
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka ada beberapa hal 

yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Pemahaman jemaat baik itu orang tua maupun remaja mengenai seks dan seksualitas 

masih kurang. Pembicaraan mengenai seks di dalam keluarga masih di anggap tabu 

karena budaya atau adat ketimuran. Beberapa hal yang menghambat orang tua 

berbicara mengenai seks dengan anaknya ialah pandangan bahwa bicara seks itu tabu, 

tidak memiliki pengalaman tersebut semasa kecil dan kurangnya pengetahuan 

mengenai seks dan seksualitas. Oleh karena itu, pembicaraan tentang seks dibicarakan 

ketika anak menginjak usia remaja dan menekankan hanya pada sisi negatif daripada 

seks. Selain itu pola didik yang masih konservatif (otoriter) mengakibatkan timbul 

jarak antara orangtua dan anak sehingga anak enggan untuk berbicara terbuka kepada 

orangtua.  

2. Pendeta maupun Majelis Jemaat mengetahui dengan jelas mengenai faktor-faktor 

penyebab seks bebas dan kehamilan di kalangan remaja. Sudah ada beberapa 

pembicaraan tentang upaya yang harus dilakukan namun baru sebatas wacana dan 

belum dimasukkan dalam program pelayanan gereja.  

3. Belum ada program khusus atau rutin yang berkaitan dengan pendidikan seks bagi 

jemaat. Program-program pelayanan yang ada di gereja banyak yang bersifat 

seremonial dan umum. Program pelayanan anak, remaja dan pemuda masih berfokus 



pada pengembangan minat dan bakat. Materi mengenai seks dan seksualitas hanya 

dibahas dalam kelas katekisasi dan melalui khotbah-khotbah. 

4. Ada dua bentuk respons gereja yakni kuratif dan preventif.  

a. Respons kuratif mengenai kehamilan di kalangan remaja ini dilakukan dengan cara 

mengadakan kelas Katekisasi Pra-Nikah, pendampingan pastoral bagi remaja dan 

pihak keluarga, percakapan khusus bagi jemaat yang akan menikah, serta 

diterapkannya kebijakan untuk ibu tunggal (laki-laki tidak bertanggung jawab) 

untuk tidak mengikuti perjamuan kudus dan anaknya tidak dibaptis hingga jangka 

waktu tertentu.   

b. Respon preventif yang dilakukan oleh gereja ialah mengadakan seminar-seminar 

Love, Sex & Dating, HIV AIDS, Aborsi dan lain-lain sebagai sarana pendidikan 

bagi remaja. 

5. Kurangnya tingkat kepedulian di dalam gereja baik itu antar jemaat maupun jemaat 

dengan majelis jemaat.  

6. Gereja belum terbuka untuk berjejaring dengan lembaga-lembaga kristen, atau 

lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan lain-lain guna 

menjawab kebutuhan atau permasalahan yang timbul di dalam jemaat. 

5.2 Saran 

Mengacu pada uraian analisis penulis pada Bab IV maka saran dipaparkan dalam 

beberapa kategori sesuai dengan sasaran atau target penerima. 

1. Orang tua 

Beberapa saran bagi orangtua ialah :  



a. Berikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Jangan menghindari pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan seks atau seksualitas dari anak. 

b. Berikan pendidikan seks yang sesuai dengan tingkatan perkembangan dan umur 

sang anak. 

Tujuan dari pendidikan seks juga disesuaikan dengan perkembangan usia yakni1  

 Usia 1-5 tahun  

Memperkenalkan organ seks yang dimiliki seperti menjelaskan anggota tubuh 

lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. 

 Usia 6-10 tahun 

Memahami perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), 

menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan 

benar agar terhindar dari kuman dan penyakit. 

 Usia 11-13 tahun 

Menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya, serta menerima perubahan 

dari bentuk tubuhnya. 

 Usia 14-18 tahun 

Memberi penjelasan mengenai perilaku seks yang merugikan (seperti seks 

bebas), menanamkan moral dan prinsip ‘say no‘ untuk seks pra nikah serta 

membangun penerimaan terhadap diri sendiri. 

                                                           
1 Dokter Kecil, PENDIDIKAN SEKS (Sex Education) SEJAK DINI… Kenapa Tidak ??? dalam 
http://dokterkecil.wordpress.com/2011/05/30/pendidikan-seks-sex-education-sejak-dini%E2%80%A6-kenapa-
tidak/ diunduh tanggal 28 September 2012 

http://dokterkecil.wordpress.com/2011/05/30/pendidikan-seks-sex-education-sejak-dini%E2%80%A6-kenapa-tidak/
http://dokterkecil.wordpress.com/2011/05/30/pendidikan-seks-sex-education-sejak-dini%E2%80%A6-kenapa-tidak/


 Usia Pra Nikah 

Pembekalan pada pasangan yang ingin menikah tentang hubungan seks yang 

sehat dan tepat. 

 Setelah Menikah 

Memelihara pernikahan melalui hubungan seks yang berkualitas dan berguna 

untuk melepaskan ketegangan dan stres. 

c. Beberapa metode yang dapat dipakai dalam mengajarkan pendidikan seks bagi 

anak ialah metode diskusi, metode keteladanan dan metode pengawasan. 

d. Hindari menggunakan pola asuh otoriter. 

2. Gereja 

Beberapa saran bagi gereja ialah sebagai berikut : 

a. Lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan SDM para pekerja gereja, baik itu 

Majelis maupun Pengajar. 

b. Jalin hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga 

lainnya guna menjawab kebutuhan jemaat. 

c. Lakukan pembinaan-pembinaan yang lebih intensif bagi warga jemaat seperti 

seminar, loka karya, kelompok PA, mentoring, dsb. 

d. Fokuskan pembinaan bagi remaja karena usia remaja merupakan usia yang rentan 

untuk terjebak dan terjerumus dalam hal-hal buruk. 



e. Lakukan evaluasi secara intensif guna meningkatkan mutu pelayanan bagi jemaat 

serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di jemaat baik itu 

permasalahan moril ataupun permasalahan lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


