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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di SLB Yayasan 

Beringin Bhakti di Cirebon, yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu, 

“Strategi Guru dan Dampaknya Dalam Pendidikan Seks Bagi Siswa SLB-A 

di Yayasan Beringin Bhakti Talun Kabupaten Cirebon”. Kesimpulan dari 

hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Guru di SLB Yayasan Beringin Bhakti memiliki strategi dalam 

menyampaikan pembelajaran yang berkenaan dengan pendidikan seks, 

strategi tersebut adalah penyadaran, peringatan dan ikatan oleh karena itu 

guru sebagai pendidik memberikan edukasi dan pengtahuan tentang 

pendidikan seks. guru sebagai penasehat memberikan nasehat agar siswa 

menghindari seks bebas, dan guru sebagai mediator dalam 

menyampaikan materi pendidikan seks karena siswa tunanetra 

membutuhkan media yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Dan 

hambatan yang dihadapi guru adalah guru yang harus menjelaskan 

dengan hati-hati karena keterbatasan peserta didik, dan kekurangan 

dalam media dan alat peraga. 

2. Pendidikan seks yang diterima siswa SLB Yayasan Beringin Bhakti 

disampaikan pada di luar jam pelajaran dan masuk dalam mata pelajaran 

daily life. Pendidikan seks yang berkaitan dengan seks bebas dan nilai- 

nilai moral yang disampaikan oleh guru dipahami oleh siswa. 

3. Dampak pendidikan seks yang disampaikan di sekolah adalah siswa 

memiliki pemahaman batasan interaksi antar lawan jenis, dan pakaian 

yang pantas dan sesuai yang dikenakan. 

4. Orang tua bekerja mendukung penuh pendidikan seks untuk siswa 

tunanetra dan selalu bekerja sama dengan guru baik dilingkungan 

masyarakat maupun sekolah agar anaknya terhindar pelecehan seksual 
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B. Saran 

Saran peneliti untuk SLB Yayasan Beringin Bhakti Talun Kabupaten Cirebon 

1. Alangkah lebih baik jika pendidikan memang dijadwalkan dalam diskusi 

diluar jam pelajaran agar dapat disampaikan dengan maksimal. 

2. Guru memberikan inovasi dengan media saat menerangkan materi 

pendidikan seks agar siswa dapat memahami materi dengan baik. 

3. Guru harus sering mengingatkan dan menasehati siswa akan bahaya seks 

bebas 

Saran peneliti untuk penelitian berikutnya 

1. Penelitian ini ditulis berdasarkan data lapangan yang sesuai, peneliti 

penelitian yang akan datang untuk mengembangkan dan memperbarui 

penelitian dengan topik yang berbeda. 

 

 


