26-02-

2016, diakses tanggal 26-11-2017 Pukul 14.10 WIB.  
14

 NN, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Semarang 2012-2015, Badan Pusat 

Statistik Kota Semarang, https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18  diakses tanggal 

20-11-2017 Pukul 13.31 WIB. 

http://www.liputan6.com/me/edhie.prayitno
https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18
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akan disingkat SMA. Sehingga, pemberian informasi terkait pendidikan seks 

dan reproduksi kesehatan dirasa sudah tepat bila diberikan.   

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

skripsi dengan judul “HAK SISWA ATAS INFORMASI PENDIDIKAN 

SEKSUALITAS DAN KESEHATAN  REPRODUKSI  DITINJAU DARI 

PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS SMA N 15 SEMARANG)”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas 

dan kesehatan reproduksi? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam 

melaksanakan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi?  

C. Pembatasan Masalah  

Mengacu pada bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang banyak 

menggunakan kata remaja, maka peneliti mengkatagorikan remaja sebagai anak 

sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Katagori anak menurut Pasal 1 angka (1) dalam Undang-
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Undang ini adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, 

khususnya mereka yang masih SMA.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dari perumusan masalah yang ada yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung 

dalam melaksanakan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perlindungan anak 

tentang hak anak atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi orangtua  

Agar orangtua tidak melimpahkan tugas mendidik hanya pada pihak 

sekolah. Orangtua sebagai keluarga terdekat dapat memberikan edukasi 

dan informasi dasar tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi.   

b. Bagi pihak sekolah  
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Agar pihak sekolah tidak ragu lagi untuk memberikan pendidikan seks 

dan reproduksi kesehatan pada murid-murid mereka. 

c. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  

Selaku pembina SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya 

disingkat SMK) maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah dapat memberikan rekomendasi bagi sekolah-sekolah khususnya 

di tingkat SMA untuk mulai mengadakan kurikulum berbasis pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

d. Bagi Anak  

Agar anak bisa mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak mereka 

dalam menerima informasi mengenai pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi.  

F. Metode Penelitian 

Kata metodologi memiliki beberapa pengertian, diantaranya logika dari 

penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian serta sistem dari 

prosedur dan teknik penelitian. Atas beberapa pengertian itu, dapat dikatakan 

metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Metode penelitian memiliki fungsi sebagai alat untuk 

mengetahui suatu masalah yang akan diteliti
15

.   

                                                           
15

 H Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 17 dan 21. 
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Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa sudut pandang penelitian 

hukum, salah satunya dari segi tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum terdiri 

atas dua (2) kelompok, yaitu:  

1. Penelitian hukum normatif  

2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian hukum 

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian hukum 

terhadap efektivitas hukum. 

Atas penjelasan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris 

dengan pendekatan kualitatif.  

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode ini 

memerlukan penetapan objek atau subjek penelitian dengan memberi 

penjelasan subjektif kemudian diteliti secara spesifik dengan batasan-

batasan yang cukup jelas. Peneliti juga harus membangun kepercayaan 

antara dirinya dengan yang diteliti dan mampu menjamin kualitas data 

serta informasi yang didapat
16

. Analisis kualitatif dapat dilakukan bila data 

yang terkumpul bukanlah terdiri dari angka-angka yang dapat dilakukan 

pengukuran, data sulit diukur menggunakan angka, hubungan antar satu 

varibel dengan yang lain tidak jelas, sample bersifat non probabilitas dan 

                                                           
16

 Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum dan 

Komunikasai Universitas Katolik Soegijapranata,hal 10-11. 
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pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara serta 

pengamatan
17

.  

2. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif 

analitis merupakan tipe spesifikasi penelitian yang memberi gambaran, 

menuliskan dan melaporkan suatu peristiwa kemudian nantinya akan 

diambil kesimpulan. Penulis turun secara langsung, melihat kondisi 

lapangan, lalu dari hasil yang didapat akan dibuat kesimpulan untuk 

menjawab masalah yang dibahas.  

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian berupa seluruh informasi yang berkaitan dengan hak 

siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di 

SMA 15 Semarang.  

4. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Penulis melakukan 

pengumpulan data melalui penelitian di kantor instansi pemerintahan, 

LSM kesehatan reproduksi dan KB serta satu (1) SMA. Adapun lokasi 

penelitian dapat diperinci sebagai berikut:  

a. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda No.134, 

Sekayu, Semarang Tengah. 

                                                           
17

 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: PT Sinar Grafika, hal 21. 
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b. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa 

Tengah Jalan Jembawan No.8, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang.  

c. SMA N 15 Jalan Kedung Mundu Raya No.34, Sambiroto, Tembalang, 

Kota Semarang, Jawa Tengah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

empiris dengan pendekatan kualitatif, maka penelitian lebih menekankan 

pada pengumpulan dan penyajian data primer yang dilengkapi dengan 

kajian data sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah yang 

diperoleh melalui studi lapangan, untuk mendapatkan data primer 

dilakukan melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang sudah 

diolah dan dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. 

a. Studi Lapangan  

 Studi lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang tujuannya untuk mendapatkan data primer. Data primer diperoleh 

peneliti melalui wawancara. Wawancara adalah bentuk pengumpulan 

data dengan cara berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan
18

 

dan digunakan apabila jumlah responden relatif terbatas. 

 Sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan 

pedoman pertanyaan. Pedoman ini nantinya akan digunakan selama 

proses wawancara, namun pertanyaan dapat berkembang sesuai 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal 12 dan 220. 
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jalannya wawancara. Narasumber yang terlibat dalam proses 

wawancara adalah 

1) Kepala Seksi Kurikulum SMA Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  

2) Program Manager Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

(PKBI) Jawa Tengah 

3) Kepala SMA N 15 Kota Semarang 

4)  Guru bimbingan konseling SMA N 15 Kota Semarang  

5)  Ketua Komite SMA N 15 Semarang 

6) Sembilan (9) Siswa-siswi SMA N 15 Kota Semarang 

 Selain wawancara, dilakukan pemberian kuisioner kepada 60 

siswa-siswi yang terdiri dari kelas X,XI,XII di SMA N 15 Kota  

Semarang. Kepada sembilan (9) siswa-siswi dilakukan wawancara 

secara mendalam untuk melengkapi data berdasar hasil jawab 

kuisioner.  

a. Studi Kepustakaan  

 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan dan mempelajari isi buku-buku, undang-undang, 

jurnal-jurnal di bidang hukum terkait dengan masalah yang diangkat. 

Studi pustaka merupakan studi terhadap bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
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 Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam sebuah 

penelitian karena sebagai sumber dari penelitian hukum. Fungsi dari 

bahan hukum yaitu menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang 

digali
19

.  Bahan hukum, dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer 

(primary source), bahan hukum sekunder (secondary source) dan 

bahan hukum tersier.  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari 

aturan hukum yang dirunut berdasarkan hierarki mulai dari 

UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang, peraturan pemerintah 

dan aturan lain di bawah undang-undang serta bahan hukum 

asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada 
20

 

 

 Bahan-Bahan hukum primer juga merupakan informasi dari 

sumber pertama dan belum diolah oleh peneliti. Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini menggunakan : 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak  

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

                                                           
19

 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta:Sinar 

Grafika,hal 48. 
20

 Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Malang: 

Bayumedia Publishing, hal 392. 
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d) Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

g) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan  

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  

h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi 

j) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang 

Upaya Kesehatan Anak 

k) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 

Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum termasuk pula 

skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum. Tidak menutup 

kemungkinan kamus, komentar hukum serta putusan pengadilan 

masuk didalamnya. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah 
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memberikan petunjuk bagi penulis agar penelitian semakin 

terfokus
21

.  

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berguna untuk memberikan dukungan penjelasan tentang bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis 

adalah 

a) Buku-buku literatur yang terkait dengan hak anak untuk 

mendapat informasi mengenai pendidikan seksualitas dan 

reproduksi kesehatan 

b) Skripsi hukum yang terkait dengan judul penelitian 

c) Jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan pendidikan 

seksualitas dan reproduksi kesehatan  

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier, akan memberikan informasi, petunjuk serta 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder misalnya kamus hukum dan ensiklopedia
22

. Bahan 

hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa Indonesia, 

tesaurus dan internet. 

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

                                                           
21

 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 

195-196. 
22

 Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, hal 32. 
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Semua data yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian akan 

dikumpulkan. Atas semua data ini, penulis akan menelaah kebenaran data 

dan memeriksanya. Bilamana data dirasa kurang, maka penulis dapat 

menambah data. Tujuan dari menelaah data dan memeriksa data adalah 

menampilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-

data ini nantinya disusun secara sistematis berbentuk uraian-uraian. 

7. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang 

dilakukan terhadap sumber data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, 

meliputi isi dan stuktur hukum positif dengan tujuan menentukan isi atau 

makna aturan hukum yang dijasikan rujukan dalam menyelesaikan 

masalah hukum
23

.  

G. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika 

skripsi dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang yang berisi; alasan pengambilan 

judul, landasan peraturan yang menjadi dasar dalam pemecahan masalah dan 

kasus-kasus beserta data-data yang memperkuat pemilihan judul. Selain itu juga 

terdapat perumusan masalah dan tujuan dari penelitian, serta metode penelitian 

yang digunakan oleh penulis.  

                                                           
23

 H Zainudin Ali, op.cit., hal 107. 
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BAB II Tinjauan Pustaka berisi teori-teori, aturan-aturan dan pendapat dari 

para ahli yang dapat membantu penulis untuk memberikan pembahasan secara 

mendetail. Pembahasan yang dilakukan penulis nantinya menjadi landasan 

berpikir. Bab ini terdiri dari Pengertian Hak, Anak dan Remaja dengan sub bab 

pengertian anak dan pengertian remaja, Hak Anak Atas Informasi Pendidikan 

Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi dengan sub bab pengertian hak anak dan 

macam hak anak, pengertian informasi, pendidikan seks, kesehatan reproduksi, 

terakhir terdapat Pengaturan Mengenai Hak Anak Atas Informasi, Pendidikan 

Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi yang terdiri dari sub bab Hak untuk 

mendapat pendidikan, hak atas informasi dan hak perlindungan atas kesehatan. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan data dan hasil ulasan atas 

penelitian yang telah dilakukan, gunanya membantu menjawab rumusan masalah 

yang telah diberikan pada bab pendahuluan. Permasalahan yang dibahas adalah 

pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam 

melaksanakan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi.  

BAB IV Penutup berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan yang dimaksudkan merupakan hasil dari penelitian dan 

pembahasan. Dibukanya saran untuk pembaca bertujuan meningkatkan kualitas 

tulisan dan perbaikan bagi penelitian selanjutnya. 

 


