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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan hak siswa atas informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi di SMA 15 lebih cenderung pada pemberian informasi. Hal ini 

dikarenakan SMA 15 masih dalam taraf memberikan pengetahuan saja 

mengenai sekualitas dan kesehatan reproduksi, namun belum mengarah pada 

pembentukan karakter siswa. Pembentukan karakter sendiri adalah hasil dari 

sebuah pendidikan. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan hak siswa atas 

informasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi adalah kurangnya 

fasilitas dan wadah bagi pemenuhan hak siswa atas informasi pendidikan 

seksulitas dan kesehatan reproduksi, pendidikan seks yang diberikan di 

sekolah masih menitikberatkan pada aspek biologis, pendidikan seksualitas 

dianggap tabu untuk diberikan dilingkup sekolah, ketidaksiapan guru dalam 

menjawab pertanyaan siswa serta tidak adanya mata pelajaran/kurikulum 

tersendiri yang berfokus pada pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi. Faktor-faktor yang menjadi pendukung yaitu kerjasama yang 

sudah terjalin dengan PILAR dari PKBI Provinsi Jawa Tengah serta hubungan 

baik dan saling dukung yang terjadi antara sekolah dan komite sekolah. 

B. Saran 
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1. Bagi sekolah 

a. Dapat membuat sebuah pendidikan seksualitas dan kesehatan 

reproduksi sebagai pendidikan yang berkelanjutan dan tidak hanya 

menekankan pada aspek biologis. Selain itu, sekolah dapat 

meningkatkan kapasitas guru guna menjamin mutu pendidikan.   

b. Dapat memperbanyak pengadaan kerjasama, seminar atau 

penyuluhan guna mendukung pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi di sekolah. 

c. Dapat menambah berbagai media informasi guna mendukung 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah. 

d. Dapat membuat pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi 

sebagai mata pelajaran tersendiri. 

2. Bagi siswa  

a. Lebih aktif memperjuangkan hak terkait akses informasi 

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi  

b. Menghilangkan anggapan tabu bagi pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi 

3. Bagi komite sekolah  

Terus melanjutkan untuk memberi ide-ide dan masukan ke sekolah guna 

perbaikan mutu pendidikan serta gagasan untuk membuat kegiatan yang 

diperuntukan bagi kepentingan siswa, khususnya terkait pendidikan 

seksualitas dan kesehatan reproduksi.  
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4. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  

Dapat membuat kurikulum muatan lokal dengan fokus pendidikan terkait 

seksualitas dan kesehatan reproduksi untuk tingkat SMA, selanjutnya 

dengan kurikulum ini dapat dibuat pendidikan tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


