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Lampiran A : Hasil Kategorisasi Pada Informan EPL 

Tema Sub Tema Analytical Label 

Definisi 

pendidikan 

seks 

Informasi 

seputar 

biologis tubuh 

Pendidikan Seks mengajarkan tentang 

struktur bagian tubuh 

Pendidikan Seks mengajarkan tentang 

masa puber 

Manfaat 

pendidikan 

seks 

Sumber 

pengetahuan 

tentang 

pubertas. 

Pendidikan seks untuk mengenal 

menstruasi. 

Pendidikan seks untuk mengenal masa-

masa puberitas. 

Pergaulan 

bebas 

Pergaulan 

bebas di SMP 

Banyak anak yang hamil diluar nikah 

pada saat SMP. 

Pendidikan seks bagus diberikan pada 

saat SD atau SMP. 

Figur 

pendidikan 

seks  

Pendidikan 

seks oleh guru 

kelas. 

Pendidikan seks dilakukan oleh guru 

kelas 

Guru kelas mewakili dari orangtua di 

sekolah. 

Metode 

pemberian 

pendidikan 

seks 

Metode Pendidikan seks disampaikan melalui 

ceramah 

Pendidikan seks disampaikan melalui 

diskusi 

  Pendidikan seks disampaikan melalui 

ceramah 

  Pendidikan seks disampaikan melalui 

diskusi 

  Narasumber yang didatangkan adalah 

seorang dokter. 

Sumber 

informasi 

seksualitas  

 

Inisiatif 

pribadi 

Anak meng-eksplore sendiri informasi 

mengenai pendidikan seks 

Internet Pendidikan seks dilihat lewat gambar 

kartun yang bergerak 

  Pendidikan seks diakses lewat internet 

Posisi 

pendidikan 

seks dalam 

kurikulum 

 

Program 

kurikulum 

pendidikan 

seks. 

Belum ada kesiapan penerapan 

pendidikan seks secara khusus. 
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Tema Sub Tema Analytical Label 

Posisi 

pendidikan 

seks dalam 

kurikulum 

 

Peyisipan 

pendidikan ke 

matapelajaran 

tertentu. 

Pembekalan pendidikan seks dilakukan 

di matapelajaran IPA 

Pembekalan pendidikan seks dilakukan 

lewat matapelajaran PKN. 

  Secara kurikulum sudah ada yaitu di 

pelajaran biologi 

  Pendidikan seks di matapelajaran PKN 

tentang norma kehidupan. 

Strategi 

penyampaian 

pendidikan 

seks 

Strategi 

umpan balik 

Apa saja yang mereka ketaui tentang 

pendidikan seks 

Dilakkan pengarahan. 

Materi dalam 

pendidikan 

seks 

 

Dampak 

prilaku 

seksual 

Mengenalkan sisi dampak negatif  dan 

positif prilaku seks 

Norma yang 

berlaku 

Apa saja norma yang harus dihindari 

  Norma yang harus dihindari harus 

diketahui sehingga mereka tidak 

melanggar norma pendidikan seks. 

 Pubertas Materi yang di terapkan apa itu masa 

puber 

Materi yang di terapkan tentang , 

tanda-tanda masa puber itu seperti apa 

 Reproduksi Materi yang di terapkan seputar alat-

alat reproduksi 

  Materi yang di terapkan tentang sistem 

reproduksi 

  Materi yang di terapkan tentang 

bagaimana reproduksi berjalan. 
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Lampiran B : Hasil Kategorisasi Pada Informan KS 

 

Tema Sub Tema Analytical Label 

Definisi 

pendidikan 

seks  

 

 

 

 

 

Biologis Pendidikan seks meliputi pengetahuan 

anatomi tubuh. 

Pendidikan seks meliputi fungsi tubuh 

 Pendidikan seks meliputi pertumbuhan 

tubuh 

 Pendidikan seks meliputi perkembangan 

terhadap perubahan fisik 

Sosial Harus ada satu sikap yang positif yang di 

tanamkan supaya tidak menjurus ke 

sexual abuse. 

Manfaat 

pendidikan 

seks  

 

Menambah 

pengetahuan 

biologis. 

Pendidikan seks menambah pengetahuan 

tentang perubahan di dalam fisik karena 

adanya kematangan dan berfungsinya 

organ-organ seksual. 

Sumber 

informasi   

seksualitas 

Teman  Informasi seks dari teman belum tentu 

benar 

Informasi seks dari teman tidak dibekali 

dengan cara menyikapi. 

Figur 

pendidikan 

seks 

Medis Figur yang tepat dalam member 

pendidikan seks adalah medis 

Rohaniawan Figur yang tepat dalam member 

pendidikan seks adalah rohaniawan 

 Guru Figur yang tepat dalam member 

pendidikan seks adalah guru 

 Disesuaikan 

dengan 

penguasaan 

materi. 

Medis bekal pengetahuan seksualitasnya 

cukup baik  

Rohaniawan dan guru bekal 

pengetahuan tentang menyikapi 

seksualitas. 

 Pihak luar / 

eksternal. 

Sekolah belum menyediakan guru 

khusus tetapi merekrut dokter 
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Tema Sub Tema Analytical Label 

Posisi 

pendidikan 

seks dalam 

kurikulum 

Pendidikan 

seks  perlu 

diadakan 

Ketua yayasan sangat setuju akan 

adanya pendidikan seks. 

Pendidikan 

seks,  bagian 

dari 

kurikulum 

sekolah. 

Sebelum pemerintah memasukkan 

pendidikan seks kedalam kurikulum 

sekolah sudah melakukannya. 

 Program 

pendidikan 

seks 

diberikan tiap 

tahun 

Program pembinaan rohani yang 

diadakan tiap tahun 

Program rohani tersebut memiliki materi 

tentang pertumbuhan dan perkembangan 

fisik pada usia pra remaja dan remaja 

Strategi 

penyampaian 

pendidikan 

seks  

Berdasarkan 

jenis 

kelamin. 

Bagi yang putri dilayani oleh bu dokter 

dan yang putra dilayani oleh pak dokter. 

Metode 

pemberian 

pendidikan 

seks 

Metode 

ceramah  

Pendidikan seks di sekolah 

menggunakan metode ceramah 

Alat 

pendukung 

Pendidikan seks di sekolah 

menggunakan alat peraga dan power 

point tentang bentuk anatomi secara 

interaktif supaya menarik. 

Materi 

pendidikan 

seks 

aspek fisik 

dan spiritual 

Tidak hanya menggunakan aspek fisik 

tetapi digabungkan dengan aspek 

spiritualnya. 

 Medis dan 

rohani 

Materi pendidikan seks yang 

disampaikan berupa aspek medis dan  

aspek rohani. 
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Lampiran C : Hasil Kategorisasi Pada Informan ICIK 

 

Tema Sub Tema Analytical Label 

Definisi 

pendidikan 

seks 

Upaya 

menjalin relasi 

yang sehat 

Pendidikan seks di SMP tentang 

menjalin relasi dengan teman berbeda 

jenis kelamin 

  Pendidikan seks di SMP tentang dampak 

relasi dengan teman berbeda jenis 

kelamin. 

  Pendidikan seks di SMP tentang 

hubungan yang sehat dengan lawan jenis 

seperti apa. 

 Program 

pengembangan 

diri. 

Pihak sekolah memasukkan pendidikan 

seks dalam kurikulum program 

pengembangan diri. 

Manfaat 

pendidikan 

seks 

 

Meningkatkan 

kesadaran 

tentang 

hubungan yang 

sehat. 

Manfaat pendidikan seks agar remaja 

punya kesadaran untuk menjaga diri 

Manfaat pendidikan seks agar remaja 

mengetahui dampak dari hubungan/ 

pergaulan yang tidak sehat 

  Manfaat pendidikan seks agar remaja 

mengetahui sisi negatif dari pergaulan 

seks bebas. 

 Sebagai 

sumber 

informasi 

tentang 

hubungan 

lawan jenis. 

Anak dapat menanyakan hal-hal yang 

malu ditanyakan pada orang tua. 

 

 Meminimalkan 

pornografi. 

Pendidikan seks dapat mencegah 

pornografi masuk ke sekolah. 

Posisi 

pendidikan 

seks dalam 

kurikulum 

Sebagai bagian 

dari mata 

pelajaran 

tertentu. 

Sekolah belum pernah 

menyelenggarakan program pendidikan 

seks. 

Pendidikan seks sudah ada di mata 

pelajaran tertentu. 
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Tema Sub Tema Analytical Label 

Posisi 

pendidikan 

seks dalam 

kurikulum 

Program 

kurikulum 

pendidikan 

seks. 

Pendidikan seks diberikan dalam 

program Bible camp 

Bible camp merupakan program SD 

 Sebagai bagian 

dari mata 

pelajaran 

tertentu. 

Secara kurikulum pendidikan seks ada di 

mata pelajaran biologi (perbedaan jenis 

kelamin) 

Secara kurikulum pendidikan seks ada di 

mata pelajaran IPS (dampak,sebab seks 

bebas). 

  Secara kurikulum pendidikan seks ada di 

mata pelajaran olahraga/ penjaskes 

Posisi 

pendidikan 

seks dalam 

kurikulum 

Pendidikan 

seks perlu 

diadakan di 

SMP 

kepala sekolah sangat setuju dengan 

keberaaan pendidikan seks disekolah. 

Pergaulan 

bebas 

 

Dampak tidak 

mengetahui 

pendidikan 

seks  

Gaya hubungan atau pacaran anak jaman 

sekarang yang mengarah ke pergaulann 

bebas 

 Pergaulan 

bebas di SMP 

Minta foto bugil (tanpa busana) pacar. 

Figur 

pendidikan 

seks  

Sekolah Murid dan guru memiliki kedekatan 

Pihak sekolah dapat membantu 

menangani masalah muridnya 

 Orangtua Orangtua merupakan sumber informasi 

terpercaya,baik dan positif. 

 pihak luar/ 

eksternal 

Pendidikan seks menggunakan 

narasumber 

Metode  

pemberian 

pendidikan 

seks 

Metode studi 

kasus 

Pendidikan seks disampaikan dalam 

kegiatan bersifat studi kasus. 

Siswa SMP lebih mudah belajar dengan 

studi kasus 

 Metode 

pemutaran 

film 

Cara memberikan pendidikan pertama 

dengan diputarkan film pendek 
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Tema Sub Tema Analytical Label 

Metode  

pemberian 

pendidikan 

seks 

Metode 

diskusi 

Setelah pemutaran film pendek 

dilanjutkan dengan diskusi 

Metode 

ceramah 

Di tutup dengan ceramah 

Strategi 

penyampaian 

pendidikan 

seks  

Dilakukan 

pada acara 

tertentu. 

Strategi pendidikan seks direncanakan 

akan dilakukan pada valentine. 

Materi 

pendidikan 

seks 

Umum Materi pendidikan seks  mengenai 

bahaya seks bebas 

Materi pendidikan seks  mengenai 

bahaya pergaulan bebas 

  Materi pendidikan seks  mengenai 

pacaran yang sehat bagi remaja 

 Rohani  Materi pendidikan seks  mengenai 

pendidikan seks dari segi rohani. 

Sumber 

informasi 

seksualitas  

Lingkungan 

dan internet 

Anak dapat belajar dari lingkungan 

atau dari internet 

 

  




