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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian”dan pengembangan ini menghasilkan”buku Modul 

Pendidikan Seks yang diperuntukkan untuk guru SD sebagai bahan ajar 

mengenai pendidikan seks. Pengembangan produk buku Modul 

Pendidikan Seks ini”dikembangkan dengan mengacu pada rancangan 

penelitian dan pengembangan modifikasi dari model pengembangan 

Borg & Gall.”  

Produk yang dikembangkan merupakan buku modul pendidikan 

seks yang”telah melalui tahap validasi”oleh ahli dan uji coba 

produk.”Data yang didapatkan dari tahapan yang 

sebelumnya”kemudian dianalisis untuk mengetahui layak tidaknya 

kualitas produk modul pendidikan seks tersebut.” 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam produk modul 

pendidikan seks ini dikatakan layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Dalam penentuan kelayakan dari modul pendidikan seks 

ini berdasarkan hasil dari validasi media yang mendapatkan skor rata-

rata sebesar 93,3% yang dapat dikategorikan sangat layak,  berdasarkan 

hasil dari validasi materi yang mendapatkan skor rata-rata sebesar 

79,87% yang dapat dikategorikan layak dan berdasarkan hasil dari 

validasi pengguna yang mendapatkan skor rata-rata sebesar 71,42% 

yang dapat dikategorikan layak. Dalam kelayakan pada modul 

pendidikan seks ini diperkuat juga dengan adanya hasil dari penilaian 

guru yang dilakukan pada tahap uji coba lapangan kelompok kecil yang 

mendapatkan skor rata-rata sebesar 81,25% yang dikategorikan sangat 

layak. Jika semua hasil skor dirata-rata akan memperoleh skor sebanyak 

81,46% dengan kategori sangat layak. 
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B. Saran 

Agar produk pengembangan panduan modul pendidikan seks untuk 

meminimalisir kekerasan seksual untuk guru ini dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, maka perlu diberikan beberapa saran. Adapun saran-

saran tersebut diantaranya: 

1. SDN Minggirsari 

Dengan adanya buku Modul Pendidikan Seks ini bisa dijadikan 

sebagai refrensi dan informasi baru untuk guru yang bisa 

disampaikan kepada siswa guna untuk menambah wawasan baru 

mengenai pendidikan seks dalam meminimalisisr kekerasan seksual 

yang terjadi pada anak-anak.  

2. Pengguna produk 

Agar”bisa memanfaatkan media buku Modul Pendidikan Seks ini 

dengan baik sebagai alternatif bahan ajar serta menambah wawasan 

baru untuk guru mengenai pendidikan seks yang dapat digunakan 

sebagai sumber informasi tambahan.” 

3. Bimbingan Konseling Islam 

Diharapkan dapat menambah gambaran serta ilmu pengetahuan 

yang ada mengenai modul pendidikan seks sebagai upaya 

meminimalisir kekerasan seksual. 

4. Penelitian selanjutnya 

a. Modul pendidikan seks untuk meminimalisir kekerasan seksual 

ini dapat dilanjutkan dengan penelitian eksperimen untuk 

mengetahui keefektifan modul ini guna memperoleh hasil yang 

akurat dan maksimal. 

b. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut jika ingin digunakan 

pada subjek yang lebih luas. 

 




