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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian analisis faktor perilaku seksual pada anak SD di SDN Dukuh Kupang II 

– 489 Kecamatan Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya. 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Pengaruh background factors kategori personal (sikap) terhadap behavioral 

beliefs hasilnya menunjukkan koefisien nilai negatif dan pengaruh signifikan 

pada siswa kelas 6 SD di SDN Dukuh Kupang II – 489 Surabaya. Sikap 

terhadap perilaku seksual ditampilkan dengan pola dan maksud yang baik 

sehingga behavioral beliefs yang diyakini dan ditampilkan terhadap perilaku 

seksual adalah rendah. Hal ini dapat ditarik kesimpulan siswa menjauhi 

perilaku seksual yang memiliki resiko dan berakibat negatif.    

2. Pengaruh background factors kategori personal (sikap) terhadap control 

beliefs hasilnya menunjukkan koefisien nilai negatif dan pengaruh signifikan 

pada siswa kelas 6 SD di SDN Dukuh Kupang II – 489 Surabaya. Sikap 

terhadap perilaku seksual ditampilkan dengan pola dan maksud yang baik 

sehingga control beliefs yang diyakini dan ditampilkan terhadap perilaku 

seksual adalah rendah. Hal ini dapat ditarik kesimpulan siswa tidak 

mengambil kendali terhadap perilaku seksual yang memiliki resiko dan 

berakibat negatif.  
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3. Pengaruh background factors kategori faktor sosial (usia, jenis kelamin, 

agama, dan pendidikan) terhadap control beliefs hasilnya menunjukkan 

koefisien nilai positif dan pengaruh signifikan pada siswa kelas 6 SD di SDN 

Dukuh Kupang II – 489 Surabaya. Hal ini dapat ditarik kesimpulan faktor 

sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, dan latar pendidikan orang tua turut 

berperan dalam mempengaruhi dan meningkatkan control beliefs anak dalam 

perilaku ataupun aktivitas yang bertujuan untuk mengantisipasi maupun 

membentengi diri anak terhadap perilaku seksual yang memiliki resiko dan 

berakibat negatif.  

4. Pengaruh control beliefs terhadap intention (niat) hasilnya menunjukkan 

koefisien nilai positif dan pengaruh signifikan pada siswa kelas 6 SD di SDN 

Dukuh Kupang II – 489. Control beliefs yang diyakini dan ditampilkan siswa 

menunjukkan jika posisi control beleifs memiliki pengaruh dan kendali 

terhadap intention (niat) sebelum pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk 

perilaku seksual. Siswa menunjukkan kendali pada perilaku seksual yang akan 

ditampilkan, sesuai dengan karakter dan keyakinan dalam diri masing-masing.  

5. Pengaruh intention (niat) terhadap perilaku seksual anak SD hasilnya 

menunjukkan koefisien nilai positif dan pengaruh signifikan terhadap perilaku 

seksual anak SD pada siswa kelas 6 di SDN Dukuh Kupang II – 489 Surabaya. 

Intention (niat) yang ditunjukkan dipengaruhi oleh berbagai kategori 

background factors dan sub factorial, salah satunya dipengaruhi control belifs. 

Perilaku seksual yang diwujudkan dalam oleh siswa tidak sampai terjadi pada 

tahap pelanggaran norma berat, ditampilkan sesuai dengan karakter dan 

keyakinan dalam diri masing-masing. Hal ini dapat ditarik kesimpulan tidak 
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adanya pelanggaran norma berat yang terjadi terkait dengan perilaku seksual 

anak SD yang ditampilkan, sebagian siswa menampilkan perilaku yang 

melakukan pelanggaran norma, sebagian siswa yang lain menampilkan 

perilaku pelanggran norma ringan dan sedang.  

 

6.2 Saran 

Hal-hal yang disarankan berdasarkan kesimpulan diatas antara lain: 

1. Kepala, guru, dan staf di lingkungan SDN Dukuh Kupang II – 489 Kecamatan 

Dukuh Pakis Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya untuk membekali siswa-

siswi dengan cara menanamkan pengetahuan agama  sesuai dengan tuntunan 

ajaran yang diyakini siswa-siswinya agar siswa-siswi memiliki bekal landasan 

agama yang kuat dan mampu membentengi diri terhadap pengaruh negatif dari 

lingkungan luar termasuk bahaya dari pergaulan yang sifatnya negatif. 

Menanamkan pemahaman pengetahuan yang baik mengenai perubuhan-

perubahan fisik tubuh yang akan terjadi menjelang pubertas dan diberikan 

berbanding lurus dengan pembekalan agama serta menegakkan nilai-norma 

dan kedisiplinan yang berlaku di limgkungan sekolah mampu menjadi bekal 

dan pelindung diri terhadap dampak pengaruh buruk pergaulan maupun 

lingkungan luar. 

2. Bagi teman sejawat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel 

lain atau dengan pendekatan menggunakan teori sosial-kognitif yang lain.  

3. Bagi orangtua disarankan untuk memiliki peran dalam mengawasi pergaulan 

dan akses-akses yang dapat dijangkau oleh anak, seperti akses internet yang 

dan hal-hal apa yang dijelajahi anak melalui internet, termasuk mengawasi 
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dengan siapa anak bergaul, bagaimana karakter teman-teman anak dalam 

pergaulan, aktivitas apa yang dilakukan anak dalam pergaulannya, dan dengan 

siapa anak bergaul sangat dekat. Orangtua juga disarankan untuk memantau 

pola pertumbuhan  anak dalam masa menjelang pra-pubertas atau pubertas. 

Orangtua perlu turut serta memberikan pengetahuan yang baik mengenai 

perubahan fisik yang terjadi pada anak pada masa tersebut. Orangtua juga 

perlu untuk mampu memeberi penjelasan pada anak mengenai resiko-resiko 

yang akan terjadi akibat dari pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak 

bertanggung jawab yang bersifat negatif, misalnya seperti terjadinya 

kehamilan yang tidak diinginkan, putus sekolah dan dampak terhadap masa 

depan anak. Orangtua juga disarankan mampu memberikan peran penting 

dalam menanamkan pengajaran dan pemahaman agama sesuai dengan yang 

diyakini dan yang dianjurkan, hal ini mampu menebalkan keyakinan anak 

dalam memilih kawan maupun lingkungan yang tepat untuk bergaul dan 

menghindari hal-hal yang memiliki pengaruh negatif terhadap diri anak. 

4. Bagi petugas kesehatan di puskesmas sekolah, disarankan untuk memberikan 

penyuluhan mengenai perubahan fisik anak menjelang pre-pubertas atau 

pubertas. Hal ini diharapkan mampu membuka wawasan dan ilmu 

pengetahuan baru bagi anak terhadap perubahan fisik yang akan dialami 

dalam masa pra-pubertas atau pubertas. Penyuluhan yang diberikan oleh 

petugas kesehatan puskesmas sekolah diharapkan mampu melengkapi peran 

penting dan pengawasan dari orangtua, pihak guru dan staf di lingkungan 

sekolah sebagai tindakan preventif untuk menghindari anak dari pengaruh 

buruk lingkungan luar dan pergaulan yang bersifat negatif.  
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