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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan pada bab sebelumnya sebagai jawaban kesimpulan dari

permasalahan yang telah diajukan ialah :

1. Pendidikan seks ditinjau dari perspektif Islam bukanlah mengajarkan cara

melakukan hubungan seks yang aman dari penyakit menular seksual dan agar

tidak terjadi kehamilan (how to have safe sex) sebagaimana yang telah

dilakukan di barat yang justru menimbulkan permasalahan yang besar

(terbuka kesan mencoba-coba). Berbeda halnya dengan Islam yang

mengajarkan cara menghindari hal-hal yang menyebabkan perzinahan dan

perilaku seksual menyimpang. Islam lebih menekankan kepada aspek

kehormatan diri, kesucian, kesopanan, kesantunan, dan upaya penyadaran

diri bahwa berhubungan seks hanya boleh bagi orang yang telah menikah

(how to have halal sex). Jadi konsep pendidikan seks dalam keluarga terhadap

anak ditinjau dari perspektif Islam adalah suatu usaha preventif dan protektif

yang dilakukan oleh orangtua yang menekankan pada aspek Aqidah,

(kehormatan dan kesucian diri), Fiqih, (kebersihan badan  dan kelamin), dan

Akhlak, (kesopanan dan kesantunan), yang dibutuhkan anak agar dapat

terbebas dari masalah-masalah seksual yang menyimpang, sehingga ia dapat

memahami dirinya sendiri sebagai makhluk seksual serta untuk dapat

mengadakan hubungan interpersonal yang baik antara anak dan orangtua

secara terbuka dan harmonis.
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2. Peran keluarga (orangtua) dalam memberikan pendidikan seks dalam Islam

terhadap anak di antaranya sebagai pemberi informasi yang utama, teladan,

fasilitator dan sebagai pengontrol.

3. Materi pendidikan seks terhadap anak 7-14 tahun meliputi aspek Aqidah,

(kehormatan dan kesucian diri), aspek Fiqih, (kebersihan badan  dan

kelamin), aspek Akhlak, (kesopanan dan kesantunan).

4. Metode yang digunakan ialah metode keteladanan, ceramah, pembiasaan

yang baik, dialog, kisah, penghargaan dan hukuman.

B. SARAN

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka

mengaktualisasikan dan menerapkan konsep pendidikan seks dalam keluarga

terhadap anak ditinjau dari perspektif Islam. maka disarankan:

1. Kepada pemerintah atau aparat yang berwenang, hendaklah selalu istiqāmah

dalam melakukan perlindungan anak dalam menjalankan segenap aturan yang

telah dibuat.

2. Kepada orangtua (para pendidik) agar dapat mengajarkan pendidikan seks

sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, dan juga hendaklah selalu melakukan

kontrol terhadap perilaku anak, perkembangan jasmani atau rohaninya, agar

tidak terjerumus ke perilaku seks yang menyimpang.

3. Kepada para anak dan remaja, agar selalu dapat menghindari perilaku yang

merangsang syahwat dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang

bermanfaat.


