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BAB V 

PENUTUP 

2.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya mengenai Metode Pengasuhan Orang Tua dalam 

Memberikan Pendidikan Seks pada Anak Usia 6-12 Tahun di Kelurahan 

Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi pendidikan seks orang tua di kelurahan ranomeeto memiliki 

perbedaan, empat narasumber memiliki persepsi yang positif, dimana 

narasumber cukup memahami apa yang di maksud dari pendidikan seks untuk 

anak dan tujuan dari pendidikan seks itu sendiri. Sedangkan enam 

narasumber lainnya yang memiliki persepsi negative yang cenderung 

menyamakan makna pendidikan seks dengan ‘seks’ yang berarti hubungan 

suami istri, sehingga orang tua menganggap anak-anak terlalu dini untuk 

mendapatkan pengajaran tersebut karena anak memiliki rasa penasaran yang 

tinggi, serta mudah untuk meniru.  

2. Metode pengasuhan orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak 

lebih dominan menggunakan tiga metode yaitu metode pembiasaan yang 

diterapkan pada materi pendidikan seks pemisahan tempat tidur anak, adab 

meminta izin masuk kamar orang tua, dan pembiasaan menutup aurat. 

Kemudian, metode pengawasan media yang dikonsumsi anak. Serta metode 

pemberian hadiah dan hukuman.  
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3. Hambatan yang paling dominan dialami oleh orang tua dalam menyampaikan 

pendidikan seks pada anak yaitu kurangnya pengetahuan tentang pendidikan 

seks untuk anak usia 6-12 tahun, kesulitan untuk menjawab pertanyaan anak, 

kesulitan untuk memilih kata-kata yang sesuai, merasa malu saat harus 

menanggapi anak, situasi lingkungan yang tidak mendukung, dan tingkat 

pendidikan yang rendah. 

2.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan harapan peneliti agar skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat kelurahan 

Ranomeeto, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Meskipun sebagian besar para orang tua di Kelurahan Ranomeeto telah 

menerapkan kesemua bentuk-bentuk pendidikan seks pada anak, akan tetapi 

masih perlu mendalami kembali materi pendidikan seks anak terkhusus usia 

kanak-kanak akhir. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang 

pendidikan seks anak, maka orang tua dapat dengan mudah menyampaikan 

pendidikan seks untu anak-anak sesuai dengan pengetahuan yang orang tua 

miliki. Maka dari itu orang tua Kelurahan Ranomeeto masih perlu 

meningkatkan kesadaran dirinya untuk terus menambah wawasan mengenai 

pendidikan seks anak yang lebih luas. 

2. Metode yang digunakan oleh orang tua di Kelurahan Ranomeeto sudah cukup 

baik, namun akan lebih baik jika semua metode diterapkan para orang tua 

untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang pendidikan seks anak 

usia 6-12 tahun atau masa kanak-kanak akhir, dengan menggunakan semua 
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metode pendidikan seks maka akan lebih mempermudah orang tua untuk 

menerapkan pendidikan seks pada anak. 

3. Dalam memberikan pendidikan seks pada anak, pengetahuan orang tua 

tentang hal tersebut memang merupakan hal utama yang harus dimiliki. 

Untuk itu perlu adanya suatu penyuluhan yang diadakan di daerah tersebut 

mengenai pendidikan seks anak, terkhusus untuk anak-anak dari rentang masa 

kanak-kanak awal hingga masa kanak-kanak akhir yang dimana materi ini 

masih sangat awam diketahui masyarakat luas. 

4. Bagi pihak kampus hendaknya mengintegrasikan pendidikan seks dalam 

kurikulum dan mengusulkan beberapa organisasi organisasi kemahasiswaan 

berkolaborasi dengan dinas kesehatan atau LSM yang bergerak dibidang 

tersebut untuk mengadakan sosialisasi terkait  dengan pendidikan seks agar 

menambah wawasan masyarakat khususnya kaum muda-mudi yang kelak 

akan menjadi orang tua. 

  


