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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan 

persepsi tentang seks memiliki hubungan yang signifikan 

dengan perilaku seksual pada remaja di SMA Negeri 1 

Waikabubak. Hal ini dilihat dari pengetahuan siswa tentang seks 

dikategori tinggi, persepsi siswa tentang seks dikategori baik 

dan perilaku seksual siswa dikategori baik. 

2. Adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan tentang seks 

dengan perilaku seksual pada siswa dilihat dari nilai koefisien 

korelasi r = 1000 dan nilai signifikansi 0,002 (0,002 < 0,05), 

serta adanya hubungan yang kuat antara persepsi tentang seks 

dengan perilaku seksual pada siswa dilihat dari nilai koefisien 

korelasi r = 1000 dan nilai signifikansi 0,005 (0,005 < 0,05). 
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5.2 Saran 

1. Bagi siswa biasakan diri untuk mulai mendiskusikan hal-hal yang 

berhubungan dengan seks bersama orang tua. Orang tua adalah 

orang yang bisa dipercaya akan memberikan informasi yang 

pantas dan benar tentang seks pada anaknya. Kemudian hindari 

hal-hal yang dapat memicu timbulnya hasrat melakukan perilaku 

seksual yang belum pantas dilakukan oleh remaja, seperti: 

menonton CD film porno, membaca majalah-majalah porno, 

kebiasaan mengakses hal-hal porno di situs internet, dan lain-

lain. Selain itu perhatikan juga norma/aturan yang berlaku di 

masyarakat, karena seorang remaja pastinya hidup dalam 

lingkungan masyarakat yang sebenarnya turut mempengaruhi 

perilakunya. 

2. Bagi orang tua biasakan untuk mendiskusikan hal-hal yang 

berhubungan dengan seks bersama anak, karena orang tua 

adalah orang yang paling tepat bagi anak untuk berbagi 

informasi masalah seks. Selain orang tua mempunyai 

pengetahuan lebih,  orang tua juga mempunyai pengalaman 

yang lebih dibandingkan anaknya. Selain itu orang tua juga 

harus berusaha memahami bahwa seks bukan lagi hal yang 

tabu untuk dibicarakan bersama anak karena faktanya 

perubahan zaman yang lebih modern sekarang ini, juga turut 

mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku pada generasi-
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generasi baru. Orang tua diharapkan turut berpartisipasi dalam 

membentuk perilaku seksual yang baik dan pantas pada 

anaknya di lingkungan keluarga. 

3. Bagi sekolah agar selalu memberikan pendidikan tentang 

perilaku seksual yang sehat dan sesuai bukan hanya pada saat 

siswa duduk di kelas X saja tapi sampai siswa duduk di kelas 

XII. Supaya siswa selalu memperhatikan norma dan  aturan  

yang berlaku di masyarakat sekitar dan terhindar dari perilaku 

seks bebas di masyarakat. Sekolah juga bisa membantu siswa 

menyalurkan bakat mereka dalam seni, olahraga ataupun dalam 

mata pelajaran melalui perlombaan  sehingga siswa tidak hanya 

berfokus pada  gejolak seks yang dirasakannya. 

4. Bagi pemberi pelayanan kesehatan agar memberikan 

pendidikan kesehatan pada para remaja disetiap sekolah 

dengan mengadakan program penyuluhan minimal setahun 

sekali agar memberikan informasi mengenai kesehatan 

reproduksi, cara mengekspresikan gejolak seksual yang benar 

dan sehat, serta dampak dari perilaku seks bebas bagi remaja. 

5. Bagi peneliti lain dapat melakukan studi mengenai faktor-faktor 

seperti pengaruh pola asuh orang tua, tingkat ekonomi dan 

sosial yang rendah, kemajuan IPTEK, serta kurangnya infomasi 

dari tenaga kesehatan yang mempengaruhi pengetahuan dan 

persepsi siswa tentang seks. 


