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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil SMA N 15 Semarang 

SMA N 15 Semarang mulai beroperasi pada tahun pelajaran 

1991/1992, namun saat itu masih bergabung dengan SMA N 11 

Semarang.  Tahun 1992 tepatnya tanggal 2 Januari, barulah SMA N 15 

menempati gedung baru di Jalan Kedungmundu Raya No. 34 

Semarang.   

Gambar 1. SMA N 15 Semarang 

 

        Sumber Data : Studi Lapangan di SMA N 15 Semarang, 2018 

Luas areal seluruhnya dari sekolah ini adalah 7.760 m
2
, dengan 

perincian luas bangunan 4.387 m
2
, luas halaman/taman 200 m

2
, 

lapangan olahraga 1,020 m
2 

 dan lain-lain 2.153 m
2
. Sarana prasarana 
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yang ada seperti 2 (dua) Ruang Laboratorium Komputer, Ruang 

Multimedia, Laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, Lapangan Olah 

Raga, Ruang OSIS, Ruang Agama, Ruang Perpustakaan, Ruang 

Koperasi Siswa dan sarana-sarana penunjang yang lain. Tenaga 

kependidikan dan karyawan yang sebagian besar berpendidikan S-1 

dan S-2 menambah daftar lengkap dari sekolah. 

     Gambar 2. Visi dan Misi SMA N 15 Semarang       

 

       Sumber Data : Studi Lapangan di SMA N 15 Semarang, 2018 

Visi yang diusung adalah “Unggul dalam Prestasi, Luhur dalam Budi 

Pekerti dan Peduli Lingkungan”.  

a. Berprestasi mengandung pengertian meningkat dalam 

memperoleh nilai UN, meningkat dalam memperoleh nilai 

semester, meningkat dalam prestasi olahraga dan seni. 

Meningkat dalam prestasi lomba- lomba akademis maupun non 

akademis dan mampu mengadakan inovasi dalam berbagai 

bidang. 

b. Luhur dalam pekerti mengandung arti meningkat dalam 

pelaksanaan tata tertib sekolah, mempunyai kesantunan budi 
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pekerti sehingga tercipta hubungan saling menghormati sesama 

warga sekolah, terpuji dalam masyarakat. 

c. Mampu berkompetisi mengandung arti menguasai Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dengan basis ketrampilan 

komputer dan internet, meningkatnya tamatan yang diterima di 

perguruan tinggi, mampu terjun dalam masyarakat dan dunia 

kerja, meningkat dalam penguasaan bahasa asing khususnya 

bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk menyongsong 

era globalisasi. 

 

Selain itu, Misi dan Tujuan sekolah dapat dijelaskan di bawah ini: 

Dengan selalu mendasarkan pada upaya peningkatan dedikasi dan 

loyalitas, maka misi SMA 15 Semarang adalah sebagai berikut : 

a. Pembinaan mental dan budi pekerti luhur  

b. Melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif dan 

menyenangkan 

c. Membina siswa melalui kehiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi 

d. Membentuk karakter warga sekolah yang disiplin dan 

bertanggungjawab 

e. Melaksanakan kegiatan social dalam rangka meningkatkan 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

 

Tujuan pendidikan SMA N 15 Semarang adalah : 

a. Membekali warga sekolah yang memiliki kecerdasan 

emosional dan spiritual berdasarkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas kecerdasan 

intelektual yang tinggi sehingga memiliki daya saing secara 

kompetitif dan komperatif dalam persaingan tingkat lokal, 

regional maupun nasional
44

. 

 

  Dengan Visi, Misi dan Tujuan yang jelas diusung oleh SMA N 15, 

membuat calon siswa-siswi tertarik untuk mendaftar. Adapun ketertarikan 

ini dapat dilihat dari tingginya jumlah siswa periode tahun 2016 / 2017 

dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

                                                           
44

 Data diambil dari profil Sekolah Menengah Atas (SMA) 15 Tahun 2016-2017 untuk 3 tahun 

terakhir. 
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      Tabel 1. Jumlah siswa periode 2016/2017  

KELAS JUMLAH KELAS JUMLAH 

SISWA 

X-IA 7 260 

X-IS 3 100 

XI – IA  7 266 

XI – IS 3 109 

XII – IA 6 203 

XII – IS 4 139 

Sumber: Data profil Sekolah Menengah Atas (SMA) 15 Tahun 2016-2017 untuk 3 tahun 

terakhir. 

2. Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah 

SMA N 15 telah memberikan pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi kepada siswa. Pemberian pendidikan dibantu 

oleh Pusat Informasi & Layanan Remaja selanjutnya disebut PILAR 

dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Provinsi Jawa 

Tengah. Adanya bantuan dari PILAR dikarenakan sekolah telah 

melakukan kerjasama sejak tahun 2016 hingga sekarang. Pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi di SMA N 15 merupakan salah 

satu program sekolah dan termasuk ke dalam layanan yang dilakukan 

oleh Bimbingan Konseling, yang selanjutnya disebut BK.  
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Latar belakang pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi dijadikan sebagai program sekolah adalah memperhatikan 

perilaku siswa di era gobal yang masif tentang teknologi IT, muncul 

kencenderungan untuk mengakses apapun. Bila tidak ada pembekalan 

dari sekolah khususnya mengenai seksualitas dan kesehatan 

reproduksi maka timbul perilaku tidak sehat dan mengarah ke 

pergaulan bebas
45

. 

Pendidikan mulai diberikan sejak kelas X Semester I tepatnya 

bulan July akhir dan semua siswa mulai dari kelas X,XI,XII 

mendapatkannya. Penyampaian materi kepada siswa merunut dari 

buku yang telah diberikan oleh PKBI.  “Sebenarnya sudah ada 

bukunya dari PKBI, dari situ saya inputkan kedalam program 

pembelajaran selama satu (1) semester”
46

.  Intensitas pembelajaran 

dalam satu (1) minggu hanya satu (1) kali selama satu (1) jam dan 

pemberian materi antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak 

dibedakan. Materi-materi yang diberikan terkait sistem reproduksi, 

hak kesehatan reproduksi remaja, cara bergaul yang sehat, seks bebas 

dan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Semua materi-materi ini dapat 

ditemukan di dalam buku yang diberikan PKBI dengan judul Dance 

                                                           
45

 Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA 15 Bapak Soleh Amin, S.Pd., M.Pd, pada tanggal 5-

03-2018 Pukul 08.54 WIB. 
46

 Hasil wawancara dengan Guru BK Kelas X SMA 15 Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd , pada tanggal 1-

03-2018 Pukul 10.00 WIB. 
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For Life. Tidak hanya memberikan buku panduan untuk sekolah, 

PILAR juga terus melakukan pemantauan ke sekolah dan memberikan 

pendampingan.  

Jadi saya gini, minta tolong dari team PKBI untuk dibantu 

ketika materi-materi yang belum saya kuasai, saya minta 

tolong team PKBI untuk mengisi. Karena kan dia sudah 

menguasai. Kalau saya kan belum begitu menguasai dan cara 

penyampaiannya yang enak ke siswa itu seperti apa
47

 

 

 Kerjasama yang dilakukan telah berlangsung selama dua (2) 

tahun. Selain dengan PILAR, sekolah juga melakukan kerjasama 

secara berkala dengan pihak kepolisian, namun tidak berfokus pada 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pihak kepolisian 

yang datang ke sekolah akan memberikan penyuluhan dan materi 

terkait perilaku remaja, salah satunya tentang berperilaku sehat dan 

taat pada norma agama. Sadar pentingnya pendidikan ini untuk 

diberikan kepada siswa, maka sekolah sering mengadakan seminar dan 

penyuluhan. 

Sekolah pun pernah mengundang Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Tengah untuk satu kali kegiatan agar dapat memberikan 

pengarahan dan motivasi, namun materi yang diberikan lebih umum, 

misalnya seputar perilaku remaja. Pastinya dalam memberikan 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ada pertimbangan 

dari sekolah, salah satunya siswa SMA adalah masa dimana anak 

                                                           
47

 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd, Ibid. 
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menuju tahap dewasa, maka diperlukan pengenalan sistem reproduksi 

agar siswa dapat memelihara dengan baik dan sehat. 

Bila pihak sekolah, baik dari guru BK dan kepala sekolah 

mengatakan bahwa telah mengadakan pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi, maka penulis menyelaraskan dengan tanggapan 

siswa. Dari 60 kuisioner yang telah disebarkan dan diisi oleh siswa. 

Terlihat bahwa kelas XII masih banyak yang menilai sekolah belum 

mengadakan pendidikan ini, namun tanggapan dari kelas XI 

berbanding terbalik. Seperti dapat dijelaskan dengan grafik dibawah 

ini:    

Diagram 1. Penilaian siswa SMA 15 terhadap pengadaan 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah  

 
Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

Berdasarkan diagram di atas, Kelas X banyak menilai sekolah 

belum memberikan pendidikan ini, namun tidak sedikit pula siswa 



    49 
 

yang menilai bahwa telah mendapatkan pendidikan dari PILAR sejak 

Semester I Kelas X. Kelas XI lebih banyak menilai pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi telah diberikan sejak kelas X, 

sementara Kelas XII menilai sekolah belum mengadakan pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi.  

Secara keseluruhan ada beberapa siswa yang menjawab 

sekolah telah mengadakan pendidikan, namun yang dimaksud adalah 

di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan data itu tidak terhitung 

dalam diagram diatas.  

a. Materi-Materi Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi 

Pemberian materi terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi 

di SMA 15 dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya : guru 

biologi, guru BK, lembaga kesehatan/ lembaga luar sekolah, 

mahasiswa serta PILAR. Terkait pemberian materi-materi 

seksualitas dan kesehatan reproduksi di SMA 15, dinilai masih 

melihat dari aspek biologis karena banyak membahas tentang 

sistem reproduksi, organ reproduksi, fungsi organ reproduksi,  

gejala pubertas.  Hal ini dapat ditunjukan dengan tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.  Materi-materi terkait seksualitas dan kesehatan 

reproduksi yang menurut siswa mudah dan sulit untuk 

dipahami 
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  Sumber: Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

b. Keberlanjutan Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi 

di Sekolah.  

Diagram 2. Penilaian siswa SMA 15 terhadap keberlanjutan 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah 

Materi yang 

diberikan 

Materi yang mudah Materi yang sulit 

 

Alat-alat seks (2) Menstruasi Bagian reproduksi 

yang perlu dijaga 

Masa pubertas 

remaja 

Sistem reproduksi Cara menghindari 

seks bebas (3) 

Apa saja yang 

terjadi saat 

pubertas (3) 

Penyakit yang 

sering terjadi di 

organ reproduksi 

(2) 

 Penyakit seksual (2) 

Cara menjaga 

kesehatan organ 

reproduksi (4) 

Dasar pengetahuan 

seksualitas 

Organ reproduksi 

dan fungsinya (3) 

Kanker payudara Penyakit seksual (2)  

Sistem reproduksi, 

organ reproduksi, 

menstruasi 

Organ reproduksi  

 Faktor penyebab 

seseorang 

melakukan seks 
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Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

Diagram di atas menunjukan tingginya penilaian siswa 

terhadap pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang 

belum dijalankan secara berkelanjutan oleh sekolah. Padahal dari 

pendidikan yang berkelanjutan akan berdampak pada perubahan 

pola pikir anak terhadap anggapan tabu untuk topik ini serta 

tentunya memberikan manfaat bagi siswa. Manfaat-manfaat yang 

timbul sesuai dengan pendapat siswa, seperti dibawah ini: 

Tabel 3.Manfaat dari pendidikan seksualitas dam 

kesehatan reproduksi yang diberikan secara berkelanjutan 

Manfaat  Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Siswa lebih 

menjaga diri 

dan menjaga 

kesehatan 

6 6 6 
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reproduksi 

Tidak terjadi 

seks bebas 

1 1 1 

Siswa menjadi 

paham tentang 

seksualitas dan 

kesehatan 

reproduksi 

1 4 3 

lebih mengerti 

mana yang 

seharusnya 

dilakukan dan 

tidak  

1  2 

Mendapat 

informasi dan 

pengetahuan  

11 3 5 

Mengetahui 

cara mencegah 

penyakit 

reproduksi 

 5 2 

Mengetahui 

tentang 

penyakit 

seksualitas, 

bahaya seks 

bebas, cara 

merawat organ 

reproduksi 

 4 2 
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                                                     Sumber: Data kuisioner terolah, 5-4-2018 
   

Selain keberlanjutan pendidikan yang belum terlaksana, salah 

satu siswi RZ, berpendapat sekolah kurang memberikan fasilitas 

atau wadah dalam pemenuhan hak siswa atas informasi pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi hanya bisa didapat dari pelajaran BK yang 

berlangsung selama 1 jam. Diharapkan adanya pelajaran lain yang 

bisa mendukung atau diadakan seminar terkait seksualitas dan 

kesehatan reproduksi. Mengingat selama bersekolah di SMA 15, 

baru satu (1) kali mendapat seminar. Seminar diberikan oleh pihak 

kepolisian dan membahas tentang pergaulan remaja, selain dari 

pihak kepolisian, adapula pihak puskesmas yang pernah datang, 

namun hanya melakukan cek mata. Menambahkan pendapat RZ, 

TK siswi kelas XI mengatakan “BK saja masih memberikan materi 

di campur, tidak hanya mengenai pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi”. Begitu pula dengan KN siswi kelas XI 

berpendapat, akses siswa dalam menerima informasi pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi terhitung lumayan sulit, guru 

jarang memberikan informasi. Saat pelajaran BK pun materi masih 

banyak dicampur
48

.  

                                                           
48

 Hasil wawancara dengan RZ siswi kelas X, TK siswi kelas XI pada tanggal  03-04-2018 Pukul 

10.30-11.35 WIB dan KN Siswi Kelas XI pada tanggal 01-03-2018 Pukul 11.30 WIB. 
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c. Pendapat Siswa Mengenai Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan 

Reproduksi Sebagai Pelaksanaan Hak Siswa Atas Informasi 

Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi 

Sebagian besar siswa berpendapat bahwa sangatlah perlu 

pendidikan seksualitas diadakan di sekolah sebagai bentuk 

pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan sekualitas dan 

kesehatan reproduksi.  

Diagram 3. Penilaian siswa SMA 15 terhadap pemberian 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi sebagai 

bentuk pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan 

sekualitas dan kesehatan reproduksi 

 
Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

 

Grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut; 15 orang siswa 

kelas X, 19 orang siswa kelas XI dan 20 orang siswa kelas XII 



    55 
 

berpendapat pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat 

diberikan kepada siswa di sekolah, sebagai salah satu upaya 

pemenuhan hak siswa atas informasi pendidikan sekualitas dan 

kesehatan reproduksi.  

Hasil wawancara secara mendalam yang telah dilakukan 

terhadap sembilan (9) orang siswa-siswi
49

 menunjukan, ternyata 

mereka paham akan hak mereka terkait akses informasi pendidikan 

sekualitas dan kesehatan reproduksi. Seperti hasil wawancara dengan 

FD siswa kelas X, yang mengatakan “tentunya berhak, karena ini juga 

penting buat kita”, kemudian HD siswa kelas XI yang mengatakan 

“remaja sangat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi”, serta AD siswa 

kelas XII “Iya berhaklah mbak”
50

.  

 Alasan yang mendukung perlunya pendidikan ini untuk 

diberikan, seperti: menambah wawasan tentang seksualitas, membantu 

siswa untuk lebih menjaga kesehatan, memberikan arahan dalam 

bergaul, menanggulangi kenakalan remaja serta memberikan edukasi 

agar tidak dapat diperdaya oleh orang lain.  

                                                           
49

 Hasil wawancara dengan siswa-siswi FD,KZ,KN,HD,AD dilakukan pada tanggal 01-03-2018 Pukul 

11.30-13.00 WIB dan RZ,TK,OL,WA dilakukan pada tanggal 03-04-2018 Pukul 10-30-11.35 WIB. 
50

 Hasil wawancara dengan FD siswa kelas X, HD siswa kelas XI dan AD siswa Kelas XII pada 

tanggal  01-03-2018 Pukul 11-30-13.00 WIB. 
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Selain itu, dibawah ini adalah diagram yang menunjukan 

bahwa sebagian besar siswa berpendapat sudah selayaknya anak yang 

duduk di bangku SMA mendapatkan pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi. Alasan yang banyak dituliskan adalah karena 

mereka telah memasuki usia yang matang.  

Diagram 4. Pendapat siswa tentang layak tidaknya pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi diberikan di SMA 

 

Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

 

d. Anggapan Tabu Siswa untuk Membahas Seksualitas dan 

Kesehatan Reproduksi. 

Diagram 5. Anggapan tabu untuk membahas seksualitas dan 

kesehatan reproduksi dikalangan siswa 
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Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

 

Menambahkan data yang tertera dalam diagram, hasil 

wawancara dengan tiga (3) siswa didapatkan hasil yang berbeda-

beda. Pendapat siswa pertama dan kedua hampir memiliki 

persamaan. Siswi pertama KN mengatakan “kalau sama teman, 

dah teman deket enggak masalah. Tabunya kalau misal lawan 

jenis, itu agak malu gimana”, sedangkan siswi kedua KZ 

mengatakan “engga sih mbak, Cuma itu lebih ke pengetahuan kita. 

Kalau misal sesama umur dan jenis kelamin itu ndak papa.” 

Berbeda lagi dengan pendapat siswi ketiga OL, yang mengatakan 

“kadang sih, waktu kita bicarain ya biasa aja tapi ya memang agak 

tabu, tapi yaudah karena kita udah remaja harus tahu, tapi masih 
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ada tabu-tabunya juga, tapi mengalir begitu saja. Tabunya tuh 

kalau bicara masalah mens tapi sama lawan jenis”
51

. 

Terlepas dari pandangan siswa yang berbeda-beda, guru BK 

selalu berusaha menyampaikan materi dengan hati-hati agar siswa 

tidak merasa risih dan tidak lupa melibatkan siswa. Guru akan 

mulai membuka pembelajaran dengan memberi gambaran umum, 

lalu masuk kedalam tahap peragaan. Tahap peragaan bertujuan 

melatih siswa secara langsung agar lebih mengenali organ 

reproduksi. Perwakilan siswa dan siswi nantinya akan ditunjuk 

untuk menjadi model dalam peragaan.  

Sekolah memiliki apron yang sudah bergambar organ 

reproduksi, nantinya perwakilan siswa perempuan dan laki-laki 

dapat menjadi model dalam peragaan itu.  Setelahnya siswa-

siswi diajak untuk mengenali organ reproduksi mereka dengan 

menempel tulisan di bagian tubuh yang sesuai
52

. 

Selain upaya guru diatas, dinilai perlu juga mempertimbangkan 

pendapat siswa terkait materi-materi yang patut dimasukan 

kedalam pembelajaran, guna menambah kenyaman dalam 

menerima pelajaran. Dibawah adalah materi-materi pilihan siswa. 

Tabel 4. Materi-materi tentang pendididkan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi yang patut dimasukan kedalam 

pembelajaran menurut siswa 

                                                           
51

 Hasil wawancara dengan, KN siswi kelas XI, KZ siswi kelas X pada tanggal 01-03-2018 Pukul 

11.30-13.00 WIB dan OL siswi kelas XII pada tanggal 03-04-2018 Pukul 10.30 WIB. 
52

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd, ibid hal 47. 
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Materi  Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Manfaat, 

pengertian, 

fungsi organ di 

dalam tubuh 

  1 

Cara 

membersihkan 

dan menjaga 

kesehatan organ 

reproduksi  

3 10 7 

Penyakit yang 

menyerang alat 

reproduksi   

1 1 3 

Dampak positif 

dan negative 

5  2 

Organ reproduksi  1 3 

Penyakit seks  1 2 3 

Ciri pelaku dan 

korban  

  2  

Cara mencegah 

dan bahaya seks 

bebas 

1 6 4 

Cara mencegah 

video, foto atau 

aplikasi yang 

mengarah ke 

pornografi 

 1 1 

Proses 

reproduksi 

  1 

Bahaya HIV 

AIDS 

 4 

 

 

Tanda-tanda 

pubertas 

 1  

Pelecehan 

seksual  

2   

Sumber : Data kuisioner terolah, 5-4-2018 
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e. Kurikulum Berbasis Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan 

Reproduksi  

Dari enam puluh (60) kuisioner, sebanyak tiga puluh enam (36) 

siswa setuju, tujuh belas (17) siswa tidak setuju dan satu (1) siswa 

masih ragu dengan gagasan diadakannya Kurikulum berbasis 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi.  

Diagram 6. Gagasan mengenai kurikulum berbasis 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi 

 
Sumber: Data kuisioner terolah, 5-4-2018 

 

Siswa yang setuju memberikan alasan, diantaranya; guna 

menambah pengetahuan dan informasi terkait pendidikan 

seksualitas, bermanfaat untuk diri sendiri, memberikan “warning” 

bagi siswa, menjadi paham tentang bahaya seks bebas, siswa sudah 



    61 
 

selayaknya tahu tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan 

seksualitas, mencegah pertumbuhan penduduk yang tinggi, 

mencegah penyebaran penyakit kelamin, dan yang terakhir karena 

sebelumnya belum pernah ada kurikulum ini.  

Dominasi alasan siswa yang tidak setuju adalah pemberian 

materi bisa dilakukan di saat-saat tertentu saja, seperti saat seminar 

atau sosialisasi, dikarenakan pelajaran yang ada sekarang ini sudah 

sangat padat dan masih sulit untuk dipahami siswa. Satu (1) siswa 

yang menjawab ragu-ragu memberikan alasan siswa SMA 

terhitung masih dibawah umur dan jika memang perlu hanya 

sebatas pengetahuan umum saja.  

Sedangkan dari hasil wawancara, sebagai penguat data diatas 

didapatkan beberapa pendapat siswa, seperti: 

“Kurang setuju, karena meyita waktu dan berat bagi siswa. Jika 

hanya seminar tidak masalah. Siswa akan bosan jika materi ini 

dibuat dalam satu pendidikan tersendiri” ujar OL seorang siswi 

yang duduk di kelas XII, berbeda dengan pendapat diatas, RZ 

Kelas X mejawab “Setuju, bisa mempelajari lebih dalam. Jika 

waktu pelajaran cuma 1 jam tidak masalah. Pendidikan ini nanti 

bisa menyesuaikan dengan pelajaran yang lain” dan jawaban ragu-

ragu datang dari siswa kelas XII, WA dengan alasan “banyak 
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siswa masih dibawah umur, jika ada pendidikan ini bisa diberikan 

di kelas XI, XII, kalau lebih dini seperti di SMP masih labil”
53

 

3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi 

Jawa Tengah Mendukung Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan 

Reproduksi di SMA 15 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi 

Jawa Tengah berdiri pada tahun 1963.  PKBI adalah lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan keluarga berencana. 

Adapun visi dan misi dari PKBI adalah sebagai berikut:   

Visi PKBI adalah mewujudkan keluarga yang bertanggung 

jawab. Perwujudan tanggung jawab dilakukan dengan menjalankan 

dimensi kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan masa 

depan. Mengenai misi yang hendak diraih adalah mewujudkan 

keluarga bertanggung jawab, yang mempunyai lima dimensi, yaitu: 

1. Dimensi Kelahiran 

Kelahiran merupakan pilihan sadar yang terencana, 

kelahiran anak dalam setiap keluarga terjadi atas keinginan 

yang direncanakan. 

2. Dimensi Pendidikan 

Pendidikan dalam setiap keluarga ditujukan seluas-luasnya 

untuk mengembangangkan kemampuan, kecerdasan dan 

kepribadian, dengan memberikan kesempatan yang sama 

untuk setiap anggota keluarga serta dilaksanakan secara 

dialogis 

3. Dimensi Kesehatan 

                                                           
53

 Hasil wawancara dengan OL, RZ dan WA siswa kelas XII,X,XII pada tanggal 03-04-2018 Pukul 

10.30-11.35 WIB.  
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Kesehatan keluarga ditujukan untuk terpenuhinya 

kebutuhan hidup sehat yang mengutamakan upaya 

pencegahan melalui pemberdayaan dan pembebasan dari 

ketergantungan obat-obatan kimiawi (lebih preventif 

daripada kuratif). 

4. Dimensi Kesejahteraan 

Kesejahteraan yang mencerminkan martabat manusia 

(human dignity) lebih daripada pemilikan harta (not having 

but being). 

5. Dimensi Masa Depan 

Masa depan anak setiap anak ditentukan oleh dirinya 

sendiri dan bukan oleh orang tua atau orang lain
54

. 

 

Beberapa program yang dijalankan PKBI, diantaranya:  

a. Klinik Warga Utama  menyediakan layanan keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas 

b. PILAR (Pusat Informasi dan Layanan Remaja) sasarannya 

adalah remaja usia 10-24 tahun. PILAR memiliki tujuan 

meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab remaja terhadap 

kesehatan seksual dan reproduksi 

c. RUMPIN BANGJO (Rumah Pintar Bangjo) diperuntukan bagi 

anak sekitar Pasar Johar Semarang. Bagi anak yang benar-

benar tidak memiliki rumah dan tinggal di Pasar Johar  

d. Indonesia International Work Camp (IIWC) salah satu proyek 

PKBI Jawa Tengah yang berfokus pada pengembangan 

kegiatan kerelawanan internasional. Relawan internasional 

                                                           
54

 NN, Visi, Misi dan Nilai, PKBI Jawa Tengah, http://pkbijateng.or.id/visi-misi-dan-nilai/ diakses 

tanggal 23-05-2018 Pukul 10.06 WIB. 

http://pkbijateng.or.id/visi-misi-dan-nilai/
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datang ke PKBI dan sebaliknya PKBI juga mengirimkan 

relawan ke luar negeri 

Terkait dengan kerjasama yang telah dilakukan dengan SMA 

15 Semarang, maka  secara langsung berhubungan dengan PILAR 

karena berfokus pada akses kesehatan reproduksi. PILAR dalam 

memberikan akses informasi memiliki beberapa program diantaranya:  

1) You and Me pendidikan kesehatan reproduksi diberikan untuk 

usia  empat (4)- enam (6) tahun   

2) Get Up Speak Out (GUSO) diberikan pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan SMA. Tersedia modul SETARA yang 

diperuntukan bagi SMP dan modul D4L (Dance For Life) untuk 

SMA 

Kedua kegiatan ini diberikan oleh PKBI sebagai bentuk 

pemenuhan hak informasi bagi anak terkait pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi. Metode PKBI dalam rangka memenuhi hak 

informasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, tidak hanya 

memberi penyuluhan untuk satu (1) kali pertemuan saja, namun lebih 

mengarah ke programatik.  

Karena berbicara tentang programatik, modul sudah tersedia, 

terdapat guru terlatih. Orangtua dilibatkan dalam forum-

forum dan ada pertemuan-pertemuan di rapat komite sekolah. 
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Untuk anak sendiri, ada peer mentor. Kesemuanya ini 

mendapatkan pelatihan
55

. 

SMA 15 sebagai mitra dari PKBI tentunya juga diberikan 

modul pembelajaran yaitu D4L (Dance For Life), terdapat  empat (4) 

tahap di D4L diantaranya:  

a) Inspire : fasilitator remaja datang ke kelas-kelas untuk memberi 

inspirasi ke siswa-siswi agar tertarik dengan materi kesehatan 

reproduksi 

b) Educate: proses educate adalah mengedukasi. Isi di dalam 

modul harus tersampaikan secara utuh  

c) Activate : mencari potensi-potensi remaja yang lebih dari pada 

yang lain untuk bisa menjadi peer mentor 

d) Celebrate: setelah mendapat edukasi, sudah terpilih peer 

mentor/ agen for change, maka mereka akan membuat suatu 

kegiatan. Biasanya akan melakukan dance di tempat terbuka 

dengan masa yang banyak. Kegiatan ini sebagai suatu bentuk 

perayaan akan sebuah edukasi yang lengkap  

Secara umum hambatan yang didapat PKBI dalam memberi 

peyuluhan biasanya dari siswa sendiri. Siswa mengganggap materi 

tentang kesehatan reproduksi sebagai bahan candaan. Sebenarnya 

                                                           
55 Hasil wawancara dengan Program Manager Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

Bapak Dwi Yunanto pada tanggal 22 januari 2018 Pukul 10.00 WIB  
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siswa sudah ingin membicarakan tentang seksualitas, namun akses dari 

orangtua tidak ada dan dari guru hanya sedikit (biasanya dalam 

pelajaran biologi atau saat pelajaran bimbingan konseling). Saat 

pelajaran ini pun tidak dibahas secara mendetail.  

Berbicara mengenai seksualitas dalam pelajaran biologi 

tentunya berbeda dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi itu sendiri. Perbedaan terlihat dari materi-materi yang 

termuat dalam pembelajaran, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. Perbedaan Materi Seksualitas yang Termuat dalam 

Pembelajaran Biologi dan Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan 

Reproduksi 

No Materi mengenai seksualitas 

dalam pelajaran biologi 

Materi mengenai seksualitas 

dalam pendidikan seksualitas 

dan kesehatan reproduksi 

1 condong pada pengenalan dan 

fungsi organ-organ 

reproduksi manusia 

 

selain mengenalkan fungsi 

dan organ-organ reproduksi 

manusia, juga membahas 

lebih dalam lagi mengenai 

seksualitas dan kesehatan 

reproduksi 

contoh: orientasi seksual. 
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2 Materi tidak mencakup 

mengenai perilaku seksual 

beresiko  

Contoh : akibat dari aktivitas 

seksual dini (dibawah usia 18 

tahun). 

Pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi 

membahas mengenai perilaku 

seksual beresiko 

 

3 Tidak membahas mengenai 

masalah-masalah seksualitas 

serta faktor-faktor 

penyebabnya. 

Adanya pembahasan 

mengenai masalah-masalah 

seksualitas serta faktor-faktor 

yang menyebabkan masalah 

ini timbul 

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, 22 januari 2018  

 

 Hal yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan 

pemahaman pada siswa adalah perlunya menggali terlebih dahulu 

sejauh mana informasi yang didapat sang anak, barulah kemudian 

diberikan penjelasan secara ilmiah beserta resiko yang mungkin 

timbul. 

 Banyaknya siswa yang menganggap materi kesehatan 

reproduksi sebagai bahan candaan dikarenakan informasi tentang 

kesehatan reproduksi jarang diperbincangkan, sehingga ketika topik ini 

diangkat dan diberikan kepada siswa-siswi justru menjadi candaan. 

Candaan ini sebenarnya adalah luapan ketertarikan dan kegembiraan 

untuk mendapatkan materi yang sebenenarnya mereka nantikan tapi 

tidak diberikan. 
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Garis besar alur pemberian pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi adalah siswa mendapatkan materi dari guru. 

PKBI hanya memberikan asistensi dan melatih guru (tidak hanya satu 

kali pertemuan). Selanjutnya dari asistensi dan latihan ini, guru dapat 

meneruskan ke siswa. Hal ini mengingat perlunya keberlanjutan dari 

pendidikan, selain itu juga menumbukan rasa kepemilikan dari 

sekolah, sehingga akan menjadi sebuah program yang dilakukan secara 

terus-menerus dan ada perencanaan anggaran. Dengan menumbuhkan 

pendidikan sebagai suatu kebutuhan otomatis pemenuhan hak anak 

atas informasi bisa terpenuhi
56

. 

4. Peran Serta Komite Sekolah dalam Mendukung Pendidikan 

Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah  

Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah  

menyebutkan “Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta 

tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”. Komite sekolah 

beranggotakan paling sedikit sedikit lima (5) orang dan paling banyak 

lima belas (15) orang serta berkedudukan di setiap Sekolah
57

. 

                                                           
56

 Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Yunanto, ibid hal 63 
57

 Pasal 4 angka 2 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 

Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah 
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Sesuai dengan ketentuan diatas dan demi meningkatkan mutu 

layanan pendidikan, SMA 15 membentuk komite sekolah yang 

diketuai oleh Bapak Iwan Laksono. Angggota komite SMA 15 terdiri 

dari bapak/ibu wali murid, elemen ekonomi dan profesi, seperti 

pengusaha, notaris, wiraswasta dan pegawai negeri. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 

2016, tugas komite SMA 15 tidaklah jauh berbeda, yaitu memberikan 

pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 

Melihat banyaknya jumlah siswa di SMA 15 yang mencapai seribu 

delapan puluh enam (1086) siswa. Komite sekolah juga memiliki 

peran sebagai “jembatan” antara guru dengan orangtua/wali murid 

agar terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orangtua 

sehingga nantinya informasi dapat diterima dengan jelas. Guna 

mendukung hal ini, komite sekolah selalu mengadakan rapat bulanan. 

Disamping itu, komite sekolah juga mengagendakan bertemu langsung 

dengan orangtua/wali murid setiap enam (6) bulan, satu (1) tahun 

sekali saat penerimaan rapor. 

Kembali ke tugas komite sekolah yang memberikan beberapa 

pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, 

komite SMA 15 sejauh ini telah menyumbangkan beberapa ide-ide 

dan memberikan saran kepada pihak sekolah. Proses komite 

memberikan ide atau saran, dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Muncul keputusan 

bersama antara sekolah 

dan komite 

Wakil ketua seksi   

Ketua komite   

Memberi ide dan saran 

kepada pihak sekolah  

Gambar 3. Alur pengajuan ide atau saran oleh komite 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat bulanan 

komite  
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Kita ada rapat bulanan ya mbak, komite ada rapat bulanan. 

Rapat bulanan itu, dalam komite itu ada seksi sarana prasarana, 

seksi kerjasama dan pelayanan pendidikan. Nah dari situ wakil 

ketua-wakil ketua saya itu memberikan masukan ke sekolah 

melalui, mohon maaf tadi, melalui rapat komite. Terus rapat 

komite itu merekomendasikan atau memberi saran. Apapun 

yang menyangkut masalah sekolah dan murid, mengambil 

kebijakakan apapun harus ada minimal koordinasi bukan 

laporan, tapi koordinasi dan diskusi dengan komite.
58

 

 

Sejauh ini, untuk mengajukan saran mengenai pentingnya 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi kepada sekolah, 

memang belum terpikirkan, Namun dinilai penting memberikan 

pendidikan ini agar jangan sampai siswa-siswi SMA 15 mengalami 

gagal pemahaman mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

Komite sekolah justru sudah pernah mengadakan seminar terkait 

masalah kejuangan dan pertahanan nasional dilanjutkan dengan 

rencana diskusi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang akan 

membicarakan masalah AIDS dan bahaya narkoba.  

Bapak Iwan selaku ketua komite sangat setuju dengan adanya 

gagasan pendidikan seksulaitas dan kesehatan reproduksi yang 

diperuntukan bagi siswa. “No problem, dipersilahkan. Saya akan 

fasilitasi, jangan khawatir mbak”.
59

 Masih menurut bapak Iwan, 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi sudah tepat diberikan 

di bangku SMA, bila di tingkat SMP dinilai kurang tepat karena siswa 

                                                           
58

 Hasil wawancara dengan Ketua Komite SMA 15 Bapak Iwan Laksono pada tanggal 03-03-2018 

Pukul 16.28 WIB. 
59

 Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Laksono, Ibid 
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masih memasuki tahap pra remaja, namun tidak menutup 

kemungkinan untuk diberikan pembekalan mengenai sex education. 

Menyinggung mengenai kerjasama yang telah dilakukan 

sekolah dengan PKBI, guna mendukung pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi, komite sekolah mengaku belum mengetahuinya. 

Tetapi dengan kerjasama ini menunjukan keterbukaan akses informasi 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang diberikan SMA 

15. Selanjutnya komite akan lebih menginfokan kepada orangtua/wali 

murid agar orangtua/wali murid juga memberikan dukungan informasi 

kepada anaknya, mengingat tugas komite menjadi penghubung antara 

sekolah dengan para orangtua/wali murid. 

Bapak Iwan menyadari siswa memiliki hak untuk mendapatkan 

informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, sebagai 

salah satu bentuk pemenuhan hak ini, maka dapat dilakukan dengan 

cara memberikan siswa sebuah informasi dari sumber yang terpercaya. 

Hal ini mengingat siswa telah memasuki usia remaja dan diiringi 

dengan kemajuan teknologi dan informasi. Keingintahuan yang besar 

adalah ciri-ciri mereka, maka dibutuhkan pendampingan serta 

kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi.  

Di akhir wawancara, bapak Iwan secara pribadi mengaku 

senang dengan semua kegiatan yang berdampak positif bagi siswa, 

termasuk dengan adanya pendidikan seksualitas dan kesehatan 
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reproduksi di sekolah. “Prinsip pak iwan seneng banget, apapun yang 

berkaitan dengan positif, berkaitan dengan yang punya nilai untuk 

kemaslahatan orang banyak terutama siswa, saya support”
60

  

5. Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dalam 

Membuat Kurikulum Berbasis Pendidikan Seksualitas Dan 

Kesehatan Reproduksi 

a. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 

Tugas pokok  

Membantu Gubernur dalam menyelenggrakan urusan di bidang 

pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan. 

Fungsi  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan 

2. Prencanaan program kerja bidang pendidikan 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan & pelayanan umum 

bidang pendidikan 

4. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup 

provinsi & kab/kota 

5. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi 

serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan 

7. Pelaksanaan kesekretariatan  dinas 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya
61

. 

 

b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Laksono,Ibid. 
61

 NN, Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 

http://pdk.jatengprov.go.id/main/view/27/tugas-pokok-dan-fungsi diakses tanggal 15-04-2018 Pukul 

20.12 WIB. 

http://pdk.jatengprov.go.id/main/view/27/tugas-pokok-dan-fungsi
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1. Meningkatkan Layanan Layanan Anak Usia Dini, Non Formal 

dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan 

terjamin. 

2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang 

berkualitas 

3. Meneingkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) 

yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat 

4. Menujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang 

merata, berkualitas dan setara 

5. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang merata 

6. Mewujudkan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Yaang 

Akuntabel, Berbudaya dan Berkarakter
62

. 

 

c. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 

 

Gambar 4. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengah. 
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 NN, Visi dan Misi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 
http://pdk.jatengprov.go.id/main/view/26/visi-dan-misi  diakses tanggal 15-04-2018 Pukul 21.37 WIB. 

http://pdk.jatengprov.go.id/main/view/26/visi-dan-misi
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d. Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam 

membuat Kurikulum Berbasis Pendidikan Seksualitas Dan 

Kesehatan Reproduksi. 

Kepala Seksi kurikulum bidang SMA di Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Ernest Ceti Septyanti, SE., M.Si 

mengatakan, terkait kewenangan membuat kurikulum nasional, 

berada di tangan pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan 

Dan Kebudayaan, sedangkan pemerintah provinsi dalam hal ini 

adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah hanya 

beranggungjawab dalam membuat standar kurikulum muatan 

lokal.  

Jika pemerintah provinsi tanggungjawabnya hanya 

membuat standar kurikulum muatan lokal, potensi daerah. 

Jika dijabarkan lagi bisa berupa bahasa daerah, budaya 

jawa, karena ini di Jawa Tengah. Tapi sekali lagi yang 

membelajarkan, yang menterjemahkan sebagai sebuah 

pembelajaran berdasarkan dokumen kurikulum, standar 

kompetensi itu ya sekolah, ya guru yang berhak
63

. 

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah hanya 

bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi guru-guru agar dapat 

menterjemahkan pembelajaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

standar pusat, sehingga dalam kewenangannya tidak termasuk untuk 

membuat kurikulum.  

                                                           
63

 Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Ernest Ceti Septyanti, SE., M.Si Kepala Seksi kurikulum bidang 

SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tenga,  pada tanggal  21-03-2018 Pukul 09.15 WIB . 
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Menurut Ibu Dr. Ernest Ceti Septyanti, SE., M.Si, bila 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ingin dikaitkan 

dengan muatan lokal, sebenarnya sudah menjadi bagian atau bisa 

dimasukan ke semua mata pelajaran.  

Jika muatan local dikaitkan dengan pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi, ini sebenarnya bagian dari atau bisa 

masuk ke semua pelajaran. Di biologi pasti bisa masuk, social 

science mungkin tidak secara langsung, jika BK sifatnya 

pembinaan kesiswaan, jadi bukan intrakurikuler. 

Ekstrakulikuler juga bisa
64

.  

Mengadakan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi 

di suatu sekolah merupakan kewenangan pihak sekolah. Pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat diwujudkan dalam 

pembelajaran intrakulikuler atau ekstrakulikuler. Pengadaan 

pendidikan ini juga pastinya mempertimbangkan berbagai hal 

diantaranya; tingkat kebutuhan sekolah, kemampuan masing-masing 

guru untuk mengantarkan materi, cara atau strategi penyampaian 

materi, sehingga tidak semua sekolah dapat disamaratakan.   

Ibu Ernest setuju jika pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi adalah sesuatu yang penting bagi anak. Mengingat 

banyaknya “predator” anak di luar pagar sekolah. Jika siswa tidak 

dibekali pendidikan, dampaknya siswa tidak mengenali dirinya sendiri 

dan mudah dimanipulasi oleh orang lain, sehingga sekolah sudah 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Ernest Ceti Septyanti, SE., M.Si, Ibid.  
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selayakya memberikan akses bagi siswa agar pendidikan seksualitas 

dan kesehatan reproduksi lebih mudah didapat. Pendidikan ini akan 

lebih baik diberikan sejak anak duduk di Sekolah Dasar (SD) atau 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), jika baru diberikan ditingkat 

SMA, dinilai terlalu lambat karena anak sudah melewati masa 

pubertas. Pemberian pendidikan seharusnya disesuaikan dengan tahap 

perkembangan otak.  

Ya jadi kalau pembinaan seperti ini memang penting. Kalau 

apakah pemerintah mendukung supaya sekolah lebih fokus 

untuk mengadakan pendidikan ini disekolah? ya pasti sangat 

disupport. Kalau dirasa di dalam integrasinya dalam mata 

pelajaran-mata pelajaran seperti biologi atau mata pelajaran IPA 

lain, atau mata pelajaran agama atau kelompok mata pelajaran 

lain terkait pendidikan karakter itu kurang, dirasa masih kurang 

untuk lingkungan anak-anaknya di sekolah, mau ditambah lewat 

kegiatan ekstrakulikuler ya sangat di dukung oleh pemerintah. 

Ya silahkan. Dalam bentuk apa? ya sekolah sudah tahu. Mau 

bekerjasama dengan mana saja, kalau memang minta bantuan 

sama pemerintah provinsi untuk disambungkan dengan 

narasumber. Itu sangat disupport, gak masalah
65

 

Terkait dalam pemberian materi pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi, Seksi Kurikulum bidang SMA, tidak pernah 

secara langsung terlibat atau turun langsung bertemu dengan siswa, 

mengingat tugas dari Seksi ini adalah membuat kebijakan. Kebijakan 

nantinya tidak menyasar kepada siswa secara langsung, namun lebih 

pada pihak sekolah, yang antara lain kepala sekolah dan guru-guru 

terbatas. 
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B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pemenuhan  Hak Siswa Atas Informasi Pendidikan 

Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi 

Ninuk Widyantoro mengatakan pendidikan seks di lingkup sekolah 

perlu untuk dihadirkan. Beberapa anggapan dan nillai yang menekankan 

remaja tidak bisa aktif secara seksual sebelum pernikahan berdamapak 

pada kekhawatiran legislator dan orangtua akan munculnya diskusi-

diskusi dengan topik tentang seks atau penjelasan mengenai alat 

kontrasepsi karena dinilai berdampak pada timbulnya perilaku immoral. 

Akibat dari anggapan dan nilai yang kurang tepat diterapkan ini, membuat 

pengetahuan tentang seksualitas dan masalah mengenai kesehatan 

reproduksi bagi remaja sangat dangkal
66

. 

Selain itu, pendidikan seskualitas dan kesehatan reproduksi yang 

hanya menitikberatkan pada aspek biologis akan berdampak pada 

tingginya resiko seksual yang dihadapi anak
67

.  Maka jika dikaitkan 

dengan hasil penelitian terlihat bahwa pemenuhan hak siswa atas 

informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi belum 

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa faktor, yaitu:  

a. Pendidikan masih menitikberatkan pada aspek biologis  

                                                           
66

 Soemardi (ed), op.cit.  hal 39. 
67

 Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, loc.cit. Hal. 79. 
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Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi masih 

terintegrasi dengan pelajaran biologi. Hal ini menunjukan 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi masih 

menitikberatkan pada aspek biologis seperti pengenalan organ 

reproduksi. Akibatnya pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi tidak menjangkau pada topik-topik yang lebih penting, 

seperti macam orientasi seks, cara menghindari resiko seksual.   

b. Pendidikan hanya bisa didapat dalam pelajaran BK. 

Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, menurut 

siswa hanya bisa didapat dari pelajaran BK. Intensitas 

pembelajaran sendiri dalam satu (1) minggu hanya satu (1) kali 

selama satu (1) jam. Selain minimnya jam pembelajaran, 

penyampaian materi dinilai tidak utuh. Materi mengenai 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi masih tercampur 

dengan materi lain. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat 

siswa kelas X, XI (Lihat pendapat RZ, TK dan KN hal 53). 

Dampaknya materi tidak tersampaikan dengan baik karena 

pemberian pelajaran tidak terfokus, sedangkan pembelajaran BK 

untuk kelas XII, lebih banyak memberikan materi terkait dunia 

perkuliahan. Siswa diarahkan untuk mempersiapkan bangku 

perkuliahan, misalnya seperti pemilihan universitas. Hal ini 

menunjukan pelajaran yang memiliki andil besar dalam 
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memberikan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi pun 

belum dioptimalkan secara maksimal. Jam pelajaran masih 

terbilang minim dan materi masih tercampur sehingga berdampak 

pada pelajaran yang tidak terfokus. 

c. Sebagian besar siswa kelas XII menilai sekolah belum 

mengadakan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

Sebanyak 17 dari 20 siswa kelas XII menilai sekolah belum 

mengadakan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi 

(lihat diagram 1 hal 48). Tingginya penilaian ini dikarenakan 

kerjasama dengan PILAR dari PKBI Provinsi Jawa Tengah  baru 

terjadi di sekitar tahun 2016 atau dapat dikatakan 2 tahun terakhir.  

Sehingga pendidikan belum menyentuh siswa kelas XII yang 

termasuk dalam angkatan 2015/2016, namun sudah terlaksana di 

kelas XI dan XII. Maka berdasar hasil penelitian ini diketahui 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah belum 

diterima oleh semua siswa dan belum tersebar secara merata ke 

setiap kelas dikarenakan kerjasama yang terbilang masih baru. 

d. Pendidikan tidak diberikan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan pendapat Wahyuni B dalam artikel yang ditulis 

oleh Sri Handayani dkk menegaskan bahwa pendidikan seksualitas 

dan kesehatan reproduksi yang diberikan sekolah perlu 



    81 
 

mempertimbangkan: pemberian materi yang runut, siswa menjadi 

paham sejak dini, sehingga siswa dapat melakukan proteksi
68

. 

Alur pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di atas, 

berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh SMA 15. 

Pemberian materi yang runut adalah kunci dari proteksi diri, dan 

hal ini belum ditemukan dalam pemberian pendidikan di SMA 15.  

Hasil penelitian menunjukan empat puluh satu (41) siswa dari 

enam puluh (60) siswa menilai pendidikan tidak diberikan secara 

berkelanjutan (lihat diagram 2 hal 50). Pendidikan rata-rata di 

berikan saat kelas X dan terhenti di kelas XI, sedang kelas XII 

banyak siswa yang menilai belum mendapatkan pendidikan. 

Kenyataan ini menunjukan pemberian pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi hanya aktif diberikan di awal siswa masuk 

sekolah (kelas X). Selain itu nilai keberlanjutan dari pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi belum terlaksana.  

e. Kurangnya pengadaan seminar atau penyuluhan terkait dengan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi 

Upaya sekolah dalam memberikan pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi kepada siswa memang perlu diperhitungkan. 

Sekolah sudah melakukan kerjasama secara berkala dengan PILAR 

dari PKBI Provinsi Jawa Tengah serta pihak kepolisian.  
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 Sri Handayani dkk, loc.cit. hal 134. 
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Selain itu, sekolah juga mengundang Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah, datangnya petugas puskesmas sekitar 

sekolah untuk mengecek kesehatan siswa serta pengadaan seminar 

oleh komite sekolah. Namun yang perlu ditekankan, kerjasama 

dengan pihak kepolisian tidak berhubungan secara langsung 

dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pihak 

kepolisian hanya memberi penyuluhan dan materi terkait perilaku 

remaja. Diundangnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 

hanya memberikan motivasi pada siswa dan hanya terjadi dalam 

satu kali kegiatan. Petugas puskesmas sekitar sekolah yang datang 

hanya memberi obat-obatan (obat menstruasi bagi siswi) dan 

pengecekan mata.  

Seminar yang digagas oleh pihak komite saat itu bertema 

kejuangan dan pertahanan nasional. Hal ini pun terjadi karena 

ketua komite pernah menjadi (DHD) Dewan Harian Daerah 45 

yang mempelajari masalah kejuangan dan pertahanan nasional, 

sehingga seminar diadakan terkait dengan hal itu. Artinya sejauh 

ini belum ada kegiatan penunjang (seminar ataupun penyuluhan) 

yang benar-benar berfokus pada pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi. Maka berdasarkan kenyataan ini, kegiatan-

kegiatan yang mendukung pendidikan seksualitas dan kesehatan 
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reproduksi seperti seminar, penyuluhan belum banyak digagas oleh 

pihak sekolah. 

f. Minimnya media informasi pendidikan sekualitas dan kesehatan 

reproduksi 

Media informasi secara umum diartikan sebagai sebuah alat 

untuk mengumpulkan dan menyusun sebuah informasi sehingga 

bermanfaat bagi penerima informasi
69

. Melalui media, informasi 

akan lebih efektif dan cepat untuk diterima. Media informasi 

dibagi menjadi (4) empat, yaitu; Media Lini Atas contohnya 

billboard, iklan televis, iklan radio. Media Lini Bawah contohnya 

Brosur, Poster, flyer, Sign System. Media Cetak berupa brosur, 

Koran, majalah, poster, pamphlet, spanduk. Media Elektronik 

disampaikan melalui radio, kamera, handphone, dan internet
70

.   

Dukungan media informasi yang lebih sering/lebih mudah 

ditemukan biasanya dari media lini bawah dan media cetak. 

Namun, dari semua contoh media informasi diatas SMA 15 belum 

memberikan dukungan media informasi pendidikan sekualitas dan 

kesehatan reproduksi di sekolah mereka. Padahal media informasi 
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Gian Gusli Sasmita, 

http://repository.ump.ac.id/5837/3/BAB%20II_GIAN%20GUSLI%20SASMITA_TI%2715.pdf 

diakses tanggal 12-07-2018 Pukul 20.54 WIB 
70

.Yoga Supra, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/495/jbptunikompp-gdl-yogasupray-24703-2-

babii.pdf  diakses tanggal 08-07-2018 Pukul 15.03 WIB 
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dapat memberikan keutungan diantaranya; menjadi jembatan 

pengetahuan dan menarik minat belajar bagi siswa-siswi 

khususnya dalam hal ini terkait pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi.  

Berdasarkan kenyataan diatas, disimpulkan pelaksanaan hak 

atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di 

SMA 15 lebih cenderung pada pemberian informasi daripada suatu 

bentuk pendidikan.  

Pemberian informasi pelaksanaannya lebih menekankan pada 

penambahan pengetahuan, sementara itu tidak banyak 

mengandung unsur pendidikan karena pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku dengan tujuan mendewasakan 

seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan
71

, dengan kata 

lain pendidikan akan membentuk karakter. Namun sejauh ini SMA 

15 masih dalam taraf memberikan pengetahuan saja mengenai 

sekualitas dan kesehatan reproduksi dan belum mengarah pada 

pembentukan karakter siswa mereka.  

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dan Pendukung Dalam 

Melaksanakan Hak Siswa Atas Informasi Pendidikan Seksualitas dan 

Kesehatan Reproduksi 

                                                           
71 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/didik diakses tanggal 10-07-2018 Pukul 22.28 

WIB 

https://kbbi.web.id/didik
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 Sekolah dalam memberikan pendidikan seks selayaknya mendekatkan 

pada masalah yang sering dihadapi siswa di usia remaja. Banyaknya siswa 

yang mengahadapi resiko seksual dikarenakan pemberian pendidikan yang 

jauh dari realitas perilaku seksual. Resiko menjadi semakin besar jika:  

a. Pendidikan seks yang diberikan di berikan di lingkup sekolah, hanya 

menitikberatkan pada aspek biologis; 

b. Pendidikan seks dianggap tabu untuk diberikan dilingkup sekolah; 

c. Pendidikan seks yang diberikan lebih banyak menekankan pada 

bahaya dan resiko seks pranikah dari sudut pandang moral dan 

agama; 

d. Pendidikan seks yang diberikan belum memperhatikan aspek 

mengenai relasi gender dan hak remaja dalam kesehatan reproduksi 

dan seksual remaja
72

. 

 Dari keempat (4) faktor yang dapat meningkatkan resiko seksual 

pada siswa, terindentifikasi hanya dua (2) faktor yang tumbuh menjadi 

penghambat di SMA 15.  Faktor-faktor ini diantaranya: 

1) Pendidikan seks dianggap tabu untuk diberikan dilingkup sekolah. 

2) Pendidikan seks yang diberikan di berikan di lingkup sekolah 

hanya menitikberatkan pada aspek biologis.  

Diluar keempat faktor diatas, ditemukan satu (2) faktor lain yang 

dapat dikatagorikan sebagai faktor penghambat yaitu ketidaksiapan guru 
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 Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, loc.cit. hal. 79. 
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dan tidak adanya mata pelajaran/kurikulum tersendiri yang berfokus 

pada pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Dibawah ini 

adalah penjelasannya. 

a. Faktor penghambat  

Faktor pengahambat dalam pelaksanaan hak siswa atas 

informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dibagi 

menjadi: 

Pertama, dilihat dari sudut pandang siswa, yaitu: kurangnya 

fasilitas dan wadah bagi pemenuhan hak siswa atas informasi 

pendidikan seksulitas dan kesehatan reproduksi. hal ini terlihat dari 

kurangnya jam pelajaran BK, kurangnya pengadaan seminar dan 

penyuluhan terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

Kedua, pendidikan seks yang diberikan di lingkup sekolah 

hanya menitikberatkan pada aspek biologis. Materi tentang pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat ditemukan di pelajaran 

biologi dan BK, namun untuk pelajaran biologi materi lebih condong 

kepada pengenalan dan fungsi organ-organ reproduksi. Padahal 

pendidikan yang hanya menitikberatkan pada aspek biologis akan 

membuat resiko seksual semakin besar karena kurangnya pemahaman 

tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, misalnya cara merawat 

organ reproduksi, cara menghindari perilaku seksual beresiko dll.  
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Sedangkan pemberian materi di pelajaran BK masih dibarengi 

dengan persiapan dan pengenalan dunia perkuliahan. Ditambah lagi 

dengan kurangnya jam pelajaran BK yang dinilai memiliki 

kesempatan lebih untuk bisa memberikan pendidikan mengingat ada 

kerjasama dengan PILAR dari PKBI Provinsi Jawa Tengah sebagai 

lembaga yang berkonstrasi terhadap kesehatan reproduksi remaja.  

Terakhir siswa menilai sekolah jarang mengadakan seminar atau 

penyuluhan yang benar-benar terkait dengan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi, walaupun pernah diberikan seminar atau penyuluhan 

tentang seks bebas, namun yang lebih sering tentang narkoba dan 

seputar perilaku remaja.  

Ketiga, pendidikan seksualitas dianggap tabu untuk diberikan 

dilingkup sekolah. Dilihat dari sudut pandang guru BK, Guru BK 

berpendapat kesulitan saat memberikan pendidikan biasanya datang 

dari siswa. Siswa masih merasa malu dan enggan membicarakan 

masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi. Seperti penuturan 

bapak Adhi selaku guru BK kelas X dibawah ini 

Kadang ada yang malu-malu, yawes rak tekon. Pak kok 

bahasnya kayak gini to pak? Mereka menganggapnya masih 

tabu. Penyampaiaan, kata-kata yang mungkin mereka anggap 

tabu, seperti payudara, vagina bahasa-bahasa itu kan, ditelinga 

mereka kok saru to pak?, nah seperti itu. Cara penyampaian. 

Akhirnya kita butuh bantuan PKBI untuk menyampaikan
73

. 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd, Ibid hal 47. 
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Terutama untuk siswa perempuan yang cenderung lebih malu 

dan risih membicarakan masalah-masalah yang sensitif. Materi yang 

sering ditanyakan siswa biasanya seputar kejadian yang dialami 

mereka sendiri. Pertanyaan yang muncul seputar pemberian materi, 

misalnya “pak saya kok mens nya lama?” untuk siswa perempuan 

atau siswa laki-laki “pak kok saya belum mimpi basah?”. Munculnya 

pertanyaan-pertannyaan ini tergantung pada setiap individu dari siswa-

siswi. 

Keempat, ketidaksiapan guru dalam menjawab pertanyaan dari 

siswa yang sebenarnya sederhana. Seperti hasil wawancara: 

“......Penyampaiaan, kata-kata yang mungkin mereka anggap tabu, 

seperti payudara, vagina bahasa-bahasa itu kan, ditelinga mereka kok 

saru to pak? nah seperti itu. Cara penyampaian. Akhirnya kita butuh 

bantuan PKBI untuk menyampaikan”. Kata payudara dan vagina 

harusnya dapat dijelaskan seorang guru tanpa perlu mendatangkan 

team PKBI. Dari pernyataan ini terlihat tidak adanya kesiapan guru.   

Kelima, dilihat dari sudut pandang Kepala SMA 15, Bapak 

Soleh Amin, S.Pd., M.Pd, yang mengatakan tidak adanya kendala 

yang cukup berarti, hanya saja perlu untuk mengatur waktu agar siswa 

bisa keluar untuk menerima materi.  

Sekolah tidak mengalami kendala apapun dalam memberikan 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, hanya saja 

harus berbagi waktu disaat pelajaran harus sesuai dengan 
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jadwalnya, anak-anak harus keluar ke aula untuk menerima 

materi
74

. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, terlihat 

faktor-faktor penghambat memang beragam, baik dari pandangan 

siswa, guru BK maupun kepala sekolah. Menurut kepala sekolah, 

secara keseluruhan tidak ada halangan dalam memberikan pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah, namun berbeda jika 

dilihat dari sudut pandang guru dan siswa. Guru BK menekankan 

kesulitan berasal dari siswa sendiri, karena munculnya anggapan tabu 

untuk topik dan bahasa tertentu, kemudian dari pihak siswa merasa 

sekolah kurang mengupayakan pendidikan ini secara maksimal.  

Keenam, tidak adanya mata pelajaran/kurikulum tersendiri 

yang berfokus pada pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. 

b. Faktor pendukung  

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan hak siswa atas 

informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di 

pengaruhi oleh pemberian pendidikan baik secara formal maupun 

informal. Pemberian pendidikan baik secara formal maupun informal 

dapat menjadi cara agar topik ini lebih akrab didengar sehingga 

menghindarkan remaja dari perilaku seksual beresiko
75

.   

                                                           
74

 Hasil wawancara dengan Bapak Soleh Amin, S.Pd., M.Pd, Ibid hal 47 
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 Sunanti Zalbawi Soejoeti, loc.cit. hal  33.  
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Pendidikan formal dilakukan melalui jalur pendidikan di 

sekolah-sekolah. Jalur pendidikan formal memiliki ciri jenjang 

pendidikan yang runut dan jelas. Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan lingkungan dan keluarga. Pendidikan ini bisa ditemui 

melalui kegiatan sekolah rumah (homeschooling) atau juga Pusat 

Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
76

. 

Sejauh ini SMA 15 baru memberikan pendidikan formal 

sebagai cara mengenalkan pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi kepada siswa mereka. Pendidikan formal yang diberikan 

diantaranya;  

Pertama, kerjasama dengan PILAR dari PKBI Provinsi Jawa 

Tengah dalam memberikan pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi kepada siswa. Kerjasama ini sangat membantu guru BK 

yang memiliki kepentingan khusus dalam memberikan pendidikan 

kepada siswa.  

Bagus seperti PILAR PKBI masuk ke sekolah-sekolah, 

kerjasama memberikan informasi-informasi yang menurut saya 

ya cukup detail terkait dengan reproduksi itu ya. Agar anak 

juga tahu oo ini guna nya untuk apa, seperti itu. Kerjasama lain 

itu biasanya dengan puskesmas. Puskesmas kan juga datang ke 

sini, cuma gak seperti PKBI. Cuma 1 kali datang, kalau PKBI 

kan berkelanjutan. Banyak materi bertahap, anak lebih 

mengena
77

. 
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 Dinda Lisna Amilia, “Pendidikan Informal untuk Penguatan Pembelajaran di Daerah Tertingal”, 
www.kompas.com, 10-10-2017, diakses tanggal 28-05-2018 Pukul 10.09 WIB. 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adhi A, S.Pd, Ibid hal 47. 
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Alasan sekolah bekerjasama dengan PILAR dari PKBI 

Provinsi Jawa Tengah yaitu dinilai team PILAR merupakan ahli dalam 

kesehatan reproduksi, menimbang pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi merupakan kegiatan yang baik dan dapat 

membantu sekolah dalam memberikan sosialisasi terkait seksualitas 

dan kesehatan reproduksi serta membantu untuk mengurangi dan 

bahkan menghilangkan perilaku seksual beresiko yang mungkin 

dihadapi siswa. Sedangkan alur pemberian pembelajaran yaitu team 

PILAR datang ke sekolah untuk berkoordinasi dengan guru BK, 

nantinya team PILAR akan masuk ke kelas disaat jam pembelajaran 

BK.  

Kedua, hubungan baik dan saling dukung yang terjadi antara 

sekolah dan komite sekolah. Sejauh ini komite dengan sekolah, sudah 

terjalin hubungan yang baik. Komite dan sekolah tahu komposisi dan 

ranah masing-masing. “Hampir satu (1) tahun lebih ini gak ada 

masalah. Ya kita saling menjaga lah. Tahu diri. komposisi komite 

disini ranahnya, sekolah disini. Kita sudah paham”
78

.   

Atas prinsip saling menjaga dan mengerti posisi masing-

masing ini, berdampak  pada kemudahan bagi komite maupun sekolah 

dalam menjalankan peran serta kewenangan terkait fungsi masing-

masing. Komite bekerja sesuai dengan bagian mereka, seperti 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Laksono, Ibid hal 68. 
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memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan
79

, begitupula dengan sekolah bekerja sesuai 

dengan bagiannya, yaitu memberikan pelayanan pendidikan pada 

siswa, sehingga fungsi dari masing-masing pihak berjalan dengan 

baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
79

 Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang 

Komite Sekolah  


