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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa jurnal penelitian tentang sikap dan pengetahuan 

terhadap seks bebas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

Penelitian oleh Dian N.Y (2019) dengan hasil penelitian responden 

dominan memiliki sifat negatif . peneliti beropini siswa dapat berperilaku 

menyimpang ketika pengetahuan siswa rendah. Hasil penelitian oleh Elise P. 

(2016) didapatkan X2 hitung (0,317) <X2, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya tidak ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja terhadap seks. 

Walaupun secara statistik tidak ada hubungan, data memperlihatkan bahwa ada 

hubungan pengetahuan dan sikap terhadap seks. Hasil penelitian dari Saqila U. 

(2017) menunjukkan bahwa sig < 0,05 sehingat ada pengaruh penyuluhan 

terhadap pengetahuan tentang seks sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil 

penelitian oleh Lainun Lutfi (2019) sig (nilai p) sebesar 0,001. Dapat dilihat 

bahwa p < 0,05 yang berarti ada oengaruh signifikan pada tingkat pengetahuan 

remaja tentang seksualitas sebelum dan sesudah. Hasil penelitian oleh Elyasari 

(2018) diperoleh nilai p-value 0,021<0,05 yang berarti ada hubungan antara 

pengetahuan dan sikap tentang seks bebas. Dua jurnal internasional Jose Garcia 

(2019) dan Lindsay M. (2017) memiliki hasil penelitian yang sama yaitu 

pengetahuan dan sikap memiliki pengaruh terhadap seks bebas. 

Berdasarkan hasil dari jurnal penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh sikap dan pengetahuan remaja tentang seks bebas sebelum diberikan 
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pendidikan seks maupun sesudah. Remaja dengan pengetahuan yang baik 

memiliki sikap positif atau tidak mendukung seks bebas. Sedangkan remaja 

dengan pengetahuan kurang memilliki sikap negatif atau mendukung seks bebas. 

Sehingga perlu diberikan pendidikan seks agar remaja memiliki pengetahuan yang 

luas dan memiliki sikap yang baik dalam mencegah adanya pergaulan bebas dan 

seks bebas. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran optional dan institusi pendidikan yang diberikan peneliti 

yaitu, pendidikan harus bekerja sama dengan orang tua dalam memberi 

pengetahuan tentang seks bebas. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu 

diharapkan mampu mengembangkan konsep penelitian mengenai sikap dan 

pengetahuan remaja tentang seks bebas. 
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