
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang 

Pengaruh Pendidikan Seks Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Moral 

Anak Di RW 01 Dusun VII Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Lampung 

Tengah, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Indikator peran orang tua masuk dalam kategori kurang berperan. Hal ini 

diartikan bahwa begitu besar diharapkan adanya peran orang tua dalam hal 

mengajarkan anak tentang pendidikan seks mulai dari usia dini.  

2. Indikator materi pendidikan seks masuk dalam kategori kurang 

memahami. Hal ini berarti masih banyak sekali orang tua yang belum 

mengetahui dan memahami pentingnya pendidikan seks pada anak. 

3. Indikator dampak pendidikan seks masuk dalam kategori baik. Hal ini 

berarti orang tua menyadari bahwa dengan adanya pendidikan seks yang 

diberikan pada anak baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

dapat membantu membentuk perilaku dan moral anak agar tidak 

menyimpang dari pergaulan bebas yang ada di masyarakat.  

4. Indikator pra-konvensional masuk dalam kategori tidak baik. Hal ini  

berarti pada tahap pra-konvensional ini orang tua belum maksimal 
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mengenalkan anak terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di 

sekelilingnya khususnya dalam cakupan pendidikan seks 

5. Indikator konvensional masuk dalam kategori tidak baik. Hal ini berarti 

pada tahap konvensional anak yang beranjak remaja akan mulai 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan masyarakat, pada tahap ini 

orang tua belum mampu mengarahkan perilaku anak untuk dapat bergaul 

di lingkungannya 

6. Indikator pasca-konvensional masuk dalam kategori tidak baik. Hal ini 

diartikan bahwa pada tahap ini orang tua wajib mengingatkan anak tentang 

peraturan-peraturan yang harus dipatuhi baik dilingkungan keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat. 

Dari hasil pengujian pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan Pengaruh Pendidikan Seks Dalam Keluarga 

Terhadap Pembentukan Moral anak di RW 01 Dusun VII Kekah Kelurahan 

Terbanggi Besar Lampung Tengah. Semakin baik pendidikan seks yang 

diberikan kepada anak dalam keluarga maka moral anak akan terus 

berkembng dengan baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada orang tua diharapkan dapat melakukan upaya-upaya khusus untuk 

meningkatkan moral anak menjadi semakin baik khususnya dalam 

masalah seks dengan cara memberikan dan mengajarkan pendidikan seks 

kepada anak mulai dari kecil. Sehingga pada akhirnya anak dapat 
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menunjukkan perilaku dan moral yang baik dalam pergaulannya di dalam 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

2. Kepada anak diharapkan mampu menyerap dan memilah materi-materi 

pendidikan seks yang diberikan dengan cara menumbuhkan sikap positif 

dalam diri dan bisa lebih tanggap terhadap banyaknya pergaulan bebas 

yang masuk di lingkungan anak agar anak tidak terjerumus ke dalam 

penyimpangan seks yang sedang merajalela di kalangan masyarakat. 

3. Kepada masyarakat diharapkan mampu mengayomi anak-anak khususnya 

pada anak yang mulai beranjak remaja untuk bergaul dengan lingkungan 

sekitarnya dengan cara mengarahkan anak pada kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat di masyarakat seperti karang taruna dsb. 


