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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa peneltian ini menunjukan 

adanya perbedaan pengetahuan secara signifikan yang ditunjukan dengan 

adanya perbedaan skor pengetahuan seksualitas kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen sehingga kelompok eksperimen memiliki pengetahuan 

yang lebih tinggi dibanding pengetahuan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil 

penelitian ini juga peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberian 

informasi pendidikan seksualitas maka akan meningkatkan pengetahuan 

seksualitasnya dan sekecil apapun informasi mengenai pendidikan seksualitas 

yang diperoleh mampu membuat seseorang mengerti dan paham akan 

seksualitasnya.   

 

6.2 Saran 

1) Bagi Subjek Penelitian  

 Pada penelitian ini peneliti menyarankan agar para remaja meningkatkan 

pengetahuan seksualitasnya dengan baik dengan cara mengikuti atau mencari 

informasi pendidikan seksualitas melalui Posyandu remaja ataupun lembaga 

resmi lainnya karena remaja yang memiliki pengetahuan seksualitas yang baik 

maka dapat menunjang dirinya mampu mengambil setiap keputusan dengan baik 

dan bijak.   
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2) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya yang mungkin ingin melakukan penelitian 

serupa dengan penelitian ini diharap untuk lebih mendalami topik permasalahan 

sehingga peneliti mampu memahami dan menguasai lebih dalam mengenai 

variabel – variabel yang akan diteliti. Kemudian apabila ingin mengembangkan 

penelitian ini lagi pertimbangkan pemilihan populasinya, gunakan populasi yang 

lebih luas lagi supaya memudahkan peneliti dalam mendapatkan kriteria subjek 

yang diinginkan dan memudahkan dalam penetapan subjek kedalam kelompok 

penelitian.  
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