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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 

atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan  Kumpulan Materi Kesehatan Reproduksi 

Remaja bagi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja)  SMA/SMK dan sederajat. 

Kumpulan materi ini menguraikan tidak saja materi yang terkait dengan Triad KRR. 

pendalaman materi Triad KRR, pemahaman tentang hak-hak reproduksi (12 hak reproduksi), 

kecakapan hidup dan ketrampilan advokasi, tetapi juga materi tentang membangun remaja masa 

depan yang berkualitas. 

Materi yang dikembangkan dalam buku ini merupakan hasil telaah dan bahasan yang 

intensif dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disbudparpor, 

Kantor Kemenag, PKBI, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Badan Narkoba Kabupaten, 

PKBI, guru Bimbingan Konseling di sekolah, FK PIK Remaja, dan unsur lainnya. Namun 

demikian, kami sangat menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna, oleh sebab itu kami 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pihak manapun demi perbaikan 

materi  ini selanjutnya. 

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat dan membawa kemajuan dalam 

pengembangan PIK Remaja di kabupaten Kulon Progo. 

 

 

Wates,  30 Mei 2012 

Tim Penyusun 
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BAGIAN I 

MATERI SEMESTER I KELAS X 

 

A. Pengenalan  PIK Remaja 

1. Pengertian, Tujuan dan Sasaran 

a. Pengertian 

PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan 

Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna 

memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan 

kehidupan berkeluarga 

b. Tujuan 

Tujuan dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan 

Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan 

PKBR. Disamping itu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas, 

sesuai dengan minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam 

rangka Tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 

c. Sasaran 

Remaja usia 10 – 24 tahun  yang belum menikah. 

Sementara sasaran yang terkait dengan pembentukan, pengembangan, pengelolaan, 

pelayanan dan pembinaan PIK Remaja, sebagai berikut: 

1) Pembina 

Pembina PIK Remaja adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi 

terhadap masalah masalah remaja, memberi dukungan dan aktif membina 

PIK Remaja, baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) atau organisasi kepemudaan/remaja lainnya, seperti : 

a) Pemerintah: Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati, Walikota,                    

Pimpinan SKPDKB. 

b)  Pimpinan LSM: pimpinan kelompok-kelompok organisasi masyarakat (seperti:  

 pengurus masjid, pastor, pendeta, pedande, biksu) dan pimpinan kelompok         

 dan  organisasi pemuda. 
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  c)  Pimpinan media massa (surat kabar, majalah, radio dan TV). 

  d)  Rektor/Dekan, kepala SLTP, SLTA, pimpinan pondok pesantren, komite  

  sekolah.  

  e)  Orang tua, melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR), majelis ta’lim,  

  program PKK. 

f)  Pimpinan kelompok sebaya melalui program Karang Taruna, pramuka, remaja  

  masjid/gereja/vihara. 

2) Pengelola PIK Remaja 

Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan 

pengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan 

mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh 

BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang 

Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor 

Sebaya. 

2. Membentuk PIK Remaja 

Langkah-langkah pembentukan PIK-KRR meliputi :  

a. Sarasehan anggota kelompok remaja dalam rangka pembentukan PIK-KRR dan 

pengelola PIK-KRR.  

b. Konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh dukungan/persetujuan dengan pimpinan 

setempat (Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota, Rektor, Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama, sekolah, pesantren, perguruan tinggi dan tempat kerja).  

c. Membentuk kepengurusan yang terdiri dari Pelindung, Pembina, Ketua, Sekretaris, 

Bendahara, Pendidik Sebaya (PS), Konselor Sebaya (KS), Seksi-seksi (Keagamaan, 

Kesenian, Kerajinan, Olahraga) 

d. Kepengurusan dikuatkan dengan SK Kepala Sekolah atau Kepala Desa 

e. Tentukan nama, visi misi, program kerja, buat cap dan logo PIK Remaja. 

f. Menyusun program kegiatan.  

g. Pembiayaan kegiatan dapat bersumber dari Sekolah Pemerintah Desa, swadaya 

masyarakat, atau sumber-sumber lainnya.  

h. Melakukan advokasi untuk meningkatkan kualitas dan keberlangsungan PIK-KRR.  
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3. Tahapan PIK Remaja 

Tahapan PIK Remaja yang menggambarkan kualitas PIK Remaja dibagi menjadi tiga 

kategori dengan karakteristik masing-masing: 

 

a. PIK Remaja Tahap Tumbuh 

 

Materi dan isi pesan 

(assets) yang diberikan  

 

Kegiatan yang dilakukan  

 

Dukungan & jaringan 

(resources) yg dimiliki  

 

1. TRIAD KRR 

2. Pendalaman materi 

TRIAD KRR  

3. Pemahaman tentang 

hak-hak reproduksi 

    ( ada 12 hak-hak  

      reproduksi 

1. Dilakukan di tempat 

PIK-KRR berada  

2. Bentuk aktifitas bersifat 

penyadaran (KIE) 

seperti: diskusi, mading, 

memberikan motivasi 

ttg pendidikan,dll 

3. Menggunakan 

media/Materi cetak 

4. Pencatatan 

1. Ruang khusus 

2. Memiliki papan nama  

     (ukuran minimal 60x90 cm)   

     dipasang yang terlihat umum 

3.  Struktur pengurus  

4.  2 orang Pendidik  

     Sebaya yang dapat diakses  

5. Lokasi mudah di akses dan  

disukai remaja  

 

 

 

b. PIK Remaja Tahap Tegak 

 

Materi dan isi pesan 

(assets) yang diberikan  

 

Kegiatan yang dilakukan  

 

Dukungan & jaringan 

(resources) yg dimiliki  

 

1. TRIAD KRR 

2. Pendalaman materi 

TRIAD KRR  

3. Pemahaman tentang 

1. Di dalam dan di luar PIK-

KRR 

2. Bentuk aktifitas bersifat 

penyadaran (KIE), di luar:  

1. Ruang khusus dan 

ruang pertemuan  

2. Memiliki papan nama 
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hak-hak reproduksi  

4. Kecakapan hidup 

(life skills)  

5. Keterampilan 

advokasi 

 

     -dialog interaktif mel     

       radio/tv,  

      -press gathering,  

      -penyuluhan dan  

       pembinaan 

      -seminar,road show ke  

       sekolah  

      -pameran,pentas seni, dll 

3.  Melakukan konseling  

     melalui: sms,tlp,surat,dll  

4. Menggunakan media cetak   

     dan elektronik  

5.  Pencatatan  

6.  Advokasi & promosi  

7.  Kegiatan-kegiatan yg  

     Menarik minat remaja   

     spt:  

 -lintas alam, jambore  

 -pelatihan penyiapan karir 

 -bedah film 

 -bimbingan belajar siswa 

    -pendampingan kpd  

     remaja  bermasalah  

    -pendataan jumlah korban    

3. Struktur pengurus  

4. 4 org Pendidik Sebaya  

5. 2 org Konselor Sebaya  

6.  Lokasi mudah diakses 

     dan disukai remaja 

7   Jaringan dgn   

     pelayanan medis dan  

     non medis  
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      narkoba 

    -studi banding 

     -kegiatan ekonomi  

     produktif 

    -kegiatan olah raga dan  

     kesenian 

    -lomba   

      

(pidato,drumband,lukis,karoke, 

  karikatur,seni islami,cerdas   

  cermat,  

  bedah kasus,dll 

  -kajian islam versi pemuda 

  -bimbingan pengembangan  

   minat remaja 

  -kemah bakti pramuka dan  

   jambore 

  -orientasi (PS,KS,Saka   

   Kencana, dll) 

  -gerakan penghijauan 

  -pembinaan pramuka dan  

   PIK-KRR 

 -pemberian tanda kecakapan    

  bagi PS dan KS  
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c. PIK Remaja Tahap Tegar 

 

Materi dan isi pesan 

(assets) yang diberikan  

 

Kegiatan yang dilakukan  

 

Dukungan & jaringan 

(resources) yg dimiliki  

 

1. TRIAD KRR 

2. Pendalaman materi 

TRIAD KRR  

3. Pemahaman tentang 

hak-hak reproduksi  

4. Kecakapan hidup (life 

skills)  

5. Keterampilan advokasi  

 

1. Di dalam dan di luar 

PIK-KRR 

2. Bentuk aktifitas bersifat 

penyadaran (KIE) 

3. Melakukan konseling  

4. Menggunakan media 

cetak dan elektronik  

5. Pencatatan  

6. Advokasi utk 

meningkatkan kualitas 

& keberlangsungan PIK-

KRR  

7. Menarik minat remaja  

8. Pelayanan lain sesuai 

kebutuhan remaja 

(pemeriksaan gigi, 

konsultasi kecantikan, 

konsultasi gizi)  

9. Pengelola akses pd 

jaringan internet 

10. Melibatkan jaringan 

termasuk pelayanan 

kesehatan dasar   

 

1. Ruang khusus dan ruang 

pertemuan  

2. Memiliki papan nama 

3. Struktur pengurus  

4. 4 org Pendidik Sebaya  

5. 4 org Konselor Sebaya  

6. Jaringan dgn pelayanan 

medis dan non medis  

7. Memiliki hotline/sms 

konseling  

8. Memiliki perpustakaan  

9. Ada sarana & 

prasarana jaringan 

internet 

10. Ada jaringan dengan: 

– Kelompok 

remaja  

– Orang tua  

– Guru 

– PIK-KRR 

lain 

11. Ada organisasi induk 

pembina PIK-KRR 

 

 



11 

 

4. Pencatatan Pelaporan PIK Remaja 

Buku administrasi yang wajib dimiliki oleh PIK Remaja meliputi: 

a. Buku Tamu (No, Nama, Asal, Keperluan, Tanda Tangan) 

b. Buku Catatan Kegiatan PIK Remaja (No, Tanggal, Uraian Kegiatan, Lokasi Kegiatan, 

prserta yang hadir, Keterangan) 

c. Buku Kegiatan Pelayanan Medis oleh Petugas Medis (No, Tanggal, Nama, Umur, 

L/P, Alamat, Pendidikan, Keluhan, Terapi, Petugas Medis, Keterangan) 

d. Buku Kegiatan Penyuluhan/KIE oleh Pendidik Sebaya (No, Tanggal, Jumlah Peserta, 

Materi yang Disampaikan, Metode Penyampaian, Lama Kegiatan, Pertanyaan yang 

belum bisa dijawab, Petugas Pendidi Sebaya (PS). 

e. Buku Kegiatan Penyuluhan/KIE Individu oleh Pendidik Sebaya  (No, Tanggal, Nama, 

Umur, L/P, Alamat, Pendidikan, Lama Kegiatan, Catatan, Petugas PS) 

f. Buku Kegiatan Konseling oleh Konselor Sebaya (No, Tanggal, Nama, L/P, Alamat, 

Pendidikan, Masalah, Catatan: Tuntas, Ulang, Rujuk, Petugas KS, Keterangan). 

g. Buku Laporan Kegiatan Tri Wulan PIK Remaja (Nama PIK Remaja, Jalur 

Sekolah/Non Sekolah, Alamat, Tahapan PIK Remaja, Jumlah Remja yang 

Tersosialisasi PIK Remaja, Kegiatan yang dilakukan). 

 

B. Tumbuh Kembang Remaja 

1. Pertumbuhan Fisik 

Yang dimaksud dengan pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan yang lebih 

menekankan pada aspek perubahan fisik ke arah yang lebih maju. Dengan kata lain 

pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat 

progresif dan kontinue serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu sebagai 

hasil dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat,  panjang atau tinggi badan, tulang dan 

otot-otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar dan organ tubuh menjadi 

lebih sempurna.  

Soetjiningsih (2004) memberikan istilah pertumbuhan fisik ini sebagai 

pertumbuhan somatik. Somatik berasal dari kata somatisch artinya mengenai jasad. 
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Lawan katanya adalah psychish (mengenai jiwa). Somatologia adalah ilmu pengetahuan 

tentang sifat-sifat umum badan (jasad). 

Pertumbuhan fisik pada anak remaja menunjukkan empat  karakteristik dasar, 

yaitu: 

a. Perubahan adalah ciri utama dari proses biologis  

b. Perubahan fisik sangat bervariasi dalam umur saat mulai dan berakhirnya 

c. Setiap remaja memiliki urutan yang sama dalam pertumbuhan fisiknya 

d. Timbulnya ciri-ciri seks sekunder 

 

Beberapa perubahan yang paling menonjol dari pertumbuhan remaja adalah dari 

perubahan panjang dan tinggi organ-organ fisik remaja yang diikuti dengan mulai 

berfungsinya alat-alat reproduksi pada remaja baik alat-alat reproduksi primer (alat yang 

terkait langsung dengan sistem reproduksi) maupun alat-alat reproduksi sekunder (alat 

yang tidak terkait dengan sistem reprodusi secara langsung). 

 Awal pertumbuhan remaja biasanya berkisar sekitar usia 11 – 13 tahun pada 

remaja putri dan usia 12 – 15 tahun pada remaja putra. Pada remaja putri pertumbuhan 

dan perkembangan usia remaja ditandai dengan adanya haid pertama (menarche) dan 

pada remaja putra juga diawali dengan terjadinya mimpi basah yang pertama, kedua hal 

tersebut disebabkan oleh adanya hormon seksual yakni semacam kelenjar endokrin (endo 

= dalam) yang masuk ke dalam sel-sel darah kemudian beredar ke seluruh tubuh sehingga 

mempengaruhi sistem hormonal pada kelenjar otak yang mendorong remaja pada hasrat 

seksualitas. 

Sebelum mulai pacu tumbuh, remaja perempuan tumbuh dengan kecepatan 5,5 

cm/tahun. Sekitar 2 tahun setelah mulainya pacu tumbuh, kecepatannya sekitar 8 

cm/tahun. Kecepatan maksimal dicapai 6-12 bulan sebelum haid pertama dan ini hanya 

bertahan dalam waktu beberapa bulan, setelah itu pertumbuhannya akan mengalami 

deselerasi untuk dua tahun berikutnya. 
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Sementara  pada laki-laki, sebelum mulai pacu tumbuh, kecepatan pertumbuhan 

linier sekitar 5 cm per tahun. Pertumbuhan ini berlangsung terus sekitar 2 tahun, di mana 

saat itu remaja perempuan telah mengalami pacu tumbuh. Kemudian saat remaja 

perempuan seusianya telah mengalami deselerasi, justru pada remaja laki-laki mulai 

terjadi akselerasi pertumbuhan hingga mencapai lebih dari 9 cm/tahun. Rata-rata puncak 

kecepatan tinggi badan (peak height velocity/PHV) pada remaja laki-laki yang matur 

awal lebih dari 10 cm/tahun,  sedangkan PHV pada remaja yang matur lambar sekitar 8,5 

cm/tahun 

Selanjutnya secara fisiologis Muss (dalam Sarlito Wirawan Sarwono, 2006) 

membuat urutan perubahan-perubahan fisik pada anak remaja laki-laki dan perempuan 

sebagai berikut.  

a. Perubahan Fisik pada Laki-laki: 

1) Pertumbuhan tulang-tulang 

2) Testis (buah pelir) membesar 

3) Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap 

4) Awal perubahan suara 

5) Ejakulasi (keluarnya air mani) 

6) Bulu kemaluan menjadi keriting 

7) Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya 

8) Tumbuh rambut-rambut halus di wajah (kumis, jenggot) 

9) Tumbuh bulu ketiak 

10) Akhir perubahan suara 

11) Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap 

12) Tumbuh bulu di dada 

 

Adapun bentuk perubahan fisik pada anak laki-laki dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1.  Perubahan  Fisik Pada Laki-laki 
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Sumber:  Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 60 

b. Perubahan Fisik pada Perempuan: 

1)   Pertumbuhan tulang-tulang (badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan    

                         menjadi panjang) 

2)    Pertumbuhan payudara 

3)    Tumbuh bulu yang halus dan lurus berwarna gelap di kemaluan 

4)    Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya 

5)    Bulu Kemaluan menjadi keriting 

6)    Haid 

7)    Tumbuh bulu-bulu ketiak 

 

Adapun bentuk perubahan fisik pada anak perempuan dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2: Perubahan Fisik pada Anak Perempuan 
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     Sumber:  Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 60 

Dalam masa pertumbuhan,  terlihat jelas adanya perbedaan fisiologis antara pria 

dan wanita, dimana penonjolan-penonjolan fisik yang terjadi akan semakin 

memperlihatkan karakteristik yang khas antara pria dan wanita. Terutama karena 

bertambahnya jaringan  pengikat di bawah kulit terutama pada dada, lengan, pantat, dan 

paha. Karena perubahan itu mereka mendapatkan bentuk khas wanita dan pria. Wanita 

mencapainya lebih dahulu, selanjutnya pria segera menyusul, bahkan melebihi. Anggota 

tubuh (tangan dan kaki) lebih cepat mengalami pertumbuhan sehingga proporsinya 

nampak tak seimbang.  

Beberapa faktor jelas akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan pada remaja, hal 

ini penting diketahui guna menunjang peningkatan kualitas remaja baik secara fisik 

maupun non fisik. Secara fisik beberapa faktor dikemukakan oleh Mohammad Ali dan 

Mohammmad Asrori (2002,) dalam dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu, yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. 

Termasuk ke dalam faktor internal ini adalah sebagai berikut: 
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1) Sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya 

Anak yang ayah dan ibunya bertubuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi 

tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertubuh pendek. 

2) Kematangan 

Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh 

faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makanan yang bergizi tinggi tetapi 

kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan  akan tertunda. Misalnya, 

anak berumur tiga bulan diberi makanan yang cukup bergizi supaya 

pertumbuhan otot kakinya berkembang sehingga mampu untuk berjalan. Ini 

tidak mungkin berhasil sebelum mencapai umur lebih dari sepuluh bulan. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah ialah faktor yang berasal dari luar diri anak. 

Termasuk ke dalam faktor eksternal adalah sebagai berikut: 

1) Kesehatan 

Anak yang sering sakit-sakitan pertumbuhan fisiknya akan terhambat. 

 

2) Makanan 

Anak yang kurang gizi pertumbuhannya akan terhambat sebaliknya yang cukup 

gizi pertumbuhannya pesat 

3) Stimulasi Lingkungan 

Individu yang tubuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan 

pertumbuhannya akan berbeda dengan tidak pernah mendapat latihan. 

Beberapa hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam meningkatkan kualitas 

pertumbuhan remaja dari aspek fisik adalah perlunya peningkatan derajat kesehatan 

pada anak remaja dengan pengaturan pola makanan, olahraga yang cukup, istirahat 

yang cukup serta pola perilaku hidup sehat lainnya. 
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Pola makanan yang baik adalah terpenuhinya kecukupan remaja baik dari segi 

kualitas mamupun kuantitasnya, dari segi kualitas adalah adanya aspek empat sehat 

lima sempurna yakni sumber karbohidrat (beras, gandum, jagung, sagu, dan lain-lain), 

sumber protein atau lauk pauk (kedelai, kacang, ikan, telur dll) sumber sayur mayur 

(bayam, kangkung, sawi, dan singkong, daun pepaya, dll) serta buah-buahan (apel, 

jeruk, pepaya, pisang, dll) sebagai sumber vitamin yang dilengkapi dengan minum 

susu. 

Dari segi kuantitas, pola makan yang baik adalah tercukupinya jumlah kalori 

serta keragaman jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan sumber makanan pada 

remaja. Pada masa ini remaja memang memerlukan sejumlah makanan yang cukup 

banyak guna menunjang pertumbuhan dan aktivitas remaja yang meningkat pesat 

(semego = Jawa). Selain jumlah yang cukup banyak remaja juga memerlukan beragam 

jenis makanan untuk mendapatkan berbagai macam jenis zat gizi, vitamin, dan mineral 

untuk mendukung kualitas fisik seorang remaja yang dapat dilihat kondisinya melalui 

Kartu Menuju Sehat (KMS) Remaja yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI. 

Kebiasaan makan semasa remaja akan berdampak pada kesehatan dalam fase 

kehidupan selanjutnya, setelah dewasa dan berusia lanjut. Kekurangan zat besi dapat 

menimbulkan anemia dan keletihan, kondisi yang menyebabkan mereka tidak mampu 

belajar secara optimal. Remaja memerlukan lebih banyak zat besi dan remaja 

perempuan membutuhkan lebih banyak lagi zat besi untuk mengganti zat besi yang 

hilang bersama darah haid. Dampak negatif kekurangan mineral sering tidak kelihatan 

sebelum mencapai usia dewasa. Sebagai gambaran,  kalsium sangat penting dalam 

pembentukan tulang pada usia remaja. Kekurangan kalsium selagi muda merupakan 

penyebab osteoporosis di usia lanjut, dan keadaan ini tidak dapat ditanggulangi dengan 

meningkatkan konsumsi zat ini ketika penyakit mulai tampak.  

Dalam upaya peningkatan fisik selanjutnya adalah perlunya olah raga untuk 

meningkatkan kekuatan (power) kelincahan (speed) dan daya tahan (indurance) tubuh 

remaja. Berbagai jenis olah raga seperti senam, sepakbola, basket, dan volley dan 

bermacam jenis beladiri sangat penting bagi pertumbuhan seorang remaja secara prima 
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dalam melakukan berbagai aktivitas. Selain kualitas bentuk olah raga bagi remaja hal 

yang tak kalah penting adalah kontinuitas agar kondisi fisik yang prima bisa tetap stabil 

dan terjaga setiap hari. 

Hal ketiga yang perlu dijaga oleh remaja dalam peningkatan pertumbuhan fisik 

adalah perlunya istirahat yang cukup. Jumlah istirahat yang optimal bagi remaja adalah 

kurang lebih 8 jam. Hal ini penting karena pada saat istirahat inilah akan terjadi 

optimalisasi penyerapan zat-zat gizi serta sinkronisasi sistem tubuh secara optimal, 

sehingga remaja harus selalu menjaga kualitas istirahat dengan cara tidak sering 

begadang (tidur terlalu malam) atau bahkan juga jangan terlalu sering tidur (bermalas-

malasan). Karena keduanya justru tidak baik bagi pertumbuhan fisik remaja. 

Faktor selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan fisik remaja adalah perilaku 

hidup sehat, hal ini terkait dengan perilaku dunia remaja, namun untuk masalah ini akan 

dibahas pada bab selanjutnya di antaranya adalah masalah perilaku seks, merokok, 

narkoba, dan lain-lain. 

2. Perkembangan Mental Psikologis 

Memasuki masa remaja yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual, 

maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat 

menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya 

perubahan bentuk tubuh akan sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. 

Datangnya menarche misalnya, dapat menimbulkan reaksi yang positif maupun negatif 

bagi remaja perempuan. Apabila sang remaja sudah mendapat informasi cukup tentang 

akan datangnya menstruasi maka mereka tidak akan  mengalami kecemasan dan reaksi 

negatif lainnya. Tetapi apabila mereka kurang memperoleh informasi maka mereka akan 

mengalami pengalaman yang negatif. Kematangan seksual yang terlalu cepat atau lambat 

juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya 

Perkembangan psikologis adalah suatu perkembangan pada diri manusia yang 

berkaitan dengan aspek kejiwaan terkait di dalamnya adalah aspek emosi, mental, 

kemauan dan keadaan moral seperti dikemukakan oleh Sri Rumini, dkk (1993) 
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disimpulkan bahwa perkembangan psikologis adalah suatu proses perubahan yang 

progresif berdasarkan pertumbuhan kematangan dan belajar atau pengalaman dengan 

cara mengaktualisasi diri secara memuaskan. 

Proses perkembangan psikologis manusia merupakan suatu kodrat alam manusia 

sebagai makhluk yang memiliki nilai peradaban dengan kemampuan berfikir dan 

berbudaya, dalam proses ini terdapat perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya 

bahkan makhluk mamalia sejenis seperti kera, simpanse, gorilla dan orang hutan. 

Manusia berkembang secara psikologis tidak hanya berdasarkan naluri atau instingnya 

saja, tetapi manusia berkembang melalui melalui proses belajar dan tumbuh dalam 

intelektualitas yang terus berkembang. 

Perkembangan remaja secara psikologis merupakan suatu perubahan karakter dari 

masa anak-anak menuju pada era kedewasaan. Pribadi yang tumbuh pada masa remaja ini 

menurut Stanley Hall  disebut sebagai storm dan stess atau badai dan topan dalam 

kehidupan perasaan dan emosi remaja awal dilanda pergolakan, sehingga selalu 

mengalami perubahan dalam perbuatannya, dalam mengerjakan sesuatu, misalnya belajar 

mula-mula bergairah dan tiba-tiba jadi enggan, malas. 

Pada masa remaja, menurut Soetjiningsih (2004), anak remaja akan dihadapkan 

pada dua tugas utama, yaitu: Pertama, mencapai ukuran kebebasan atau kemandirian dari 

orangtua; Kedua, membentuk identitas untuk tercapainya integrasi diri dan kematangan  

pribadi. Selain itu, masih ada 8 tugas perkembangan lain pada masa remaja, yaitu:  

 

a. Memperluas hubungan antar pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa 

b. Memperoleh peranan sosial 

c. Menerima keadaan tubuhnya dan menggunakannya secara efektif 

d. Memperoleh kebebasan emosional dari orangtua 

e. Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri 

f. Memiliki dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan 

g. Mempersiapkan diri untuk perkawinan dan kehidupan berkeluarga 
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h. Mengembangkan dan membentuk konsep-konsep moral. 

Perkembangan psikologis pada masa remaja yang merupakan masa transisi dari 

periode anak ke dewasa menurut G.W. Allport (dalam Sarlito Wirawan Sarwono, 2006) 

menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pemekaran diri sendiri (extension of the self) yang ditandai dengan kemampuan 

seorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari diri sendiri juga. 

Perasaan egoisme (mementingkan diri sendiri) berkurang sebaliknya tumbuh 

perasaan ikut memiliki, salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan 

untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk bertenggang 

rasa dengan orang yang dicintainya untuk ikut merasakan penderitaan yang dialami 

oleh orang yang dicintainya, menunjukkan adanya tanda-tanda kepribadian dewasa 

(mature personality) ciri lain adalah berkembangnya ego ideal berupa cita-cita, idola 

dan sebagainya yang menggambarkan wujud ego (diri sendiri) di masa depan. 

b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara obyektif (self objectivication) ditandai 

dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri (self insight) 

dan kemampuan untuk menangkap humor (sense of humor) terrmasuk yang 

menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran.ia tidak marah jika dikritik pada saaat-

saat yang yang diperlukan ia dapat melepaskan diri dari dirinya sendiri dan meninjau 

dirinya sendiri sebagai orang luar. 

c. Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life). 

Hal itu dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannnya dan mengucapkankannya 

dalam kata-kata. Orang yang sudah dewasa tahu dengan tepat tempatnya dalam 

rangka susunan objek-objek lain di dunia. Ia tahu kedudukannnya dalam 

masyarakat., ia paham bagaimana seharusnya ia bertingkah laku dalam kedudukan 

tersebut. Dan ia berusaha mencari jalannya sendiri menuju sasaran yang ia tetapkan 

sendiri. Orang seperti ini tidak lagi mudah terpengaruh dan pendapatnya serta sikap-

sikapnya cukup jelas dan tegas. 

Dari berbagai karakter dan ciri-ciri psikologis remaja tadi, satu hal yang paling 

menonjol dari seorang remaja adalah adanya konsep sikap yang egois sebagai wujud 
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perkembangan berpikir dan bersikap dalam memperjuangkan kemandirian sikap (the 

strike of autonomy). Dari konsep ini maka seringkali perilaku remaja sering 

menunjukkan sikap-sikap kritis dan berlawanan dengan perilaku orang tua, keluarga, 

dan masyarakat sekitarnya. 

 Proses penemuan jati diri dan kepribadian seorang remaja sangat tergantung 

dengan faktor-faktor eksternal terutama dari pergaulan antar teman. Perasaan empati 

pada persahabatan pada diri remaja jauh lebih kuat daripada dengan keluarga bahkan 

orang tua sekalipun. Adanya sikap penerimaan, interaksi dan perasaan kepribadian antar 

remaja lebih banyak berpengaruh pada pola pikir, sikap dan perilaku remaja sehingga 

interaksi antar teman ini jelas paling mudah membentuk karakter remaja yang cenderung 

masih inklusif dan sangat labil. 

 Pergaulan antar teman yang positif biasanya cenderung juga akan membentuk 

watak dan karakter remaja yang positive pula, namun pergaulan antar teman yang 

negatif juga akan jauh lebih mudah untuk membentuk watak dan karakter remaja yang 

negative pula. Sikap eksplorative remaja yang cenderung sangat ambisius membuat 

remaja selalu bergolak dengan kehidupan dan lingkungannya. Tindakan-tindakan yang 

bersifat petualangan dan penelitian-penelitian membuat remaja selalu ingin mencoba dan 

mencari pengalaman-pengalaman baru walau kadangkala eksplorasi yang dilakukan 

bersifat negative seperti perilaku merokok, narkoba, minum-minuman keras dan 

petualangan cinta. 

 Kaitannnya dengan cinta, perkembangan emosi dan perasaan remaja sudah mulai 

tumbuh seiring dengan pertumbuhan fisik dan kematangan sistem reproduksi. Pada masa 

transisi ini remaja sudah memahami dirinya atas dasar jenis kelamin dan juga tahu akan 

keberadaan lawan jenisnya, sehingga seorang remaja juga sudah mulai bisa menentukan 

teman intimnya (pacar). Gejolak perasaan yang ada sangat terpengaruh oleh produksi 

hormon yang mengalir dalam darah muda seorang remaja, sehingga remaja cenderung 

mudah terangsang oleh impuls-impuls cinta. 
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 Adanya gejolak perasaan dan sikap eksploratif remaja inilah yang kadang dengan 

sangat mudahnya mempengaruhi remaja dalam mencapai petualangan-petualangan cinta 

yang baru, mereka saling mencurahkan perasaan kemudian  pacaran hingga  pada 

eksplorasi yang semakin jauh. Efek negative dari sikap remaja ini adalah adanya 

penyalahgunaan napza dan penyalahgunaan alat kelamin yang jelas akan merusak fisik 

dan mental remaja. 

 Dari awal hanya sekedar coba-coba, pacaran, pegang tangan, bersentuhan yang 

kemudian berlanjut pada istilah KNPI (kissing, necking, petting dan intercause) dengan 

sistem mekanisme kontrol emosi dan perasaan remaja yamg masih lemah serta pola pikir 

dan intelektualitas yang rendah remaja banyak terjebak pada perilaku free sex yang 

berbahaya khususnya bagi remaja putri. 

 Beberapa hal yang perlu menjadi benteng bagi remaja dalam mengisi masa muda 

agar mengarah pada pembentukan sikap dan karakter yang positif dan kondusif. Perlu 

adanya kegiatan–kegiatan positif lain seperti kegiatan sosial, olah raga, kegiatan ilmiah 

dan keagamaan. Kontrol yang paling penting dari keluarga dan lingkungan bukanlah 

pengekangan namun dorongan dan motivasi secara positif agar remaja tidak merasa 

terkekang namun tetap merasa diperhatikan. 

 Kegiatan olah raga sangat positif bagi remaja untuk mengalihkan produksi 

hormon pada kegiatan fisik dan rekreatif, serta mengurangi waktu dan pikiran remaja 

agar jangan terinduksi pada kegiatan dan pikiran-pikiran negative. Bahkan olah raga 

justru secara sistematis mampu merangsang otak pada perilaku yang positif pada sikap-

sikap sportif, fairplay, kerjasama dan nilai-nilai kemanusiannya lainnya. 

 Kegiatan sosial keagamaan akan menumbuhkan sikap empati dan kepedulian 

sosial pada sesama dan lingkungan dengan tumbuhnya cinta pada kelestarian alam/bumi, 

patriotisme dan cinta tanah air.  Sikap religius juga sangat penting dalam membentengi 

remaja secara moral terhadap perilaku-perilaku negatif yang merupakan nilai pribadi 

(value of interest) dari dirinya sendiri untuk menjauhi perbuatan-perbuatan amoral dan 

tercela. 
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3. Perkembangan Kepribadian 

Istilah kepribadian (personality) menurut Alex Sobur (2003) berasal dari kata 

Latin “persona”. Pada mulanya, kata persona ini menunjuk pada topeng yang biasa 

digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan peranan-

peranannya. Lambat laun, kata persona berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada 

gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakatnya, 

kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan 

gambaran sosial (peran) yang diterimanya. 

Allport (1971) mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi-organisasi dinamis 

dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang 

unik/khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan demikian 

kepribadian memiliki beberapa unsure sebagai berikut: 

a. Kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis. Dengan kata lain, ia tidak statis, 

tetapi senantiasa berubah setiap saat. 

b. Organisasi tersebut terdapat dalam diri individu. Jadi tidak meliputi hal-hal yang 

berada di luar diri individu. 

c. Organisasi itu berdiri atas sistem psikis, yang menurut Allport meliputi antara lain, 

sifat dan bakat, serta sistem fisik (anggota dan organ-organ tubuh) yang saling terkait. 

d. Organisasi itu menentukan corak penyesuaian diri yang unit dari tiap individu 

terhadap lingkungannya. 

Dalam bahasa populer, istilah kepribadian juga berarti ciri-ciri watak seseorang 

individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu 

yang khusus. Jika dalam bahasa sehari-hari kita anggap bahwa seseorang mempunyai 

kepribadian, yang kita maksudkan ialah orang tersebut mempunyai beberapa ciri watak 

yang diperlihatkannya secara lahir, konsisten, dan konsekuen dalam tingkah lakunya. 

Sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari 

individu lainnya. 

Carl Gustav Jung (dalam Alex Sobur, 2003) mengatakan bahwa pertumbuhan 

pribadi merupakan suatu dinamika dan proses evolusi yang terjadi sepanjang hidup. 



24 

 

Individu secara kontinyu berkembang dan belajar ketrampilan baru serta bergerak menuju 

realisasi diri. 

Pada hakikatnya, kepribadian dapat dikatakan mencakup semua aspek 

perkembangan, seperti perkembangan fisik, motorik, mental, sosial, dan sebagainya. Jadi 

kepribadian merupakan satu kesatuan aspek jiwa dan badan, yang menyebabkan adanya 

kesatuan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Ini disebut integrasi, yakni integrasi 

dari pola-pola kepribadian yang dibentuk oleh seseorang. Dan pembentukan pola 

kepribadian ini terjadi melalui proses interaksi dalam dirinya sendiri, dengan pengaruh-

pengaruh dari lingkungan luar. 

Teori psikoanalis (dalam Koswara, 1991) menyatakan bahwa perkembangan 

kepribadian seseorang berlandaskan pada dua premis. Pertama, premis bahwa 

kepribadian individu dibentuk oleh berbagai jenis pengalaman masa kanak-kanak awal. 

Kedua, energi seksual (libido) ada sejak lahir, dan kemudian berkembang melalui 

serangkaian tahapan psikoseksual yang bersumber pada proses-proses naluriah 

organisme. 

Freud (dalam Alex Sobur, 2003) menegaskan bahwa pada manusia terdapat empat 

fase atau tahapan perkembangan psikoseksual yang kesemuanya menentukan 

pembentukan kepribadian, dan masing-masing fase berkaitan dengan daerah erogen 

tertentu. Yang dimaksud daerah erogen adalah bagian tubuh tertentu yang peka dan bisa 

mendatangkan kenikmatan seksual apabila dikenai rangsangan. Daerah-daerah erogen itu 

adalah mulut atau bibir (oral), alat pembuangan atau dubur (anal), dan alat kelamin 

(genital). Adapun fase perkembangan psikoseksual adalah fase oral, fase anal, fase falik, 

dan fase genital. Pengalaman individu pada masing-masing fase meninggalkan sejumlah 

bekas yang permanen, berupa sikap, sifat, dan nilai yang khas. 

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain. 

Penelitian mengenai kepribadian manusia sudah dilakukan para ahli sejak dahulu kala. 

Hipprocrates dan Galenus (400 SM dan 175 SM) mengemukakan bahwa kepribadian 

manusia menjadi empat golongan menurut keadaan zat cair yang ada dalam tubuhnya. 
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Pertama, melancholicus (melankolisi), yaitu orang-orang yang banyak empedu 

hitamnya, sehingga orang-orang dengan tipe ini selalu bersikap murung atau muram, 

pesimistis, dan selalu menaruh curiga. 

Kedua, Sanguinicus  (sanguinisi), yaitu orang-orang yang banyak darahnya, 

sehingga orang-orang tipe ini selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri, periang atau 

selalu gembira, dan bersikap optimistis. 

Ketiga, Flegmaticus (flegmatisi), yaitu orang-orang yang banyak lendirnya. Orang 

tipe ini sifatnya lamban dan pemalas, wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaannya 

tenang, pendiriannya tidak mudah berubah. 

Keempat, Cholericus (kolerisi), yakni orang yang banyak empedu kuningnya. 

Orang tipe ini bertubuh besar dan kuat, namun penaik darah dan sukar mengendalikan 

diri, sifatnya garang dan agresif. 

4. Permasalahan Tumbuh Kembang Remaja 

a. Gangguan pertumbuhan 

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, masa remaja adalah suatu fase 

perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang  individu. Masa ini merupakan 

periode transisi yang ditandai dengan kecepatan pertumbuhan fisik, perkembangan 

mental, emosional serta sosial. 

Pertumbuhan menggambarkan proses bertambahnya ukuran panjang dan 

berat. Proses pertumbuhan  merupakan proses berkesinambungan yang dipengaruhi 

oleh faktor genetik (ras, keluarga) dan faktor lingkungan bio psikososial sejak 

konsepsi hingga dewasa. Pertumbuhan fisik dapat digunakan sebagai  indikator yang 

mencerminkan kesehatan fisik seseorang. 

Proses pertumbuhan pada setiap individu tidak semuanya berlangsung normal, 

karena adanya gangguan. Gangguan pertumbuhan sering diidentikkan dengan istilah 

“gagal tumbuh”.  Gangguan pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh hal yang bersifat 

patologis serta gangguan karena kelainan hormon pertumbuhan (growth 

hormone/GH) yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. 
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Menurut Eddy  Fadiyana (dalam Soetjiningsih, 2004) bentuk-bentuk 

gangguan pertumbuhan dapat dibedakan atas dua macam: 

1) Perawakan Pendek 

Perawakan pendek atau short stature merupakan suatu terminologi mengenai 

tinggi badan yang berada di bawah persentil 3 atau 2 SD pada kurve pertumbuhan 

yang berlaku pada populasi tersebut. 

Penyebab gangguan pertumbuhan berupa  perawakan pendek selama masa remaja 

umumnya disebabkan: 

a) Kelainan kromosom 

Kelainan kromosom umumnya disebabkan oleh penyakit yang  berhubungan  

dengan kromosom, gangguan yang paling sering adalah Sindrom Turner. 

b) Penyakit sistemik 

Gangguan pertumbuhan karena penyakit sistemik umumnya ditandai dengan 

kadar hormon pertumbuhan yang normal, tetapi dengan kadar somatomedin 

yang rendah. 

c) Gangguan endokrin. 

Gangguan endokrin merupakan 10% dari seluruh penyebab perawakan 

pendek. Hal ini berbeda dengan gangguan penyakit kronis yang lebih banyak 

berdampak pada berat badan daripada tinggi badan. 

2) Perawakan tinggi 

Perawakan tinggi (tall stature) mempunyai tinggi badan lebih besar dari 2 SD di 

atas rata-rata. 

Penyebab dari gangguan perawakan tinggi yang paling banyak adalah variasi 

normal (familial atau constitutional) perawakan tinggi. Penyebab lain dari varian 

abnormal adalah: Pituitary gigantism, Celebral gigantism (Sotos Syndrom), 

Hyperthyroidims, dan sebagainya. 
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Baik perawakan pendek maupun perawakan tinggi menimbulkan beban 

psikologis yang berat pada masa remaja, karena hal itu dapat membuat penderitanya 

menjadi rendah diri atau kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman sebaya. 

Oleh karena itu dukungan psikologis dengan cara menenteramkan remaja penderita 

dari keluarga menjadi sesuatu yang sangat sangat berarti. 

Gangguan pertumbuhan pada remaja seringkali memerlukan penanganan dari 

berbagai disiplin ilmu sehingga dibutuhkan tim terpadu yang akan mengelola kasus 

secara paripurna.  

Pengobatan untuk perawakan pendek biasanya menggunakan hormon 

pertumbuhan sintetik yang diindikasikan bukan hanya pada keadaan defisiensi 

hormon pertumbuhan saja, tetapi meluas dengan berbagai indikasi lainnya misalnya 

pada sindrom turner, gagal ginjal kronis dan sebagainya. Sedangkan pengobatan 

untuk perawakan tinggi sering digunakan seks steroid. Pengobatan tersebut untuk 

mempercepat penutupan epifisis, walaupun manfaatnya akan sangat kecil apabila 

diberikan pada pubertas lanjut. Karena idealnya diberikan pada masa pra pubertas 

atau pada awal pubertas. Disamping itu dapat diberikan estrogen oral. Pemberian 

estrogen oral  ini dalam berbagai dosis mampu mengurangi tinggi badan perempuan 5 

– 10 cm dari yang diperkirakan. 

b. Pubertas Terlalu Dini 

Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis 

dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya 

dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 

16 tahun. Pada anak perempuan, tanda fisik yang khas dari pubertas adalah adanya 

telarche atau pembesaran payudara dan adanya pubarche atau pertumbuhan rambut 

pubis serta terjadinya menstruasi. Sedangkan pada anak laki-laki pubertas ditandai 

dengan membesarnya volume testis, diikuti dengan pertumbuhan rambut pubis dan 

bertambah panjangnya ukuran penis. 
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Seorang remaja dikatakan mengalami pubertas terlalu dini atau pubertas 

prekok bila tanda-tanda pubertas ditemukan sebelum umur 8 tahun pada perempuan 

dan sebelum umur 9 tahun pada laki-laki.  

Berdasarkan penyebabnya, pubertas terlalu dini dibagi menjadi empat macam, 

yaitu : (1) Pubertas prekok tipe sentral atau disebut juga pubertas prekok tergantung 

gonadotropin (GDPP). Penyebabnya adalah terangsangnya secara lebih awal aksis 

hipotalamus-hipofise yang normal; (2) Pubertas prekok tipe perifer atau disebut juga 

pubertas prekok tidak tergantung gonadotropin (GIPP). Penyebabnya adalah tidak 

normalnya produksi hormon seks steroid dan tidak ada aktivasi dari aksis 

hipotalamus-hipofise; (3) Pubertas prekok tipe gabungan antara sentral dan perifer; 

dan (40 Pubertas prekok dengan mekanisme belum diketahui. 

Adapun pengobatan pubertas prekok tipe sentral yang paling efektif adalah 

dengan menggunakan GnRH agonis. Pada GIPP perempuan dapat diberikan 

medroksiprogesteron asetat setiap bulan secara intramuskuler. 

c. Pubertas Terlambat 

Pubertas terlambat (delayed puberty) pada perempuan didefinisikan tidak 

membesarnya payudara sampai umur 13 tahun atau tidak adanya menstruasi sampai 

umur 15 tahun. Pada laki-laki pubertas terlambat apabila panjang testis tidak 

mencapai 2,5 cm atau volume testis tidak mencapai 4 ml sampai umur 14 tahun. 

Secara statistik pubertas yang mengalami keterlambatan sebanyak 2,5% dari normal 

populasi remaja pada kedua jenis kelamin. Lebih banyak pada laki-laki yang 

mengalami keterlambatan pubertas dibandingkan dengan perempuan. 

Klasifikasi yang digunakan pada pubertas yang terlambat didasarkan pada 

sekresi gonadotropin yang dihubungkan dengan stadium diferensial seksual. 

Berdasarkan kadar gonadotropin dapat dibadi menjadi dua, yaitu: 

 

1) Hypergonadotropic hypogonadism 
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Pada keadaan ini ditemukan kadar hormon gonadotropin meningkat namun kadar 

hormon seks steroid seperti testoteron dan estrogen tetap rendah. 

2) Hypogonadotropic hypogonadis 

Pada keadaan ini ditemukan kadar hormon gonadotropin maupun kadar hormon 

seks steroid seperti testoteron dan estrogen sama-sama rendah. 

Menurut Wayan Bikin Suryawan (dalam Soetjiningsih, 2004) keterlambatan 

pubertas pada remaja sangat mempengaruhi secara psikososial. Pengaruh tersebut 

antara lain: 

1) Gejala tekanan emosional seperti mudah marah dan depresi 

2) Gangguan psikomotor seperti sakit perut 

3) Perasaan rendah diri sebagai laki-laki maupun perempuan 

4) Menjauhi teman-teman sebayanya 

5) Penampilan bersekolah yang kurang 

6) Peningkatan absen sekolah 

7) Penurunan aktivitas olah raga 

8) Perkataan dan pendidikan yang tidak adekuat 

9) Peningkatan ketergantungan 

Pengobatan yang diberikan tergantung penyebabnya, dan sering digunakan 

seks steroid dosis rendah yang ditingkatkan secara bertahap, di mana pada laki-laki 

digunakan testoteron enantate intramuskuler dan pada perempuan digunakan 

estrogen oral dan medroxiprogesteron. Dengan menggunakan steroid dosis rendah 

yang ditingkatkan secara bertahap, pubertas akan terangsang secara alamiah dengan 

efek samping yang minimal pada pertumbuhan. 

d. Obesitas 

Obesitas (obesity) merupakan keadaan patologis sebagai akibat dari konsumsi 

makanan yang jauh melebihi kebutuhannya (psychobiological cues for eating) 

sehingga terdapat penimbunan lemak yang berlebihan dari yang diperlukan untuk 

fungsi tubuh.  
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Dalam dua dekade yang telah berjalan, anak dan remaja obes ditemukan 

meningkat masing-masing 54% dan 39%. Dan 70% dari mereka akan tetap obes atau 

kegemukan ketika dewasa, selebihnya menjadi BB lebih stadium berat. 

Penyebab obesitas secara faktual adalah asupan energi yang melebihi 

kebutuhan atau pemakaian  energi yang kurang. Asupan energi yang berlebihan 

tersebut dapat merupakan kelebihan energi yang menetap. Obesitas umumnya 

menyebabkan akumulasi lemak pada daerah subkutan dan jaringan lainnya.  

Cara sederhana untuk menentukan anak remaja kita mengalami obesitas atau 

tidak adalah dengan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT adalah suatu 

indeks dari Berat Badan (BB) seseorang dalam hubungannya dengan Tinggi Badan 

(TB). 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

)(

)(
2MTB

KgBB
IMT =  

Keterangan:  

IMT  =  Indeks Massa Tubuh 

BB (Kg) =  Berat Badan dalam Kilogram 

TB (M2) =  Tinggi Badan dalam  Meter dikuadratkan. 

Adapun kategori ambang batas IMT yang digunakan sebagaimana terlihat pada  tabel: 

Tabel 1: Kategori Ambang Batas IMT untuk Indonesia 

Kategori Indikasi IMT 

Kurus Kekurangan berat badan  berat 

Kekurangan berat badan ringan 

< 17,0 

7,0 – 18, 5 

Normal  18,5 – 25,0 
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Gemuk Kelebihan berat badan ringan 

Kelebihan berat badan berat 

25,0 – 27,0 

> 27,0 

 

Beberapa kerugian orang yang berbadan kurus antara lain:  penampilan 

cenderung kurang baik,  mudah letih,  dan resiko sakit tinggi (infeksi, anemia, diare, 

dsb). Sedangkan orang yang mengalami obesitas kerugiannya antara lain: penampilan 

kurang menarik, gerakan tidak gesit (lamban), dan mempunyai resiko penyakit jantung, 

kencing manis (diebetes mellitus), tekanan darah tinggi, gangguan ginjal dan 

sebagainya. 

Upaya mengatasi obesitas adalah dengan cara diet seimbang dan banyak 

berolahraga. Sementara rekomendasi klinis menurut McCarty dan Mellin (dalam 

Soetjiningsih, 2004) adalah sebagai berikut: 

1) Seleksi diet sehat dengan kandungan lemak hanya sekitar 30%. 

2) Pemberian diet moderat, tidak membatasi oleh karenanya makanan kegemaran tidak 

dilarang. 

3) Pemotongan asupan kalori tidak dilakukanseketika, dan tidak meninggalkan 

kebiasaan sebelumnya. 

4) Makanan camilan masih dapat diberikan, lebih baik jika mereka menyukai buah dan 

sayur, jumlahnya dibatasi. 

5) Makanan tidak dipakai sebagai sesuatu bentuk hadiah. 

6) aktivitas fisik ditingkatkan seperti jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. 

7) Tambahkan program latihan resmi ke jadwal kegiatan sehari-hari. 

8) Program latihan disesuaikan dengan individu masing-masing sehingga mereka 

menikmati aktivitasnya. 

9) Utamakan waktu latihan dibandingkan sesuatu kegiatan yang merugikan, bila waktu 

memungkinkan. 

10) Orangtua berperan sebagai model sehat, misalnya kebiasaan makan dan aktivitas 

yang sesuai. 
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11) Jaga tampilan secara wajar, agar bentuk dan tipe tubuh sesuai dengan yang dimiliki. 

Peningkatan BB adalah wajar selama pertumbuhan, asal tidak diluar kendali 

sehingga memerlukan perhatian khusus. 

 

 

e. Depresi 

Depresi merupakan penyakit yang cukup mengganggu kehidupan. Saat ini 

diperkirakan ratusan juta jiwa penduduk di dunia menderita depresi. Depresi dapat 

terjadi pada semua usia termasuk remaja. Gangguan depresi ini dapat menimbulkan 

penderitaan yang berat. Depresi menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat. 

Biaya pengobatannya sangat besar dan bila tidak diobati dapat terjadi hal yang 

sangat buruk karena dapat menimbulkan gangguan serius dalam fungsi sosial, 

kualitas hidup penderita, hingga kematian karena bunuh diri. 

Istilah depresi pertama kalii dikenalkan oleh Meyer (1905) untuk 

menggambarkan suatu penyakit jiwa dengan gejala utama sedih, yang disertai 

gejala-gejala psikologis lainnya, gangguan somatik (fisik) maupun gangguan 

psikomotor dalam kurun waktu tertentu dan digolongkan ke dalam gangguan 

afektif.  

Anak remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-

gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering 

melamun di dalam kelas/di rumah, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit 

tidur atau tidur berlebihan, merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, serasa rendah 

diri, sulit konsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Selain itu merasa putus asa, 

gairah belajar berkurang, tidak ada inisiatif, hipo atau hiperaktif. Anak remaja 

dengan gejala-gejala depresi akan memperlihatkan kreativitas, inisiatif dan motivasi 

belajar yang menurun, sehingga akan menimbulkan kesulitan belajar sehingga 

membuat prestasi belajar anak menurun dari hari ke hari. 
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Dengan demikian, depresi harus dibedakan dengan kesedihan biasa, karena 

depresi adalah salah satu gangguan jiwa sedangka kesedihan adalah fenomena 

sosial yang dapat dialami oleh setiap manusia. Dua hal itu dapat dibedakan secara 

kuantitatif. Pada depresi, episode lebih lama, gejala lebih intensif dibandingkan 

dengan kesedihan biasa. Pada depresi faktor presipitasi tidak sejelas pada kesedihan 

biasa dan kualitas gejala depresi ada yang khusus seperti halusinasi dan pikiran 

bunuh diri yang tidak terdapat pada kesedihan biasa. 

Menurut I Gusti Ayu Endah Ardjana (dalam Soetjiningsih, 2004) depresi 

yang nyata menunjukkan trias gejala, yaitu: 

1) Tertekannya perasaan 

Tertekannya perasaan dapat dirasakan penderita, dilaporkan secara verbal, dapat 

pula diekspresikan dalam bentuk roman muka yang sedih, tidak mengindahkan 

dirinya, mudah menangis dan sebagainya. 

2) Kesulitan berpikir 

Kesulitan berpikir nampak dalam reaksi verbalnya yang lambat, sedikit sekali 

bicara dan penderita menyatakan  dengan tegas bahwa proses berpikirnya 

menjadi lambat. 

3) Kelambatan psikomotor 

Kelambatan psikomotor merupakan gejala yang dapat dinilai secara obyektif 

oleh pengamat dan juga dirasakan oleh penderita. Misalnya mudah lelah, kurang 

antusias, kurang energi, ragu-ragu, keluhan somatik yang yang tak menentu. 

Depresi yang nyata dapat dilihat pada anak usia lebih 10 tahun terutama 

apada usia remaja, di mana superego, kemampuan verbal, kognitif dan kemampuan 

menyatakan perasaannya sudah berkembang lebih matang sehingga gejala depresi 

pada usia ini mirip dengan gejala depresi pada orang dewasa. Pada usia lebih dari 

10 tahun, penggunaan proses berpikir secara realistik makin berkembang, 

penggunaan fantasi sebagai alat pelarian makin hilang, sudah tidak menggunakan 
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mekanisme pembelaan yang primitif dan makin berkembangnya suara hati nurani 

(superego) yang akan memperhebat perasaan bersalah dan rendah diri. 

Berdasarkan penelitian, semakin meningkat usia anak maka angka kejadian 

depresinya makin meningkat. Dari data penelitian di Amerika, didapatkan gejala 

depresi pada remaja umur 11-13 tahun (remaja awal) lebih ringan secara bermakna 

dibandingkan dengan gejala depresi pada umur 14 tahun (remaja menengah) dan 

umur 17-18 tahun (remaja akhir). Remaja awal dengan gejala depresi lebih sering 

mengeluh dirinya kurang menarik dan ingin berat badannya turun dari pada remaja 

akhir. Remaja dengan sosio-ekonomi lebih rendah, lebih berat gejala depresinya 

daripada remaja dengan sosio ekonomi yang lebih tinggi. 

Walaupun depresi sudah dikenal sejak beberapa abad yang lalu, 

penyebabnya belum diketahui secara pasti. Penelitian untuk mengetahui mekanisme 

terjadinya sudah cukup banyak dilakukan, baik dalam bidang genetik, pencitraan 

otak, kimia otak, atau psikodinamika, namun hasilnya belum memberikan 

kepastian. 

Meskipun penyebab depresi remaja tidak diketahui secara lengkap, namun 

telah diajukan sejumlah teori penting yang dapat digunakan sebagai gambaran 

sebagai faktor penyebab depresi.  Setidaknya ada lima faktor yang dapat diketahui 

sebagai faktor penyebab depresi, yaitu: 

Pertama, faktor psikologis. Menurut teori Psikoanalitik (Freud, 1917) dan 

Psikodinamik (Abraham, 1927) depresi disebabkan karena kehilangan obyek cinta, 

kemudian individu mengadakan introyeksi yang ambivalen dari obyek cinta 

tersebut atau rasa marah diarahkan pada diri sendiri. Sementara  Beck (1974) 

dengan model cognitive-behavioral nya menyatakan bahwa depresi terjadi karena 

pandangan yang negatif terhadap diri sendiri, interpretasi yang negatif terhadap 

pengalaman hidup dan harapan yang negatif terhadap diri sendiri dan  masa depan. 

Ketiga pandangan ini menyebabkan timbulnya depresi, rasa tidak berdaya dan putus 

asa.  Penyebab depresi apada anak usia remaja mirip dengan orang dewasa, 
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biasanya karena triad cognitive yaitu: perasaan tidak berharga (worthlessness), 

tidak ada yang menolong dirinya sendiri (helplessness), dan tidak ada harapan 

(hopelessness). Sedangkan menurut teori belajar “merasa tidak berdaya” (learned 

helplessness model) dari Seligman (1975) depresi terjadi bila seorang individu 

mengalami suatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikannya, kemudian merasa 

tidak mampu pula menguasai masa depan. 

Kedua, faktor biologis. Faktor ini terdiri atas faktor neuro-kimia dan neuro-

endokrin.  Faktor neurokimia, yaitu mono-amine neurotransmitters, kekurangan zat 

ini bisa menyebabkan timbulnya depresi. Faktor neuro-endokrin bisa berasal dari 

terjadinya disfungsi dalam sistem penyaluran rangsang dari hipotalamus ke hipofise 

dan target organ lain, gangguan ritme biologis, meningkatnya kardar hormon 

pertumbuhan secara berlebihan serta gangguan tiroid. 

Ketiga, faktor neuro-imunologis. Pada orang dewasa sering ditemukan 

gangguan dalam bidang imunologis sehingga lebih mudah terjadi infeksi pada 

susunan syaraf pusat. Kemungkinan lain adalah bahwa zat-zat imunologis tersebut 

terlalu aktif sehingga menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat. Hal ini 

sangat jarang terjadi pada anak dan remaja. 

Keempat, faktor genetik. Depresi bisa disebabkan oleh faktor keturunan. 

Resiko untuk terjadinya depresi meningkat antara 20 – 40 % untuk keluarga 

keturunan pertama. Dapat dikatakan bahwa anak-anak dari orangtua yang depresi 

psikotik dan depresi non-psikotik terdapat insiden yang tinggi dari gejala depresi 

ini. Memiliki satu orangtua yang mengalami depresi, meningkatkan resiko dua kali 

pada keturunannya. Resiko itu meningkat menjadi empat kali bila kedua 

orangtuanya sama-sama mengalami depresi. 

Kelima, faktor psikososial. Anak remaja dalam lingkungan keluarga  yang 

broken home, jumlah saudara banyak, status ekonomi orangtua rendah, pemisahan 

orangtua dengan karena meningggal atau perceraian serta buruknya fungsi keluarga, 
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merupakan faktor psikososial yang dapat menyebabkan anak remaja mengalami 

depresi. 

Depresi berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

macam: 

1) Depresi Akut 

Depresi akut mempunyai ciri-ciri: manifestasi gejala depresi jelas (nyata), ada 

trauma psikologis berat yang mendadak sebelum timbulnya gejala depresi, 

lamanya gejala hanya dalam waktu singkat, secara relatif mempunyai adaptasi 

dan fungsi ego yang baik sebelum sakit dan tidak ada psikopatologi yang berat 

dalam anggota keluarganya yang terdekat. 

 

2) Depresi Kronik 

Depresi kronik mempunyai ciri-ciri: gejala depresi jelas (nyata) tetapi tidak ada 

faktor pencetus yang mendadak, gejalanya dalam waktu lebih lama dari pada 

depresi akut. Ada gangguan dalam penyesuaian diri sosial dan emosional 

sebelum sakit, biasanya dalam bentuk kepribadian yang kaku, ada riwayat 

gangguan afektif pada anggota keluarga terdekat.  

3) Depresi terselubung 

Gejala depresi tak jelas tetapi menunjukkan gejala lain misalnya; hiperaktif, 

tingkah laku agresif, psikosomatik, dan sebagainya. 

Gejala-gejala yang tampak pada penderita depresi menurut Pedoman 

Penggolongan dan Dianognis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III dibedakan atas gejala 

utama dan gejala tambahan. Gejala utama terdiri atas: (1) Suasana perasaan yang 

tertekan sepanjang hari; (2) Kehilangan minat dan gairah pada hampir semua 

aktivitas, yang dirasakan sepanjang hari; (3) mudah lelah dan menurunnya aktivitas. 

Sedangkan gejala tambahan terdiri atas: (1) Konsentrasi dan perhatian berkurang; 

(2)  Harga diri dan rasa percaya diri berkurang; (3) Merasa bersalah dan tidak 

berguna; (4) Pandangan masa depan suram dan pesimistik; (5) Imsomnia atau 
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hipersomnia; (6) Nafsu makan berkurang; (7) Gagasan dan perbuatan 

membahayakan diri atau pikiran untuk bunuh diri. 

Gejala depresi ini minimal berlangsung dua minggu. Depresi pada remaja 

sering dominan berkaitan dengan penyimpangan perilaku, penyalahgunaan obat, 

penyimpangan seksual, keluhan fisik tak khas, dan problema sekolah. 

Beberapa pegangan untuk mengetahui apakah pada anak remaja terdapat 

depresi atau tidak antara lain: 

1) Pendekatan dan wawancara dengan remaja dengan cara diajak berceritera 

2) Observasi afek (suasana perasaan) dan perilaku remaja 

3) Bila remaja menjadi nakal, prestasi sekolah menurun, kelainan somatik tanpa 

didasari kelainan fisik, maka harus dipikirkan kemungkinan depresi 

terselubung.  

Penanganan depresi pada remaja harus menggunakan konsep elektik-

holistik, yaitu penanganan lingkungan, psikoterapi dan medika mentosa.  

Psikoterapi terapi yang dapat diberikan adalah terapi keluarga, psikoterapi 

interpersonal, dan  terapi perilaku kognitif (cognitive behavior theraphty). 
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BAGIAN II 

MATERI SEMESTER II KELAS X 

 

A. Seksualitas Remaja 

Seksualitas adalah semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk 

seksual (emosi, kepribadian, sikap, dan lain-lain). Seksualitas remaja  fokus membahas 

masalah seksualitas pada remaja, termasuk di antaranya seks pra nikah  

Kata seksualitas berasal dari kata dasar seks,yang memiliki beberapa arti antara 

lain: jenis kelamin, reproduksi seksual, organ reproduksi, rangsangan atau gairah, 

hubungan seks,  orientasi seksual,kelainan perilaku seksual. 

1. Organ Reproduksi Laki-laki 

Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu produksi sel kelamin 

dan pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Organ reproduksi pria terdiri atas 

empat bagian utama, yaitu testis, vas defferens, kantong sperma, dan penis. 

a. Testis 

Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. 
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Testis tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skrotum atau kantong buah 

zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon 

kelamin (testosteron). 

b. Vas defferens 

Vas defferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong 

sperma. Vas defferens berjumlah sepasang. 

Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Organ Reproduksi laki-laki 

 

 

c. Kantong sperma 

http://dahlanforum.files.wordpress.com/2009/08/reproduksi-pria.jpg


40 

 

Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma 

sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria. 

d. Penis 

Di dalam penis terdapat uretra yang berfungsi sebagai saluran urine dan saluran 

sperma. 

2. Organ Reproduksi Perempuan 

Salah satu hal yang penting untuk diketahui dalam kesehatan reproduksi adalah 

memahami anatomi dan organ reproduksi. Organ reproduksi adalah bagian-bagian 

tubuh yang berfungsi dalam proses melanjutkan keturunan. Berikut adalah penjelasan 

mengenai Organ reproduksi wanita: 

 

a. Tuba Fallopii (saluran telur), yaitu saluran yang terdapat di kiri dan kanan rahim 

yang berfungsi untuk dilalui oleh ovum dari indung telur menuju rahim. 

b. Ovarium (indung telur), yaitu organ di kiri dan kanan rahim yang berfungsi 

memproduksi sel telur (ovum). Setiap satu bulan sekali indung telur kiri dan 

kanan secara bergiliran akan mengeluarkan sel telur. Apabila tidak terjadi 

pembuahan, maka sel telur akan ikut keluar pada saat menstruasi. Ovarium 

mengandung 400.000 sel telur, namun hanya akan mengeluarkan 400 sel telur 

sepanjang kehidupannya. 

c. Uterus (rahim), yaitu tempat janin dibesarkan, bentuknya seperti buah alpukat 

gepeng dan berat normalnya 30-50 gram. Pada saat dalam keadaan tidak hamil, 

besar rahim hanya sebesar telur ayam kampung. 

d. Cervix (leher rahim), yaitu bagian bawah rahim. Pada saat persalinan tiba, maka 

leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. 

Gambar 4.             

Organ Reproduksi 

Wanita 

http://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi-remaja/
http://belajarpsikologi.com/organ-reproduksi-laki-laki/
http://belajarpsikologi.com/organ-reproduksi-wanita/
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e. Vagina (lubang senggama), yaitu saluran berbentuk silinder yang sangat elastis 

dan berlipat-lipat. Fungsinya adalah sebagai tempat penis pada saat 

bersenggama, tempat keluarnya bayi dan menstruasi. 

f. Mulut vagina, yaitu awal dari vagina, merupakan rongga penghubung rahim 

dengan bagian luar tubuh. 

g. Klitoris (klentit), yaitu sebuah benjolan daging kecil yang paling peka dari seluruh 

alat kelamin perempuan. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan 

syaraf. 

h. Bibir vagina, terdiri dari labia mayora dan labia minora. Labia mayora adalah 

bagian yang terluar dari mulut vagina yang ditumbuhi oleh bulu, labia minora 

terletak dibelakang labia mayora yang banyak menganding pembuluh darah dan 

syaraf. 

i. Vulva, adalah organ seksual perempuan yang paling luar atau sering juga disebut 

sebagai bukit kemaluan (mons veneris), tempat tumbuhnya rambut kemaluan. 

j. Tulang kemaluan, adalah tulang yang terletak didepan kantung kencing. 

k. Rambut kemaluan, terletak pada daerah bukit kemaluan dan labia mayora. 

Rambut kemaluan ini berfungsi untuk menyering kotoran agar tidak langsung 

masuk ke dalam vagina. 

l. Kandung kencing, adalah tempat penampungan sementara air yang berasal dari 

ginjal (air seni) 

m. Uretra (saluran kencing), adalah saluran untuk mengeluarkan air seni. 

n. Mulut uretra, adalah akhir dari uretra. 

o. Selaput dara (hymen), adalah selaput  tipis yang terletak pada 1/3 luar vagina. 

Selaput dara tidak mengandung pembuluh darah. Robeknya selaput dara 

biasanya karena hubungan seks (masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam 

vagina), tetapi selaput dara juga bisa robek akibat dari olah raga berat misal 

berkuda atau bersepeda. 

3. Mimpi Basah 

Mimpi basah (emisi nokturnal) adalah pengeluaran cairan semen (mani) di waktu 

tidur dan hanya dialami oleh laki-laki. Mimpi basah sering dialami oleh remaja laki-

http://belajarpsikologi.com/memahami-gejala-penyakit-menular-seksual-pms/
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_mani
http://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
http://id.wikipedia.org/wiki/Remaja
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laki, yang sekaligus menjadi tanda bahwa ia telah memasuki masa pubertas. Hal ini 

bisa dipicu mimpi yang erotis maupun tidak, tergantung dari yang mengalami mimpi 

itu sendiri (khususnya bila ia seorang pria dewasa). Pengeluaran ini dapat terjadi 

tanpa disertai ereksi atau ejakulasi. Semakin bertambahnya umur maka mimpi basah 

ini semakin jarang dialami. 

Mimpi basah tergantung dari respons fisik orang yang mengalami mimpi tadi. 

Peristiwa ini adalah mekanisme yang alami akibat vesikula seminalis (kantong 

sperma) telah penuh dengan sperma yang dihasilkan oleh testis.Akibatnya kantong 

sperma yg telah penuh tidak bisa menampung lagi, dan akhirnya dikeluarkan melalui 

penis pada saat seorang laki laki mengalami mimpi basah 

 

4. Menstruasi 

Menstruasi atau haid atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh 

wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode 

ini penting dalam hal reproduksi. Pada manusia, hal ini biasanya terjadi setiap bulan 

antara usia remaja sampai menopause. Selain manusia, periode ini hanya terjadi pada 

primata-primata besar, sementara binatang-binatang menyusui lainnya mengalami 

siklus estrus. 

Pada wanita siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari, walaupun hal ini 

berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama, 

kadang-kadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Biasanya, menstruasi rata-

rata terjadi 5 hari, kadang-kadang menstruasi juga dapat terjadi sekitar 2 hari sampai 

7 hari. Umumnya darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10mL hingga 80mL per 

hari tetapi biasanya dengan rata-rata 35mL per harinya. 

Biasanya pada saat menstruasi wanita memakai pembalut untuk menampung darah 

yang keluar saat beraktivitas terutama saat tidur agar bokong dan celana tidak basah 

dan tetap nyaman. Pembalut harus diganti minimal dua kali sehari untuk mencegah 

agar tidak terjadi infeksi pada vagina atau gangguan-gangguan lainnya. Gunakanlah 

pembalut yang anti-bakteri dan mempunyai siklus udara yang lancar. 

Siklus menstruasi dibagi atas empat fase: 
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a. Fase menstruasi 

Yaitu, luruh dan dikeluarkannya dinding rahim dari tubuh. Hal ini disebabkan 

berkurangnya kadar hormon seks. Hali ini secara bertahap terjadi pada hari ke-1 

sampai 7. 

b. Fase Pra Ovulasi 

Yaitu, masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh 

peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Hal ini terjadi secara bertahap pada hari 

ke-7 sampai 13. 

c. Fase Ovulasi 

Masa subur atau Ovulasi adalah suatu masa dalam siklus menstruasi wanita 

dimana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Apabila wanita tersebut 

melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi maka kemungkinan 

terjadi kehamilan. 

d. Fase Pasca Ovulasi 

Yaitu, masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi. Pada tahap ini, terjadi 

kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium menjadi lebih tebal dan 

siap menerima embrio untuk berkembang. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka 

hormon seks dalam tubuh akan berulang dan terjadi fase menstruasi kembali. 

Berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala yang dapat terjadi pada saat masa 

menstruasi: 

• Perut terasa mulas, mual dan panas. 

• Terasa nyeri saat buang air kecil. 

• Tubuh tidak fit. 

• Demam. 

• Sakit kepala dan pusing. 

• Keputihan. 

• Radang pada vagina. 

• Gatal-gatal pada kulit. 

• Emosi meningkat. 

• Nyeri dan bengkak pada payudara. 
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• Bau badan tidak sedap 

Saat menstruasi, rasa nyeri akibat kram menstruasi seringkali datang. Bisa hanya 

samar-samar atau sangat nyeri. Kondisi ini memang sedikit menggangu saat 

menstruasi. Kondisi yang dalam istilah medisnya disebut dysmenorrhea ini biasanya 

terjadi di perut bagian bawah.Untuk mengurangi nyeri saat haid, ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Perbanyak asupan cairan untuk menghindari dehidrasi. Kekurangan cairan akan 

membuat nyerinya semakin terasa. Usahakan untuk minum air hangat untuk 

meningkatkan aliran darah ke daerah panggul. 

b. Membuat ramuan jahe. Caranya, rebus beberapa potong jahe yang telah 

dimemarkan dalam air lalu minumlah air jahe dalam keadaan hangat. 

c. Tempatkan handuk hangat di sekitar perut bagian bawah. Ini cara yang cukup 

mudah untuk menghilangkan nyeri sementara waktu. 

d. Hindari meminum minuman yang mengandung kafein karena bisa memicu iritasi 

pada usus halus. 

e. Meminum teh beraroma mint. Lebih baik jika diminum dalam keadaan hangat. 

f. Melakukan peregangan pada pagi hari dapat melancarkan pereedaran darah dan 

sekaligus mengurangi rasa nyeri. 

Berikut adalah beberapa kelainan menstruasi 

a. Menstruasi yang menyakitkan atau dysmenorrhea. 

Dysmenorrhea pertama biasanya dihubungkan dengan naiknya kadar kimia alami 

di dalam tubuh saat ovulasi, yang menyebabkan rasa sakit. Dysmenorrhea kedua 

merupakan tanda suatu kelainan mendasar. Dysmenorrhea kedua ini 

mempengaruhi wanita yang belum pernah menstruasi sebelumnya.Kelainan 

reproduksi, endometriosis, atau fibroids dapat menimbulkan menstruasi dengan 

rasa sakit, dan satu-satunya cara untuk mengetahui penyebabnya secara pasti 

adalah dengan memeriksakannya ke dokter. Gejala dysmenorrhea termasuk rasa 

sakit pada punggung bagian bawah atau kaki, kram perut, atau sakit pada tulang 

panggul. Kelainan menstruasi ini dapat menunjukkan ketidaksuburan. 

b. Menstruasi yang sangat hebat, atau menorrhagia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dehidrasi
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Ketidakseimbangan hormon atau kelainan rahim dapat menyebabkan volume 

darah menstruasi yang sangat tinggi, namun Dr Minkin mengatakan bahwa 

penyebabnya tidak selalu jelas. Jika wanita mengalami menstruasi selama tujuh 

hari atau lebih, dan darah yang keluar tidak tertampung lagi oleh pembalut, maka 

kemungkinan ia menderita menorrhagia. Darah yang menggumpal juga 

sebenarnya normal, namun gumpalan darah dalam jumlah besar merupakan tanda 

"heavy periods".Menorrhagia dapat menyebabkan anemia, jadi pastikan Anda 

mengonsumsi cukup banyak zat besi. Daging yang tidak berlemak, sayuran hijau, 

sereal, oatmeal, kacang kedelai rebus, dan kacang-kacangan lain, merupakan 

sumber zat besi yang baik. Anda mungkin membutuhkan obat-obatan dari dokter 

untuk mengatasi menstruasi yang berlebihan atau anemia, namun pastikan bahwa 

dokter tahu jika misalnya Anda sedang berusaha hamil. 

c. Menstruasi tidak teratur, atau oligomenorrhea. 

Menstruasi yang tidak dapat diprediksi datangnya termasuk normal, namun hanya 

bila hal ini terjadi pada tahun pertama wanita mengalami menstruasi dan saat 

perimenopause (tahun-tahun menjelang menopause). Ketidakseimbangan hormon 

atau kelainan juga menyebabkan haid tidak teratur, yang dapat memengaruhi 

tingkat kesuburan dan kesempatan wanita untuk mendapatkan bayi. 

d. Tidak mengalami menstruasi atau amenorrhea. 

Jika wanita tidak mengalami menstruasi selama tiga bulan, kemungkinan ia 

sedang hamil. Namun penyebab lainnya bisa juga karena ia mengalami 

amenorrhea, perimenopause, atau menopause. Penyebab yang paling umum dari 

absennya menstruasi adalah kehamilan. Amenorrhea juga merupakan efek 

samping dari penyakit, stres, latihan terlalu berat, atau turunnya berat badan yang 

terlalu banyak. Jika wanita tidak menstruasi, bisa jadi ia tidak berovulasi (tidak 

melepas telur setiap bulan). Jika tidak berovulasi maka ia akan kesulitan hamil. 

Penderita sebaiknya menghindari diet dan latihan yang ketat. 

 

5. Kehamilan 

a. Pengertian  

http://id.wikipedia.org/wiki/Anemia
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Proses regenerasi yang diawali dengan pertemuan sel telur perempuan dengan sel 

sperma laki-laki yang membentuk suatu sel (embrio) yang merupakan cikal bakal 

janin, dan berkembang di dalam rahim sampai akhirnya dilahirkan sebagai bayi. 

b. Proses kehamilan: 

Kehamilan diawali dengan keluarnya sel telur yag telah matang dari indung telur. 

Sel telur yang matang (yang berada di saluran telur) yang bertemu sperma (yang 

masuk) akan menyatu membentuk sel yang akan bertumbuh (zygote). Zygote 

akan membelah dari satu sel menjadi 2 sel, lalu membelah menjadi 4 sel dan 

seterusnya sambil bergerak menuju rahim. Sesampainya di rahim, hasil konsepsi 

tersebut aka menanamkan diri pada dinding rahim (uterus), sel yang tertanam 

tersebut di sebut embrio. Jika embrio tersebut terus bertahan selama dua bulan 

untuk selanjutnya dia akan disebut janin (fetus) sampai pada saat bayi dilahirkan 

 

Gambar 5. Proses Pertumbuhan Janin 

 

 

Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir 

dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk wanita hamil 

http://id.wikipedia.org/wiki/Menstruasi
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuahan
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adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-

minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang 

hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang 

wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0. 

Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi 

menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari 

perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran 

(kematian alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 

perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 

menandakan awal 'viabilitas', yang berarti janin dapat tetap hidup bila terjadi 

kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan. 

Karena kemungkinan viabilitas janin yang telah berkembang, definisi budaya 

dan legal dari hidup seringkali menganggap janin dalam triwulan ke-3 adalah 

sebuah pribadi. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu 

menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis 

untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut 

embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang 

wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1: 

seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0. 

Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi 

menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari 

perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran 

(kematian alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 

perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 

menandakan awal 'viabilitas', yang berarti janin dapat tetap hidup bila terjadi 

kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan. 

c. Tanda-tanda kehamilan 

• Tidak datang haid  

• Pusing dan muntah pada pagi hari  

• Buah dada membesar  

http://id.wikipedia.org/wiki/Embrio
http://id.wikipedia.org/wiki/Janin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Triwulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Keguguran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Viabilitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Menstruasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelahiran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Embrio
http://id.wikipedia.org/wiki/Janin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Triwulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Keguguran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Viabilitas&action=edit&redlink=1


48 

 

• Daerah sekitar putting susu menjadi agak gelap  

• Perut membesar  

• Terdengar detak jantug janin  

• Ibu merasakan gerakan bayi  

• Teraba bagian bayi  

• Terlihatnya janin melalui pemeriksaan USG 

6. Aborsi 

a. Pengertian  

 Peristiwa gugurnya janin dalam kandungan  

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua:  

1) Aborsi spontan : keguguran yang terjadi secara alamiah atau tidak disengaja  

2) Aborsi buatan   : usaha pengguguran yang disengaja dilakukan, yaitu dengan 

cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada 

umumnya bayi dianggap belum dapat hidup diluar kandungan apabila usia kehamilan 

belum mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram, walaupun 

terdapat beberapa kasus bayi dengan berat dibawah 1000 gram dapat terus hidup 

Aborsi buatan dibedakan menjadi dua: aman secara medis dan tidak aman secara 

medis  

Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan 

nyawa ibu. Syarat-syaratnya: 

1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan 

untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit 

kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. 

2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, 

psikologi). 

3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga 

terdekat. 

4) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, 

yang ditunjuk oleh pemerintah. 

5) Prosedur tidak dirahasiakan. 
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6) Dokumen medik harus lengkap. 

b. Alasan remaja melakukan aborsi: 

1)  Ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah  

 2)  Takut pada kemarahan orangtua  

 3)  Belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan  

            mempunyai anak  

4)  Malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum  

           menikah  

 5)  Tidak mencintai pacar yang menghamili  

 6)  Tidak tahu status anak nantinya, karena kehamilan terjadi  

           akibat perkosaan.  

7. Etika Pergaulan/Pacaran pada Remaja 

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai 

banyak arti:tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat 

akhlak, watak, perasaan,sikap cara berpikir. Dalam bentuk jamak “etha´ artinya 

adalah adat kebiasaan. Arti inilah yang melatarbelakangi terbentuknya istilah “etika” 

oleh Aristoteles (384-322 sM): ilmu tentang adat kebiasaan, apa yang biasa 

dilakukan. 

Etika mempunyai pengertian yang cukup dekat dengan moral. Moral dari bahasa latin 

mos jamaknya mores berarti kebiasaan, adat. Dalam kamus bahasa Indonesia pertama 

kali tahun1988 kata mores dipakai dalam arti yang sama yakni adat kebiasaan. Jadi 

kata moral dan etika keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Setelah 

mempelajari asal-usulnya,sekarang kita menyimak artinya. Kata etika ada perbedaan 

yang mencolok, jika membandingkan dengan kamus bahasa Indonesia lama 

(Poerwadarminta, 1953) dan baru(1988). Perbedaan itu ialah etika dijelaskan sebagai 

ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam kamus baru 

etika dijelaskan dengan membedakan tiga hal:Ilmu tentang apa yang baik dan buruk 

dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kumpulan asas atau nilai yang 

berhubungan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokumen_medik&action=edit&redlink=1
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Definisi etika tersebut di ataslah yang digunakan untuk menjelaskan pelbagi kata 

yang mengikutinya seperti: etika bisnis, etika kedokteran,etika pergaulan. Lebih jauh 

dari pengertian etika di atas, ada istilah lain yang sering dicampuradukkan begitu saja 

dengan kata etika yaitu etiket. Arti kata etika berbeda sekali dengan etiket. Etika di 

sini berarti moral dan etiket berarti sopan-santun. Etiket menyangkut cara suatu 

perbuatan yang harus dilakukan manusia sebagai nilai umum yang diakui dan 

diterima. Misalnya jika saya menyerahkan sesuatu kepada Guru atau orang yang 

sayahormati, saya harus menyerahkannya dengan tangan kanan. Jika saya mau 

kencing maka saya harus pergi ke ke wc/toilet, bukan di tembok kelas atau di pohon 

kamboja. Jika saya tidak melakukan hal itu atau bertentangan maka saya bisa 

dikatakan melanggar etiket. Sedangkan etika memberikan norma dari suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia. Jadi etikamenyangkut masalah apakah suatu perbuatan 

boleh dilakukan atau tidak. Misalnya:mengambil barang milik orang lain tanpa ijin 

tidak pernah diperbolehkan, ³jangan mencuri´adalah merupakan suatu norma etika. 

Apakah orng itu mencuri dengan tangan kiri atau kanansama sekali tidak relevan. 

Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada 

saksi mata maka etiket tidak berlaku. Misalnya ada banyak peraturan etiket yang 

mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil 

berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja. Oleh karena itu, tema kita bukan 

etika pergaulan remaja melainkan etiket pergaulan karena menyangkut cara suatu 

perbuatan kitasebagai remaja dalam bergaul dengan sesama. 

Menjadi sosok yang disukai dalam pergaulan memang gampang-gampang susah. 

TIdak semua sikap dan kebaikan kita bisa diterima lingkungan pergaulan kita. Untuk 

disukai, kita harus tahu seni dan etika pergaulan. Banyak di antara kita yang rela 

menekan diri sendiri,termasuk berpura-pura menjadi orang lain. Menjadi diri sendiri 

tak berarti narsis, selama kita masih menjunjung etika dan menghargai orang lain. 

Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan dalam pergaulan sehari-hari, 

terutama dalam lingkungan baru kita: 

a. Penampilan fisik memang tak selalu menjadi jaminan bahwa seseorang akan 

disukai,tetapi umumnya orang yang bersih dan rapi banyak disukai. 
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Bagaimanapun, kemasan penampilan fisik merupakan nilai estetis yang bisa 

mendukung kesan pertamaseseorang di mata orang lain. Memang banyak sih 

orang yang kelihatannya cuek dengan tampilan fisiknya, ternyata menyenangkan 

diajak ngobrol dan perhatian.Orang-orang yang seperti ini biasanya dianggap 

memiliki keunikan tertentu, sehingga asyik diajak bergaul.Kita tidak perlu 

berlebihan atau memaksakan diri untuk mendapat kesan yang 

baik.Kesederhanaan, kebersihan dan kerapian penampilan pasti disukai meskipun 

tidak se-keren selebritis. Tampil bersih dapat mencerminkan kebersihan diri dan 

pribadi seseorang 

b. Berbicara dan bersikap sopan saat menyapa orang lain, termasuk guru, teman 

atausahabat. Tak salah kalau orang-orang bijak mengatakan bahwa kata-kata itu 

ibaratpedang. Kata-kata atau bicara kita salah, bisa menyakiti hati orang lain. 

Karena itulahkita harus berusaha menjaga bicara kita.Kesopanan bisa 

menimbulkan kesan pertama yang baik saat kita berkenalan denganteman baru 

atau dengan lingkungan yang baru. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari 

kita di sekolah, di lingkungan kerja atau di rumah. Bersikap sopan 

erathubungannya dengan sensitivitas emosi dan mood seseorang. Artinya, selama 

kitabersikap sopan kemungkinan kita menyinggung perasaan seseorang sangat 

kecil.Ternyata basa-basi seperti say hello penting juga, asal kita tahu kapan 

menempatkannya. 

c. Menunjukkan sikap yang ramah dan pribadi yang disiplin.Senyuman yang tulus 

merupakan simbol keramahan hati seseorang. Senyum bisa membuat orang lain 

tergugah dan nyaman karena senyum bisa menawarkan pertemanan yang hangat. 

Benar sekali kalau senyum itu sedekah karena bisa membuat orang lain bahagia. 

Jangan lupakan kedisiplinan kita sebagai seorang pribadi. Disiplin tidak selalu 

identik dengan keras dan kekerasan. Misalnya, ketika meminjam alat tulis atau 

barang milik teman biasakan minta izin terlebih dulu dan jangan lupa 

mengembalikannya.Perlakukan barang milik orang lain selayaknya barang kita 

sendiri. Artinya, biasakan menjaga barang milik orang lain, jangan sampai rusak. 
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Dengan demikian, teman akan mempercayai kita. Ingat, nilai kepercayaan dari 

orang terdekat kita sangat berarti, meskipun hanya dari sebentuk hal kecil 

d. .Biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini bisa dimulai dari hal yang sepele. 

Saatkita punya makanan kecil, paling tidak tawari teman kita. Kalau toh 

makanannyasedikit, usahakan jangan makan di depan teman-teman kita. Sikap 

seperti inimenunjukkan bahwa kita peduli dengan sekeliling kita dan menjaga 

perasaan orang lain 

e. .Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat seperti bergosip atau 

menyebarkandesas-desus. Meskipun kelihatannya asyik tetapi sikap seperti ini 

mencerminkanbahwa kita gemar mengungkap aib orang lain dan menyebarkan 

berita yang belumtentu kebenarannya. Hal ini juga bisa menjadi boomerang buat 

kita nantinya karena kita bisa dicap bigoss (biang gossip). Agama juga melarang 

bergunjing karena bisamenimbulkan fitnah dan menyakiti orang lain. 

f.  Jangan mengganggu teman saat ia sedang serius belajar, bekerja atau 

menyimak sesuatu. Biarkan ia nyaman dengan kegiatannya. Kalu toh ada hal 

penting yang harusdibicarakan, tunggulah beberapa saat sampai kegiatannya 

selesai. Dengan sikap seperti ini, teman kita akan merasa dimengerti dan dihargai. 

g. Jangan menguping pembicaraan teman. Meskipun kita merasa akrab dengan 

temankita, kita tetap harus tahu dan menghargai batasan hal-hal yang bersifat 

pribadi. Ketikateman menerima telepon, usahakan jangan menyimak obrolannya 

supaya kita tidak dicap selalu pingin tahu urusan orang lain. 

h. Bersikap care saat teman sedang curhat. Simak ceritanya baik-baik dan pahami 

permasalahannya. Jangan cepat menyela pembicaraan teman atau nge-judge 

setiap permasalahan teman karena ini akan mengurangi kepercayaan teman 

terhadap kita danmembuatnya sakit hati. Meskipun kita tidak bisa memberikan 

solusi yang tepat,setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, 

dia akan merasabebannya berkurang dan dihargai sebagai teman. 

i. Biasakan rendah hati dan jangan terlalu membanggakan diri sendiri atau keluarga 

disetiap obrolan dengan teman. Memang wajar kalau kita merasa bangga dengan 

dirikita, tetapi kalau terlalu sering melakukannya kita akan dicap sombong dan 
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tinggi hati.Akuilah dan hargailah kelebihan orang lain karena dengan begitu kita 

akan terbiasaberjiwa besar dan berlapang dada. 

j. Usahakan untuk tidak menampakkan ekspresi bete, suntuk dan tidak bersemangat 

di hadapan teman. Mimik seperti ini sangat tidak menyenangkan. Wajahceria, 

dihiasi senyuman dan bersemangat sangat disukai orang. Kalu toh kita 

punymasalah, ajak sahabat atau orang terdekat untuk berbagi. Jangan sampai 

uring-uringan ke semua orang untuk melampiaskan kekesalan kita. 

k. Jadilah diri sendiri dan tidak berpura-pura. Artinya, kita juga perlumenunjukkan 

siapa diri kita. Bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar diakui 

lingkungan pergaulan merupakan benteng bagi kita juga dalammenyikapi 

pengaruh lingkungan pergaulan kita. 

Terkait dengan etika pacaran, yang harus dipegang adalah sebagai berikut: 

Pertama, pacaran itu tak mengikat. Artinya, hubungan sosial dengan yang lain 

harus tetap terjaga. Kalau pagi, siang dan malam seorang remaja selalu bersama 

pacar, itu bisa berbahaya. Karena bisa-bisa yang bersangkutan tidak punya teman. 

Dan bukan tak mungkin, ia akan merasa asing di lingkungan sendiri. Tentunya dua 

remaja yang sedang berpacaran harus menghormati apa yang menjadi pegangan serta 

tujuan dalam berpacaran. Jika status telah mengarah pada ikatan lebih ”serius” (dalam 

arti penikahan) maka mereka harus lebih bijak dalam menjaga kepercayaan untuk 

mencegah terlukainya perasaan pasangan masing masing. Membangun kepercayaan 

merupakan hal yang penting dalam keharmonisan suatu hubungan. 

Kedua, jangan sekali-kali melakukan hubungan seks saat pacaran. Secara 

biologis, masa remaja merupakan masa perkembangan dari kematangan seksual. 

Tanpa disadari, pacaran mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Kedekatan 

secara fisik bisa memicu keinginan untuk melakukan kontak fisik yang merupakan 

insting dasar setiap organisme. Apabila diteruskan dapat menjadi tak terkontrol alias 

kebablasan. Jadi, dalam berpacaran kedua remaja lain jenis itu harus saling menjaga 

untuk tak melakukan hal-hal yang berisiko terhadap perkembangan fisik dan 

mentalnya, salah satunya adalah perilaku seksual. Oleh karena itu, pengendalian diri 

dalam berpacaran tentunya sangat diperlukan. 
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Jika menginginkan pacaran tak sehat terjadi pada diri remaja maka beberapa hal yang 

perlu diresapi dan dipertimbangkan untuk dilakukan oleh para remaja yang sedang 

pacaran antara lain: 

a. Kasih sayang, setia 

b. Jangan melakukan tindakan kekerasan 

c. Luangkan waktu untuk bergaul dengan teman-teman 

d. Jangan sakiti perasaan pasangan; jangan cemburu yang berlebih 

e. Jangan menghabiskan waktu seharian berdua saja apalagi di tempat-tempat sepi 

f. Lakukan kegiatan-kegiatan positif bersama seperti belajar, berolahraga, dan   

    sembahyang bersama 

g. Hindari buku-buku, majalah, gambar-gambar, video yang isinya seputar seks. 

Karena sekali dan sekilas saja kita melihat gambar, video atau cerita seks tersebut 

bakal ‘terekam tak pernah mati’ di pikiran dan akan timbul keinginan untuk 

mengulangi ataupun mempraktekkannya 

h. Pengendalian diri untuk tidak berbuat diluar batas ketika sedang kontak fisik  

dengan pasangan 

a. Jangan pernah mengatasnamakan hubungan seks sebagai bukti cinta kalian   (cinta   

tak sama dengan seks). 

 

 

8. Kekerasan Dalam Pacaran 

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum 

atau dalam kehidupan pribadi. 

Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang 

terjadi dalam pacaran, karena sebagian besar menganggap bahwa masa pacaran 

adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah. Ini adalah salah satu bentuk 
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ketidaktahuan masyarakat akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban 

mengenai kekerasan dalam pacaran tersebut.Dalam Pacaran 

Kekerasan  dalam pacaran yang sebagian besar korbannya adalah perempuan 

ini sering diakibatkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang 

dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. 

Perempuan menurut pandangan laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk 

yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang 

semena-mena. 

Kekerasan Dalam Pacaran yang sering terjadi biasanya terdiri atas beberapa 

jenis misalnya serangan fisik, mental, ekonomi, psikologis dan seksual. Secara rinci 

adalah sebagai berikut: 

Kekerasan dalam pacaran dari segi fisik  misalnya memukul, menendang, 

ataupun mencubit, untuk segi mental biasanya, cemburu yang berlebihan, pemaksaan, 

dan perlakuan kasar di depan umum. 

Kekerasan dalam pacaran dari segi ekonomi, kekerasan juga bisa terjadi. 

Misalnya, ada pasangan yang sering meminjam uang atau barang tanpa pernah 

mengembalikan. 

Kekerasan dalam pacaran dari segi psikologis misalnya bila pacarmu suka 

menghina kamu, selalu menilai kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan kamu, , 

cemburu yang berlebihan dan lain sebagainya 

Sedangkan dari segi seksual adalah pasangan yang memaksa pasangannya 

untuk melakukan hubungan seksual, pemerkosaan dsb. 

Menghadapi kekerasan dalam pacaran seringkali lebih sulit bagi kita, karena 

anggapan bahwa orang pacaran pasti didasari perasaan cinta, simpati, sayang dan 

perasaan perasaan lain yang positif. Sehingga kalau pacar kita marah marah dan 

membentak atau menampar kita, kita pikir karena dia memang lagi capek, lagi kesel, 

bad mood atau mungkin karena kesalahan kita sendiri, sehingga dia marah. 

Hal klasik yang sering mucul dalam kasus kekerasan dalam pacaran adalah 

perasaan menyalahkan diri sendiri dan merasa “pantas” diperlakukan seperti itu. 

Pikiran seperti “ah mungkin karena saya memang kurang cantik, sehingga dia sebel”, 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kekerasan-dalam-pacaran/
http://belajarpsikologi.com/
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atau “ mungkin karena saya kurang perhatian sama dia” , “ mungkin karena saya 

kurang sabar” dan lain lain, sehingga dia jadi “ketagihan” merendahkan dan 

melakukan terus kekerasan dalam pacaran terhadap pasangannya. 

Untuk itu, para remaja harus mewaspadai bibit-bibit kekerasan yang terjadi 

dalam hubungan mereka, sehingga apabila bibit tersebut mulai terlihat, maka remaja 

mampu mengambil sikap yang tegas. 

9. Pernikahan Dibawah Umur 

Menikah sebelum cukup usia, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di 

daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum 

lulus SD atau SMP, masih dilakukan  banyak orangtua, terutama yang tinggal di 

pedesaan. 

Istilah pernikahan di bawah umur itu merujuk pada Undang Undang Perkawinan No 1 

Tahun 1974, di mana batas minimal usia perempuan boleh menikah adalah 16 tahun 

dan batas minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun.  

Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini. DR Sukron Kamil, 

salah seorang peneliti dari UIN menyatakan, 62 persen wanita menikah karena hamil, 

21 persen pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan 

dan sisanya karena dipaksa orangtua dan karena status sosial. 

Namun dari fakta yang didapat, perlu diketahui, pernikahan dini memiliki dampak 

negatif.  Dampak negatif tersebut antara lain: 

 

 

 

a.  Kekerasan terhadap anak  

Anak bisa mengalami kekerasan dari orangtua atau keluarga bila menolak untuk 

dinikahkan. Seperti kasus di desa Tegaldowo rembang dan Desa Ngiri, orangtua 

sampai melakukan kekerasan fisik, seperti menendang, dan memukul dengan sapu, 

sehingga anak kabur dari rumah. Bahkan ada kasus, setelah pernikahan, anak 

mencoba bunuh diri dengan minum cairan pestisida 

b. Tingkat perceraian tinggi 

http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/
http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/
http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/
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Lebih dari 50 persen pernikahan anak tidak berhasil, dan akhirnya bercerai. 

Bahkan ada juga kasus yang menjalani pernikahan hanya dalam hitungan minggu 

lalu berpisah. Dan, biasanya hal ini terjadi karena anak perempuan tidak mau 

melakukan kewajiban sebagai istri dan kurangnya kesiapan dari masing-masing 

pasangan yang mau menikah. 

c. Kemiskinan meningkat, karena belum siap secara ekonomi 

Karena pada umumnya remaja yang menikah di usia dini disebabkan kecelakaan, 

otomatis mereka belum memiliki pekerjaan sebagai penopang hidup berkeluarga. 

Hal ini berdampak pada perekonomian keluarga yang dibangun, sehingga 

kemiskinan menjadi meningkat. 

d. Traffiking/eksploitasi dan seks komersial anak 

Setelah menikah maka perempuan akan dibebaskan oleh orangtuanya. Mereka 

akan keluar dari desanya atau rumahnya dan memilih bekerja. Beberapa kasus 

anak bekerja sebagai penyanyi karaoke bahkan ada juga yang menjadi wanita 

penghibur. 

10. Onani dan masturbasi 

Istilah masturbasi berasal dari kata latin “manasturbo” yang berarti rabaan 

atau gesekan dengan tangan (manu). Masturbasi secara umum didefinisikan sebagai 

rangsangan disengaja yang dilakukan pada organ genital untuk memperoleh 

kenikmatan dan kepuasan seksual (Info Kespro, 2007). 

Namun pada kenyataannya, banyak cara untuk mendapatkan kepuasaan diri 

(self-gratification) tanpa mempergunakan tangan (frictionless masturbation), 

sehingga istilah masturbasi menjadi kurang mengena. Oleh karena itu, istilah 

“autoerotism” adalah istilah yang lebih mengena untuk menggambarkan fenomena in 

(Bawa, 1976). 

Ada beberapa istilah masturbasi yang dikenal di masyarakat, antara lain onani 

atau rancap, yang berarti melakukan suatu rangsangan organ seks sendiri dengan cara 

menggesek-gesekkan tangan atau benda lain ke organ genital kita hingga 

mengeluarkan sperma dan mencapai orgasme. Dalam Islam, masturbasi dikenal 

dengan nama ; al-istimna’, al-istima’bilkaff, nikah al-yad, al-I’timar, atau ‘adtus 
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sirriyah. Sedangkan masturbasi yang dilakukan oleh wanita disebut al-ilthaf (Pikiran 

Rakyat, 2007). 

Di masyarakat istilah onani lebih dikenal. Sebutan ini, menurut berbagai 

ulasan yang ditulis Prof. Dr. Dr. Wimpie Pangkahila Sp, And, Ketua Pusat Studi 

Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berasal dari 

nama seorang laki-laki, Onan, seperti dikisahkan dalam Kitab Perjanjian Lama 

tersebutlah di dalam Kitab Kejadian pasal 38, Onan disuruh ayahnya, Yehuda, 

mengawini isteri almarhum kakaknya agar kakaknya mempunyai keturunan. 

Onan keberatan, karena anak yang akan lahir dianggap keturunan kakaknya. 

Maka Onan menumpahkan spermanya di luar tubuh janda itu setiap berhubungan 

seksual (coitus interruptus). Dengan cara yang kini disebut sanggama terputus itu, 

janda kakaknya tidak hamil. Namun akibatnya mengerikan. Tuhan murka dan Onan 

mati. 

Onani atau masturbasi dalam pengertian sekarang bukanlah seperti yang 

dilakukan Onan. Masturbasi berarti mencari kepuasan seksual dengan rangsangan 

oleh diri sendiri (autoerotism), dan dapat pula berarti menerima dan memberikan 

rangsangan seksual pada kelamin untuk saling mencapai kepuasan seksual (mutual 

masturbation). Yang pasti pada masturbasi tidak terjadi hubungan seksual, tapi dapat 

dicapai orgasme (UGM, 2007). 

Freud (1957) mengatakan ada 3 fase dari masturbasi, yaitu (1) pada bayi; (2) 

pada fase perkembangan yang paling tinggi dari perkembangan seksual infantile yaitu 

pada kisaran umur 4 tahun, dan (3) pada fase pubertas. Menurut Freud, naluri seksual 

sudah terdapat pada permulaan kehidupan dan berkembang secara progressif sampai 

umur 4 tahun. Setelah ini berhenti maka tidak ada lagi perkembangan berikutnya 

(masa laten) sampai tiba saatnya masa pubertas pada kisaran umur 11 tahun. 

Teori psikoanalisis memandang bahwa terdapat hambatan-hambatan 

psikologis pada proses pematangan psikoseksual yang normal, sehingga dapat timbul 

regresi ke fase perkembangan sebelumnya atau fiksasi dapat timbul pada salah satu 

fase-fase di atas dan perkembangan psikoseksual berhenti. Kebanyakan 
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“penyimpangan seksual” berakar pada regresi dan fiksasi pada tingkat perkembangan 

seksual yang infantil ini (Bawa, 1976; Kartono, 1989; UGM, 2007). 

Berdasarkan cara melakukannya, masturbasi dapat dibedakan menjadi 3 

macam (Bawa, 1976; Kartono, 1989 ) yaitu : 

i. Masturbasi sendiri (auto masturbation), stimulasi genital dengan menggunakan 

tangan, jari atau menggesek-gesekkannya pada suatu objek 

ii. Masturbasi bersama (mutual masturbation), stimulasi genital yang dilakukan 

secara berkelompok yang biasanya didasari oleh rasa bersatu, sering bertemu dan 

kadang-kadang meluaskan kegiatan mereka pada pencurian (stealing) dan 

pengrusakan (vandalism) 

iii. Masturbasi psikis, pencapaian orgasme melalui fantasi dan rangsangan audio 

visual. 

Sedangkan ahli psikologi lainnya, Caprio (1973) dalam Bawa (1976) 

menggolongkan kegiatan masturbasi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu : 

a. Masturbasi yang normal, meliputi pembebasan psikologik ketegangan seksual 

pada masa anak-anak muda yang normal; dilakukan tidak berlebihan; masturbasi 

yang dilakukan oleh seseorang yang belum kawin; masturbasi yang dilakukan 

antar pasangan-pasangan suami-istri sebagai selingan dari intercourse yang 

konvensional. 

b. Masturbasi yang neurotic, meliputi masturbasi yang dilakukan terlalu banyak dan 

bersifat konvulsif; masturbasi antara pasangan-pasangan yang lebih menyukai 

cara ini daripada intercourse, masturbasi dengan gejala-gejala kecemasan, rasa 

salah atau dosa yang amat sangat, masturbasi pemuasan yang berhubungan 

dengan penyimpangan seksual dan yang dapat diancam dipersalahkan oleh hukum 

(Bawa, 1976; Kartono, 1989). 

Menurut Bawa (1976) dan Anonimous (1992) masturbasi adalah ungkapan 

seksualitas yang alami dan tidak berbahaya bagi pria dan wanita, dan cara yang 

sangat baik untuk mengalami kenikmatan seksual. Bahkan, beberapa pakar 

berpendapat bahwa masturbasi bisa meningkatkan kesehatan seksual karena 

meningkatkan pemahaman seseorang akan bagian-bagian tubuhnya dan dengan cara 
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bagaimana memuaskannya dengan pasangan, membangun rasa percaya diri dan sikap 

dapat memahami diri sendiri jika dilakukan oleh pasangan suami istri. 

Berikut adalah beberapa bahaya onani dan masturbasi : 

a. Impotensi 

Gangguan pada saraf parasimpatik bisa mempengaruhi kemampuan otak dalam 

merespons rangsang seksual. Akibatnya kemampuan ereksi melemah, bahkan 

dalam tingkat keparahan tertentu bisa menyebabkan impotensi yakni gangguan 

seksual yang menyebabkan penis tidak bisa berdiri sama sekali 

b. Kebocoran Katup Air 

Bukan hanya ereksi saja yang terpengaruh oleh kerusakan saraf, kemampuan 

saluran air mani untuk membuka dan menutup pada waktu yag tepat juga 

terganggu. Akibatnya sperma dan air mani tidak hanya keluar saat ereksi, lendir-

lendir tersebut bisa juga keluar sewaktu-waktu seperti ingus sekalipun penis 

sedang dalam kondisi lemas. 

c. Kebotakan 

Dampak lain dari ketidakseimbangan hormon yang terjadi jika terlalu sering 

masturbasi adalah kerontokan rambut. Jika tidak diatasi, lama-kelamaan akan 

memicu kebotakan atau penipisan rambut pada pria. 

d. Nyeri Punggung dan Selangkangan 

Kontraksi otot saat mengalami orgasme bisa memicu nyeri otot, terutama di 

daerah punggung dan selangkangan. Bagi yang melakukannya dengan tangan 

kosong tanpa pelumas, rasa nyeri juga bisa menyerang penis karena gesekan yang 

terjadi bisa menyebabkan lecet-lecet. 

 

 

 

e. Rasa Letih Sepanjang Hari 

Setiap kali tubuhnya mengejang karena orgasme, pria akan kehilangan cukup 

banyak energi karena hampir semua otot akan mengalami kontraksi. Akibatnya 
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jika terlalu sering, pria akan kehilangan gairah untuk beraktivitas dan cenderung 

akan merasa ngantuk sepanjang hari. 

11. Orientasi Seksual 

Orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada 

jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual secara garis besar dapat dibedakan menjadi: 

a. Heteroseksual, yaitu orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap lawan 

jenisnya. 

b. Homoseksual, yaitu orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap sesama 

jenisnya. Gay adalah istilah untuk homoseksual laki-laki, dan lesbian adalah 

istilah untuk homoseksual perempuan. Pada perkembangannya, ada banyak istilah 

yang digunakan pada waktu dan budaya yang berbeda. 

c. Biseksual, yaitu orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap lawan dan 

sesama jenisnya 

12. Penyimpangan Seksual 

Manusia tidak selamanya lurus dan normal, karena pasti ada saja yang memiliki 

kecenderungan tidak normal/tidak wajar dalam menjalani hidup di dunia. Salah satu 

ketidakwajaran manusia dapat dilihat dari perilaku seksual menyimpang yang ada pada 

dirinya. Kelainan seks terjadi pada batin atau kejiwaan seseorang walaupuan dari segi fisik 

penderita penyakit seks batin tersebut sama dengan orang-orang normal yang lain. 

Dalam bahasa Yunani penyimpangan seksual disebut parafilia.Para = menyimpang 

sedangkan filia = cinta. Jadi penyimpangan seksual atau parafilia adalah rasa ketertarikan 

seksual diluar kewajara atau fitrah manusia itu sendiri  

Penyimpangan seksual adalah perilaku seks yang  tidak sesuai dengan norma agama, 

norma hukum, atau norma susila. 

Untuk mengobati bentuk penyimpangan aktivitas seks diperlukan suatu bimbingan 

konseling yang baik, dukungan orang-orang terdekat serta peran serta masyarakat untuk 

memberantas segala bentuk penyimpangan seks yang tidak normal. 

 

 

Bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang terjadi antara lain: 

a. Homoseksual/Homo/Homoseks 
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Homosexual adalah kelainan di mana seseorang menyukai ornag lain sesama 

jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada wanita disebut lesbian / lesbi. 

b. Sadomasokisme dan Masokisme 

Sadomasokisme adalah penyimpangan seksual yang mendapat kenikmatan seks 

setelah menyakiti pasangan seksnya. Sedangkan Masokisme adalah kelianan seks 

yang menikmati seks jika terlebih dahulu disiksa oleh pasangannya. 

c. Ekshibisionisme/Ekshibisionis 

Adalah penyimpangan seks yang senang memperlihatkan alat vital / alat kelamin 

kepada orang lain. Penderita penyimpangan seksual ini akan suka dan terangsang 

jika orang lain takjub, terkejut, takut, jijik, dan lain sebagainya. 

d. Fetishisme/Fetishi 

Fetishisme adalah suatu perilaku seks meyimpang yang suka menyalurkan 

kepuasan seksnya dengan cara onani / masturbasi dengan benda-benda mati 

seperti gaun, , selendang sutra, bh, sempak, kacu, kaus kaki, dsb. 

e. Voyeurisme/Voyeur 

Pelaku penyimpangan seks ini mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat 

atau mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan suami isteri 

(Scoptophilia), sedang telanjang, sedang mandi, dan sebagainya. 

f. Pedophilia/Pedophil/Pedofilia/Pedofil 

Adalah orang dewasa yang yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik 

yang merangsang dengan anak di bawah umur. 

g. Bestially 

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang 

seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain 

sebagainya. 

h. Incest 

Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri 

seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok. 

i. Necrophilia/Necrofil 

Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah 

menjadi mayat / orang mati. 
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j. Zoophilia 

Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan 

hubungan seks dengan hewan. 

k. Sodomi 

Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks 

baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan. 

l. Frotteurisme/Frotteuris 

Yaitu suatu bentuk kelainan sexual di mana seseorang laki-laki mendapatkan 

kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek / menggosok-gosok alat 

kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik / umum seperti di kereta, 

pesawat, bis, dll. 

m. Gerontopilia 

Adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan 

mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek 

atau kakek-kakek). Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi 

istri/suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin 

ia didesak oleh pasangannya maka ia semakin tidak berkutik, bahkan menjadi 

cemas. Gairah seksualnya kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit 

lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya (kakek/nenek). 

n. Ablutophilia 

Ini adalah perasaan terangsang kalau memikirkan mandi dengan air hangat.orang 

ini pasti mandinya lama. 

o. Acrotomophilia 

Tergila-gila dengan amputasi.bukannya orang ini senang diamputasi,tetapi ia 

bergairah kalau melihat tubuh manusia yang bagian tertentunya-misalnya kaki-

sudah diamputasi. 

p. Amaurophilia 

Punya kegemaran berhubungan seks dengan orang buta atau orang yang ditutup 

matanya. 
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q. Anaclitism 

Hubungan seks dimana salah satu pelakunya berpura-pura menjadi bayi dan 

diperlakukan seperti bayi juga.misalnya belajar pipis,mengenakan popok atau 

bermain boneka. 

r. Autagonistophilia 

Orang ini juga senang pamer diri,tapi agak berbeda dengan exhibitionist yg 

terang-terangan,dia lebih suka menciptakan suasana yang memudahkan orang lain 

untuk melihatnya telanjang.misalnya membiarkan tirai jendelanya terbuka dan ia 

akan berjalan2 di rumah sambil telanjang. 

s. Autoerotic/Asphyxiation 

Bahasa simpelnya mencekik dalam kegiatan seksual-biasanya onani-agar rasanya 

lebih nikmat.vokalis INXS.michael huthcence yang ditemukan tewas tergantung 

diduga bukan bermaksud bunuh diri taoi ingin mempraktekkan tekhnik ini. 

t. Autopederasty 

Suatu obsesei yang biasanya timbul pada masa puber,untuk memasukkan penis ke 

dalam lubang pantat sendiri.kan gak mungkin?lho,namanya saja obsesi. 

u. Backswinging 

Ini adalah anal seks yang dilakukan dengan posisi si obyek yang digarap tidur 

tengkurap. 

v. Bastinado 

Bentuk penyiksaan dengan cara memukuli telapak kaki berulang-ulang untuk 

memperoleh kepuasan seksual. 

w. Belonephilia 

Bisa berbahaya.ini perasaan bergairah kalau melihat benda2 kecil dan tajam 

seperti jarum.orang ini juga merasa terangsang kalau ditindik 

 

 

x. Bukkake 

Kegiatan yang berasal dari jepang.intinya seorang wanita dikubur di tanah sampai 
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sebatas kepalanya saja lalu beberapa orang mengelilinginya melakukan 

masturbasi bersama-sama dan menembakkan 'bisa'nya itu ke kepala si cewek. 

y. C&B Torture 

Cara2 penyiksaan terhadap penis dan dua teman bulatnya,yaitu 

digigit.dicubit,ditampar,ditarik sampai melar,disundut dan sebagainya.aduh..!! 

z. Candling 

Aktivitas pemuas kebutuhan seksual dengan cara melelehkan lilin cair yang masih 

panas ke bagian2tubuh tertentu. 

aa. Catagelophilia 

Mungkin orang yang menderita ini adalah orang yang humoris.pasalnya,dia akan 

merasa terangsang kalau merasa dipermalukan. 

bb. Crhemastitophilia 

Penderita kelainan inipasti merasa di surga kalau tinggal di jakarta.ini adalah 

perasaan terangsangyang dirasakan orang kalau dirampok. 

cc. Snowballing 

Kalau si cewek masih mengulum sperma pasangannya(setelah oral) lalu mereka 

berciuman dan dia memindahkan cairan itu ke mulut pasangannya itu. 

dd. Clot 

Kegemaran mengintip wanita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan 

menstruasi, misalnya cewek memasang pembalut ke vaginanya atau 

mencopotnya. 

ee. Coprophilia 

Merasakan kenikmatan seksual dengan bermain-main dengan kotoran-tinja 

maksudnya. 

ff. Coprophagia 

Hampir sama dengan yang di atas.sama2 menyukai kotoran,tapi yang ini merasa 

puas kalau memakannya.yikkss... 

gg. Cutting 

Sesuai namanya,ini kegiatan menyanyat kulit untuk mendapatkan kepuasan 

seksual. 
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hh. Dacryphilia 

Kepuasan seksual yang dirasakan penderitanya kalau melihat pasangannya 

berlinang air mata. 

ii. Daisy Chaining 

Sekumpulan cowok berkumpul membentuk semacam lingkaran dan saling 

memasturbasi satu sama lainnya. 

jj. Dogging 

Disebut juga park and ride. Ini kegiatan bercinta dalam mobil di tempat parkir 

yang terpencil dengan ditonton orang yang mengelilingi mobil itu. 

kk. Douching 

Berasal dari bahasa perancis douche.ini berarti menyemprotkan air ke dalam 

vagina untuk memperoleh kenikmatan seksual. 

ll. Electropilia 

Sesuai namanya,dia terangsang kalau mendapatkan kejutan listrik. 

mm. Fisting 

Memasukkan seluruh bagian tangan ke lubang pasangannya, umumnya vagina, 

tapi bisa gunakan imajinasi untuk lubang yang lain.kegiatan yang dilakukan oleh 

yang sudah ahli. 

nn. Flashing 

Penggemarnya suka memamerkan alatnya (bisa cowok,bisa cewek)di depan 

umum,mirip exhibitionist,tapi barangnya itu hanya dikeluarkan sekilas.. 

oo. Uriling 

Kegiatan menghidupkan tokoh di majalah anda.pada gambar cewek yang ada di 

majalah atau foto dilubangi pas di selangkangannya atau di bagian lain sesuai 

selera,lalu si pelaku akan memasukkan anunya ke lubang guntingan itu dan 

bermasturbasi dengannya. 

pp. Gynotikolomassophilia 

Orang ini mempunyai kegemaran seksual memasukkan anunya ke dalam telinga 

pasangannya, cukup tidak cukup. 
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qq. Humming 

Ini variasi oral sex,dimana si cewek mengoral sambil menyenandungkan lagu 

favoritnya.yang dicari adalh sensasi vibrasi pada nada2 rendah yang ngebass. 

rr. Hybristhophilia 

Kepuasan yang diperoleh setelah melampiaskan amarah,misalnya dengan 

memaki-maki atau bersumpah serapah. 

ss. Keraunophilia 

Hati-hati kalau sedang berteduh di halte bus sewaktu hujan deras kalau ada yang 

mengidap kelainan ini,artinya kepuasan setelah setelah mendengar suara gemuruh 

kilat. 

tt. Klismaphilia 

Kenikmatan seksual yang diperoleh dengan cara memasukkan cairan pencuci 

perut melalui anus. 

uu. Knismolagnia 

Perasaan terangsang kalau digelitiki sampai kegelian. 

vv. Malesiophilia 

Penderitanya merasa bergairah kalau melihat wanita hamil. 

ww. Narratophilia 

Kalau punya pasangan seperti ini anda perlu mengoleksi stensilan yang 

banyak.dia merasa terangsang kalau diceritakan kisah2 jorok oleh pasangannya. 

xx. Ophidicism 

ini kegiatan seks dengan memanfaatkan jasa reptil. misalnya ular tak berbisa atau 

juga bisa belut. 

yy. Prison Humping 

Ini kegiatan anal seks tanpa menggunakan minyak pelumas,mungkin bisa pakai 

ludah sedikit. 

 

 

zz. Ripping 

Terangsang kalau merobek celana atau stocking perempuan 
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13. Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Infeksi menular seksual (IMS) disebut juga Penyakit menular seksual (PMS) 

atau dalam bahasa Inggrisnya sexually transmitted disease (STD), sexually 

transmitted infection (STI) or venereal disease (VD). Infeksi (lebih tepatnya infeksi-

infeksi) yang digolongkan dalam IMS/PMS salah satu cara penularannya melalui 

hubungan seksual (vaginal, oral, anal) dengan pasangan yang sudah tertular. Jenisnya 

sangat banyak, semakin sering kita berganti-ganti pasangan seks semakin besar 

kemungkinan tertular (bisa saja tertular berbagai macam virus, bakteri, jamur, dan 

protozoa dalam tubuh kita). Ada jenis yang efeknya terasa dalam 3 hari sesudah 

terpajan (terkena), ada pula yang membutuhkan waktu lama. Sebaiknya IMS cepat 

diobati karena menjadi pintu gerbang masuknya HIV ke dalam tubuh kita. 

Penularan IMS juga dapat terjadi dengan cara lain, yaitu : 

Melalui darah : 

• transfusi darah dengan darah yang sudah terinfeksi HIV, 

• saling bertukar jarum suntik pada pemakaian narkoba, 

• tertusuk jarum suntik yang tidak steril secara sengaja/tidak sengaja, 

• menindik telinga atau tato dengan jarum yang tidak steril, 

• penggunaan alat pisau cukur secara bersama-sama (khususnya jika terluka dan 

menyisakan darah pada alat). 

Dari ibu hamil kepada bayi : 

• saat hamil, 

• saat melahirkan, 

• saat menyusui. 

Ada banyak jenis-jenis IMS dan berikut jenis-jenis IMS  

Penyebab Bakteri 

• Bacterial Vaginosis (BV) – not officially an STD but affected by sexual activity. 

• Chancroid (Ulkus mole) 

• Donovanosis (Granuloma inguinale or Calymmatobacterium granulomatis) 

• Gonorrhea (GO atau kencing nanah). 

http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/14/chancroid-haemophilus-ducreyi/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/15/granuloma-inguinale/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/03/gonorrhea-gonore-go/
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• Klamidia 

• Lymphogranuloma venereum (LGV) (Chlamydia trachomatis serotypes L1, L2, 

L3.) 

• Non-gonococcal urethritis (NGU) 

• Staphylococcal infection  

• Syphilis, Sifilis, Raja Singa 

Penyebab Fungi/jamur 

• Trichophyton rubrum 

• Candidiasis, Yeast Infection  

Penyebab Virus 

• Adenoviruses 

• Cervical cancer, Kanker serviks 

• Condiloma akuminata, Jengger ayam 

• Hepatitis A 

• Hepatitis B 

• Hepatitis C 

• Hepatitis E (transmisi via fecal-oral) 

• Herpes simpleks – Herpes 1,2 

• HIV/AIDS 

• Human T-lymphotropic virus (HTLV)-1 

• Human T-lymphotropic virus (HTLV)-2 

• Human Papilloma Virus (HPV) 

• Molluscum Contagiosum Virus  (MCV) 

• Mononucleosis – Cytomegalovirus CMV – Herpes 5 

• Mononucleosis – Epstein-Barr virus EBV – Herpes 4 

• Sarkoma kaposi, Kaposi’s sarcoma (KS) – Herpes 8 

Penyebab Parasit 

• Pubic lice, colloquially known as “crabs” (Phthirius pubis) 

• Scabies (Sarcoptes scabiei) 

 

http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/04/chlamydia-klamidia/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/15/lymphogranuloma-venereum-lgv/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/15/lymphogranuloma-venereum-lgv/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/23/non-gonococcal-urethritis-ngu/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/06/01/staphylococcus/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/03/syphilis-sipilis/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/16/trichophyton-rubrum/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/18/candidiasis-yeast-infection/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/19/adenoviruses/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/23/cervical-cancer-kanker-serviks/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/04/condiloma-akuminata-jengger-ayam/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/27/hepatitis-a/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/11/hepatitis-b/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/05/hepatitis-c/
http://pisangkipas.wordpress.com/2010/04/16/hepatitis-e/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/05/herpes-simpleks/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/02/hivaids/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/17/human-t-lymphotropic-virus-1/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/17/human-t-lymphotropic-virus-htlv-2/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/02/human-papilloma-virus-hpv/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/24/molluscum-contagiosum-virus-mcv/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/19/cytomegalovirus-cmv-%E2%80%93-herpes-5/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/22/mononucleosis-karena-epstein-barr-virus-ebv-%E2%80%93-herpes-4/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/16/sarkoma-kaposi-kaposis-sarcoma-ks/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/15/kutu-pubic-crabs-phthirius-pubis/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/30/scabies-sarcoptes-scabiei/
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Penyebab Protozoa 

• Trichomoniasis 

Infeksi-infeksi perut yang ditularkan melalui jalur seksual (anal-oral contamination / 

fecal-oral) 

• Penyebab bakteri: Shigella, Campylobacteriosis, dan Salmonellosis. 

• Penyebab virus : Hepatitis A, Adenoviruses. 

• Parasit : Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, dan Cryptosporidiosis, 

Kriptosporidiosis. 

Gejala – gejala IMS 

IMS seringkali tidak menampakkan gejala, terutama pada wanita. Namun ada pula 

IMS yang menunjukkan gejala-gejala umum sebagai berikut : 

a. Keluarnya cairan dari vagina, penis atau dubur yang berbeda dari biasanya, 

b. Rasa perih, nyeri atau panas saat kencing atau setelah kencing, atau menjadi 

sering kencing, 

c. Adanya luka terbuka, luka basah di sekitar kemaluan atau sekitar mulut (nyeri 

ataupun tidak), 

d. Tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar alat kelamin, 

e. Gatal-gatal di sekitar alat kelamin, 

f. Terjadi pembengkakan kelenjar limfa yang terdapat pada lipatan paha, 

g. Pada pria, kantung pelir menjadi bengkak dan nyeri, 

h. Pada wanita, sakit perut bagian bawah yang kambuhan (tetapi tidak ada 

hubungannya dengan haid), 

i. Mengeluarkan darah setelah berhubungan seks, dan 

j. Secara umum merasa tidak enak badan atau demam. 

IMS tidak dapat dicegah dengan : 

a. Meminum minuman beralkohol seperti bir dan lain-lain. 

b. Meminum antibiotik seperti supertetra, penisilin dan lain-lain, sebelum atau 

sesudah berhubungan seks, tidak ada satu obat pun yang ampuh untuk membunuh 

semua jenis kuman IMS secara bersamaan (kita tidak tahu jenis IMS mana yang 

masuk ke tubuh kita). Semakin sering meminum obat-obatan secara sembarangan 

http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/14/trichomoniasis/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/29/shigella/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/30/campylobacteriosis/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/06/02/salmonellosis/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/06/01/giardia-lamblia/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/06/04/entamoeba-histolytica/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/06/13/cryptosporidiosis/
http://pisangkipas.wordpress.com/2009/06/13/cryptosporidiosis/
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malah akan semakin menyulitkan penyembuhan IMS karena kumannya menjadi 

kebal terhadap obat. 

c. Mendapatkan suntikan antibiotik secara teratur, pencegahan penyakit hanya dapat 

dilakukan oleh antibodi di dalam tubuh kita. 

d. Memilih pasangan seks berdasarkan penampilan luar (misalnya, yang berkulit 

putih bersih) atau berdasarkan usia (misalnya, yang masih muda), anak kecil pun 

dapat terkena dan mengidap bibit IMS, karena penyakit tidak membeda-bedakan 

usia dan tidak pandang bulu. 

e. Membersihkan/mencuci alat kelamin bagian luar (dengan cuka, air soda, alkohol, 

air jahe, dll) dan bagian dalam (dengan odol, betadine atau jamu) segera setelah 

berhubungan seks. 

Penanganan IMS yang Benar 

a. Segera pergi ke dokter untuk diobati 

• Jangan mengobati IMS sendiri tanpa mengetahui penyakit apa yang 

menyerang kita (jenis IMS sangat banyak dan ada kemungkinan terjadi 

komplikasi), dibutuhkan tes untuk memastikan IMS yang diderita. 

• Jangan minum obat sembarangan. Obat IMS berbeda-beda, tergantung jenis 

IMS yang diderita 

• Jangan pergi berobat ke dukun atau tukang obat. Hanya dokter yang tahu 

persis kebutuhan obat untuk IMS yang diderita. Penggunaan herbal bisa 

dilakukan (sebaiknya) jika ada yang mengawasi/penanggungjawab. 

b. Ikuti saran dokter 

Jangan menghentikan minum obat yang diberikan dokter meskipun sakit dan 

gejalanya sudah hilang. Jika tidak diobati dengan tuntas (obat dikonsumsi sampai 

habis sesuai anjuran dokter) ,  maka kuman penyebab IMS akan kebal terhadap 

obat-obatan. 

c. Jangan berhubungan seks selama dalam pengobatan IMS 

Hal ini berisiko menularkan IMS yang diderita kepada pasangan seks Anda. 

d. Jangan hanya berobat sendiri saja tanpa melibatkan pasangan seks (khususnya 

pasangan sah) 
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Pasangan seksual Anda juga harus diperiksa dan berobat ke dokter. Jika tidak, 

IMS yang diderita akan ulang-alik dari kita ke pasangan kita, kemudian dari 

pasangan kita ke kita dan seterusnya. Kedua belah pihak harus disembuhkan agar 

tidak saling menulari kembali. 

Pencegahan penyebarluasan IMS hanya dapat dilakukan dengan cara : 

a. Anda jauhi seks,  tidak melakukan hubungan seks (abstinensi), atau 

b. Bersikap saling setia, tidak berganti-ganti pasangan seks (monogami) dan saling 

setia, atau 

c. Cegah dengan memakai kondom, tidak melakukan hubungan seks berisiko (harus 

selalu menggunakan kondom). 

d. Tidak saling meminjamkan pisau cukur dan gunting kuku. 

e. Edukasi,  embuskan informasi mengenai HIV/AIDS dan IMS kepada kawan-

kawan Anda. 

14. Mitos Seputar Kesehatan Reproduksi Remaja 

Berikut adalah beberapa mitos seputar Kesehatan Reproduksi Remaja yang masih 

dipercaya oleh sebagian remaja dan perlu diluruskan: 

a. Hubungan seks sekali tidak akan menyebabkan kehamilan 

b. Bila melakukan hubungan seks dan alat kemaluan laki-laki ditarik keluar sebelum 

mencapai klimax, maka tidak akan terjadi kehamilan 

c. Bila remaja puteri melakukan hubungan seks dengan tetap menggunakan celana 

dalam tidak akan menyebabkan kehamilan 

d. Bila setelah melakukan hubungan seks, kemudian remaja puteri loncat loncat 

maka tidak akan terjadi kehamilan 

e.  Bila sebelum melakukan hubungan seks dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), 

alat kemaluan laki-laki diberi air liur tidak akan tertular PMS 

f. Bila pertama kali melakukan hubungan seks, dan remaja puteri tidak 

mengeluarkan darah dari alat kemaluannya berarti dia sudah tidak perawan lagi 

g. Pembuktian rasa cinta seorang remaja puteri pada kekasihnya haruslah dengan 

melakukan hubungan seksual 

http://pisangkipas.wordpress.com/2009/05/14/kondom/
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h. Agar cepat sembuh setelah sifon maka laki-laki yang disunat harus melakukan 

hubungan seks dengan PSK 

i. Keperawanan seorang calon isteri harus dijaga, bila ingin melakukan hubungan 

seks lebih baik melakukannya dengan seorang PSK. 

Masih banyak contoh-contoh mitos yang berhubungan dengan seksualitas 

yang dapat menyesatkan remaja karena kekurang tahuan mereka tentang kesehatan 

reproduksi. Bila remaja dibekali dengan pengetahuan kesehatan reproduksi yang 

komprehensif, maka remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam berbuat dan 

mengambil keputusan sehubungan dengan seksualitas. Peran sekolah dan guru dalam 

PKRR sangat penting agar generasi remaja dapat terselamatkan dari kehamilan dan 

aborsi pranikah, pernikahan dini dan PMS/HIV/AIDS serta penggunaan narkoba dan 

minuman keras. 

 

B. Napza 

NAPZA yang merupakan kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif. Adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi 

seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik 

dan psikologi.  

 

1. Narkotika 

Semua zat atau obat yang bisa menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang 

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Contoh:    Opium, morfin, heroin, cocain, ganja/marijuana. 

2. Psikotropika 

Zat atau obat yang berkhasiat psiko aktif yang dapat menyebabkan perubahan khas 

pada mental dan perilaku. 

Contoh: Ecstacy , Methamphetamin (shabu-shabu/ubas), Obat penenang (obat tidur, 

pil koplo,BK, nipam, valium, lexotan dll.) 

3. Zat Adiktif  
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Zat yang bukan narkotik atau psikotropika tapi dapat menyebabkan perubahan (fisik, 

mental) dan ketergantungan. 

Contoh: Nikotin (rokok), kafein(the, kopi, kakao), Inhalansia (tiner, bensin, aseton/cat 

kuku), aerosol spray. 

Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya 

menenangkan pasien atau mengurangi rasa sakit. Namun, beberapa orang memakainya 

tanpa ada alasan medis. 

Pengguna NAPZA adalah orang yang hanya menggunakan NAPZA untuk 

sekedar bersenang-senang, berekreasi, bersantai, menghilangkan stres atau kecemasan, 

hanya menggunakan pada perayaan atau acara-acara khusus, atau untuk hiburan. Hidup 

mereka tidak berputar di sekitar NAPZA saja. Sering juga disebut sebagai Pengguna 

Sosial, Rekreasional, atau Sewaktu-waktu.  

Sementara seorang Penyalahguna NAPZA adalah orang yang memakai NAPZA 

bukan untuk tujuan pengobatan, digunakan secara terus menerus yang seringkali 

menyebabkan ketagihan dan menimbulkan masalah-masalah hidup mereka. Masalah-

masalah tersebut dapat muncul dalam bentuk fisik, mental, emosional, atau spiritual. 

Seringkali justru zat-zat yang dikonsumsi Penyalahguna yang mengendalikan perilaku 

dan pikiran mereka sehingga akan melakukan hampir apa saja untuk mendapatkan zat 

tersebut. Penyalahguna tidak bisa membayangkan hidup tanpa NAPZA. 

 

Jenis- jenis NAPZA, dilihat dari cara pemakaian : 

a.  Dihisap, antara lain:  

- Kanabis :  dengan cara di padatkan menyerupai rokok /dengan menggunakan pipa 

rokok 

b.  Dihirup, antara lain: 

- Kokain 

- Amphetamin (tapi ada juga yang tablet) 

- Solvent/ Inhalantsia 
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c.   Disuntikan , antara lain : 

- Kokain 

- Amphetamin 

- Obat Penenang (tranquilizer) 

- Obat Tidur (barbiturate) 

- Opium 

-     Heroin (Putaw) 

Tanda-tanda orang yang menggunakan NAPZA 

• Pada saat menggunakan NAPZA : jalan sempoyongan, bicara pelo ( cadel ), apatis ( 

acuh tak acuh ), mengantuk, agresif. 

• Bila terjadi kelebihan dosis ( Overdosis ) : nafas sesak, denyut jantung dan nadi 

lambat, kulit teraba dingin, bahkan meninggal. 

• Saat sedang ketagihan ( Sakau ) : mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, 

rasa sakit seluruh tubuh, malas mandi, kejang, kesadaran menurun. 

• Pengaruh jangka panjang : penampilan tidak sehat, tidak perduli terhadap kesehatan 

dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan. 

• Prestasi di sekolah menurun, tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, 

pemalas, kurang bertanggung jawab. 

• Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan pagi hari, mengantuk di kelas atau 

tempat kerja. 

• Sering berpergian sampai larut malam, terkadang tidak pulang tanpa ijin. 

• Sering mengurung diri, berlama – lama di kamar mandi, menghidar bertemu dengan 

anggota keluarga yang lain. 

• Sering mendapat telpon dan didatangi orang yang tidak dikenal oleh anggota keluarga 

yang lain. 

• Sering berbohong, minta banyak uang dengan berbagai alasan tapi tidak jelas 

penggunaannya, mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri atau keluarga, 

mencuri, terlibat kekerasan dan sering berurusan dengan polisi. 
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• Sering bersikap emosional, mudah tersinggung, pemarah, kasar, bermusuhan 

pencurigaan, tertutup dan penuh rahasia. 

 

 

 

Efek NAPZA terhadap kesehatan: 

a. Gangguan daya ingat 

b. Gangguan perhatian / konsentrasi 

c. Gangguan bertindak rasional 

d. Gagguan perserpsi sehingga menimbulkan  halusinasi 

e. Gangguan motivasi, sehingga malas sekolah atau bekerja 

f.  Gangguan pengendalian diri, sehingga sulit membedakan baik / buruk. 
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BAGIAN III 

MATERI SEMESTER I KELAS XI 

 

1. HIV dan AIDS 

1. Informasi Dasar  HIV dan AIDS 

HIV merupakan singkatan dari ’human immunodeficiency virus’. HIV merupakan 

retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia (terutama CD4 

positive T-sel dan macrophages– komponen-komponen utama sistem kekebalan sel), dan 

menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya 

penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan defisiensi 

kekebalan tubuh. 

Gambar 6. Ilustrasi Virus HIV 
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Sistem kekebalan dianggap defisien ketika sistem tersebut tidak dapat lagi 

menjalankan fungsinya memerangi infeksi dan penyakit- penyakit. Orang yang kekebalan 

tubuhnya defisien (Immunodeficient) menjadi lebih rentan terhadap berbagai ragam 

infeksi, yang sebagian besar jarang menjangkiti orang yang tidak mengalami defisiensi 

kekebalan. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan defisiensi kekebalan yang parah 

dikenal sebagai “infeksi oportunistik” karena infeksi-infeksi tersebut memanfaatkan 

sistem kekebalan tubuh yang melemah. 

AIDS adalah singkatan dari ‘acquired immunodeficiency syndrome’ dan menggambarkan 

berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. 

Infeksi HIV telah ditahbiskan sebagai penyebab AIDS. Tingkat HIV dalam tubuh dan 

timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah 

berkembang menjadi AIDS. 

2. Gejala dan Penularan Virus HIV 

Setelah satu atau dua bulan virus HIV memasuki tubuh, 40-90 persen orang yang 

terinfeksi mengalami gejala yang mirip dengan gejala flu yang disebut acute retroviral 

syndrom (ARS). Meski begitu, gejala terinfeksi HIV bisa tak terdeteksi sampai bertahun-

tahun kemudian. 

Berikut adalah gejala-gejala yang sering dialami oleh orang yang positif terinfeksi HIV: 

a.  Demam 
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Salah satu gejala ARS adalah demam ringan dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat 

celsius. Gejala demam ini sering diikuti dengan gejala ringan lainnya, seperti kelelahan, 

sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. 

b. Kelelahan 

Respons inflamasi dalam tubuh juga bisa menyebabkan perasaan lelah dan kehabisan 

energi. Gejala ini bisa timbul pada awal atau beberapa tahun kemudian. 

c.  Nyeri Otot 

Gejala ARS juga sering didiagnosis sebagai infeksi virus, influenza, mononucleosis, 

bahkan hepatitis dan sifilis. Hal ini tidak mengherankan karena banyak gejala yang 

mirip, termasuk nyeri pada otot dan persendian. 

iv. Pembengkakan kelenjar getah bening juga lazim terjadi karena kelenjar ini merupakan 

bagian dari sistem imun yang akan mengalami peradangan jika terjadi infeksi. Kelenjar 

getah bening banyak terdapat di ketiak, paha, juga leher. 

v. Ruam kulit. 

Ruam pada kulit berupa bercak kemerahan bisa timbul pada awal atau tahap akhir 

terjadinya HIV/AIDS. Bila munculnya ruam ini tidak bisa dijelaskan dan Anda 

termasuk orang yang berisiko tinggi tertular HIV, segera lakukan tes. 

f. Mual, muntah, dan diare 

30-60 persen orang mengalami gejala singkat mual, muntah atau diare pada awal 

terjadinya infeksi HIV. Namun, gejala-gejala ini juga bisa muncul akibat terapi 

antiretroviral dan infeksi tahap lanjut. 

g. Berat badan turun 

Penurunan berat badan (BB) merupakan tanda perburukan penyakit dan juga karena 

diare berat.  

h. Seseorang yang mengalami sindrom AIDS wasting biasanya kehilangan 10 persen atau 

lebih dari berat badan mereka, serta menderita diare atau kelelahan dan demam lebih 

dari 30 hari. 

i. Batuk kering 

Beberapa orang yang positif HIV juga mengalami batuk kering yang berlangsung 

berminggu-minggu dan terus memburuk. 
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j. Radang paru 

Batuk dan badan yang mengurus mungkin juga akibat infeksi serius yang disebabkan 

oleh kuman. Bila sistem imun kita dalam kondisi baik, maka kuman ini tak 

menyebabkan masalah. 

k. Berkeringat pada malam hari 

Sebagian besar orang di awal tahap infeksi HIV berkeringat pada malam hari, yang 

tidak terkait dengan suhu ruangan. Gejala ini memburuk pada tahap lanjut dari infeksi. 

l. Perubahan pada kuku 

Pasien dengan sistem kekebalan terganggu, seperti AIDS, lebih rentan terkena infeksi 

jamur. Infeksi ini juga menyebabkan perubahan pada kuku, seperti mudah patah, rapuh, 

dan juga perubahan pada warna. 

m. Infeksi jamur 

Infeksi jamur yang sering dialami di tahap infeksi HIV lanjut adalah semacam sariawan 

di mulut yang disebabkan oleh jamur candida. Pasien yang mengalami sariawan parah 

ini kesulitan untuk menelan dan sulit disembuhkan. 

 

 

 

n. Kebas dan rasa kesemutan 

Infeksi HIV pada tahap lanjut bisa menyebabkan rasa kebas dan sensasi geli pada 

tangan dan kaki. Gejala ini disebut juga peripheral neuropathy, yang juga muncul pada 

pasien diabetes yang tidak terkontrol. Gejala ini timbul karena saraf sudah rusak. 

o. Haid tak teratur 

Infeksi HIV juga bisa menyebabkan siklus menstruasi terganggu, seperti haid lebih 

sedikit atau tidak teratur. Gangguan ini lebih disebabkan penurunan berat badan 

daripada infeksi HIV itu sendiri. 

HIV ditularkan melalui seks penetratif (anal atau vaginal) dan oral seks; transfusi 

darah; pemakaian jarum suntik terkontaminasi secara bergantian dalam lingkungan 

perawatan kesehatan, dan melalui suntikan narkoba; dan melalui ibu ke anak, selama masa 

kehamilan, persalinan, dan menyusui. 
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a. Penularan Secara Seksual: HIV dapat ditularkan melalui seks penetratif yang tidak 

terlindungi. Sangat sulit untuk menentukan kemungkinan terjadinya infeksi melalui 

hubungan seks, kendatipun demikian diketahui bahwa risiko infeksi melalui seks 

vaginal umumnya tinggi. Penularan melalui seks anal dilaporkan memiliki risiko 10 

kali lebih tinggi dari seks vaginal. Seseorang dengan infeksi menular seksual (IMS) 

yang tidak diobati, khususnya yang berkaitan dengan tukak/luka dan duh (cairan yang 

keluar dari tubuh) memiliki rata-rata 6-10 kali lebih tinggi kemungkinan untuk 

menularkan atau terjangkit HIV selama hubungan seksual. Dalam hal penularan HIV, 

seks oral dipandang sebagai kegiatan yang rendah risiko. Risiko dapat meningkat bila 

terdapat luka atau tukak di sekitar mulut dan jika ejakulasi terjadi di dalam mulut. 

b. Penularan melalui pemakaian jarum suntik atau semprit secara bergantian: 

Menggunakan kembali atau memakai jarum atau semprit secara bergantian 

merupakan cara penularan HIV yang sangat efisien. Risiko penularan dapat 

diturunkan secara berarti di kalangan pengguna narkoba suntikan dengan penggunaan 

jarum dan semprit baru yang sekali pakai, atau dengan melakukan sterilisasi jarum 

yang tepat sebelum digunakan kembali. Penularan dalam lingkup perawatan 

kesehatan dapat dikurangi dengan adanya kepatuhan pekerja pelayanan kesehatan 

terhadap Kewaspadaan Universal (Universal Precautions). 

c. Penularan dari Ibu ke Anak: HIV dapat ditularkan ke anak selama masa kehamilan, 

pada proses persalinan, dan saat menyusui. Pada umumnya, terdapat 15-30% risiko 

penularan dari ibu ke anak sebelum dan sesudah kelahiran. Sejumlah faktor dapat 

mempengaruhi risiko infeksi, khususnya jumlah virus (viral load) dari ibu pada saat 

kelahiran (semakin tinggi jumlah virus, semakin tinggi pula risikonya.). Penularan 

dari ibu ke anak setelah kelahiran dapat juga terjadi melalui pemberian air susu ibu. 

d. Penularan melalui transfusi darah: Kemungkinan risiko terjangkit HIV melalui 

transfusi darah dan produk- produk darah yang terkontaminasi ternyata lebih tinggi 

(lebih dari 90%). Kendatipun demikian, penerapan standar keamanan darah menjamin 

penyediaan darah dan produk- produk darah yang aman, memadai dan berkualitas 

baik bagi semua pasien yang memerlukan transfusi. Keamanan darah meliputi 
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skrining atas semua darah yang didonorkan guna mengecek HIV dan patogen lain 

yang dibawa darah, serta pemilihan donor yang cocok. 

3.   Tes HIV 

Tes HIV memberi tahu kita apakah kita terinfeksi HIV, virus penyebab AIDS. 

Kebanyakan tes ini mencari antibodi terhadap HIV. Antibodi adalah protein yang dibuat 

oleh sistem kekebalan tubuh untuk menyerang kuman tertentu. Antibodi terhadap semua 

kuman berbeda, jadi bila ditemukan antibodi terhadap HIV dalam darah kita, artinya kita 

terinfeksi HIV. Ada juga jenis tes lain yang mencari tanda bahwa virus sendiri ada di 

dalam darah, tetapi tes macam ini belum tersedia di Indonesia. 

Setelah kita mengetahui bahwa kita terinfeksi HIV, mungkin kita melakukan tes 

lain. Tes ini mengukur jumlah virus dalam aliran darah kita (tes viral load, lihat Lembaran 

Informasi (LI) 125), dan tingkat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh kita (tes CD4,). 

Tes yang paling lazim untuk HIV adalah tes darah. Sekarang juga ada tes yang 

dapat mencari antibodi dalam air seni, atau dalam cairan yang diambil dari dalam mulut 

(bukan air liur), digesekkan dari dalam pipi. Tes yang sering dipakai sekarang disebut tes 

cepat atau rapid test, yang mampu menyediakan hasil dalam 20-30 menit setelah contoh 

darah atau cairan lain diambil. Pada 2010, FDA-AS menyetujui tes INSTI, yang memberi 

hasil dalam 60 detik. Namun tes ini belum tersedia di Indonesia. 

Untuk tes darah, contoh darah kita diambil dengan jarum suntik sekali pakai, atau 

tetes darah diambil setelah jari kita ditusuk dengan jarum sekali pakai. Jika hasil tes 

pertama ‘reaktif’ (positif), hal ini menunjukkan kemungkinan kita terinfeksi HIV. Tetapi 

tes harus diulang sekali (jika kita mempunyai gejala penyakit HIV) atau dua kali dengan 

cara berbeda untuk memastikan hasilnya benar, dan dapat dinyatakan ‘positif’. Ini 

biasanya dilakukan oleh tempat tes tanpa kita diketahui. Hasil juga dapat dilaporkan 

sebagai ‘non-reaktif’ (negatif). Kadang laboratorium juga melaporkan angka non-reaktif 

(mis. non-reaktif, 0,34). Angka ini tidak ada relevansi sama sekali dan sebaiknya 

diabaikan. 

Sebelum darah diambil, kita wajib diberi konseling oleh seorang konselor yang 

terlatih. Di antara yang lain, konseling ini akan memberi informasi dasar tentang HIV dan 

AIDS, manfaat dan kerugian kita mengetahui apakah kita terinfeksi, dan bagaimana kita 

http://spiritia.or.id/li/bacali.php?lino=125
http://spiritia.or.id/li/bacali.php?lino=125
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akan bereaksi jika nanti hasilnya positif. Setelah itu, kita diminta menyetujui sebelum 

darah diambil (sering disebut informed consent). Kita juga wajib diberi konseling lagi oleh 

konselor yang sama saat hasilnya sudah ada. Hasilnya hanya boleh diberikan pada kita, 

dan tidak boleh diberikan pada orang lain tanpa persetujuan kita. Tempat melaksanakan 

tes bertanggung jawab untuk menjamin nama kita dan hasil tes tidak diketahui orang lain 

(konfidentialitas). 

Namun, jika kita di bawah umur, orang tua atau wali kita boleh mewakili kita. 

Sayangnya, di Indonesia, tidak jelas berapa sebenarnya usia ‘di bawah umur.’ 

Hasil tes tidak wajib dilaporkan ke pemerintah. Ada beberapa tempat tes yang 

tidak mewajibkan kita memberi nama atau identifikasi. Ini disebut tes tanpa nama atau 

anonim. 

Semua rumah sakit rujukan AIDS (hampir 200 di seluruh Indonesia) dan satelitnya 

menyediakan layanan tes HIV, sering kali di klinik disebut VCT (voluntary counseling 

and testing). Daftar rumah sakit rujukan dapat dilihat di situs web Spiritia (lihat alamat di 

bawah) atau dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Selain itu ada beberapa klinik 

lain yang menyediakan tes HIV, dan tes juga dapat dilakukan di beberapa laboratorium 

swasta, walau sering kali lab tersebut tidak menyediakan konseling. Tes kadang 

disediakan tanpa biaya, tetapi biasa harganya tidak lebih dari Rp 50.000. 

Kita dapat terinfeksi HIV tanpa mengetahuinya. Kita mungkin tidak merasa sakit 

atau mempunyai keluhan. Tetapi kita tetap bisa menularkan orang lain. Siapa pun yang 

aktif secara seksual atau memakai jarum suntik secara bergantian sebaiknya tes HIV 

secara berkala. 

Jika kita menjadi terinfeksi HIV, biasanya sistem kekebalan tubuh baru 

membentuk antibodi tiga minggu hingga tiga bulan setelah kita terpajan. Ini disebut masa 

jendela. Jadi, jika kita merasa kita terpajan, atau melakukan perilaku berisiko tertular HIV, 

kita sebaiknya menunggu tiga bulan setelah peristiwa berisiko sebelum kita dites. Kita 

juga dapat langsung tes, dan mengulangi tes tiga bulan setelah peristiwa (bukan setelah 

tes pertama). Selama masa jendela ini, tes antibodi akan menunjukkan hasil non-reaktif 

(negatif), tetapi walaupun begitu, jika kita sudah terinfeksi kita dapat menularkan orang 

lain. 
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Menurut pedoman Kemenkes RI, hasil tes HIV yang non-reaktif tiga bulan atau 

lebih setelah peristiwa berisiko berarti kita tidak terinfeksi HIV, atau dalam kata lain, kita 

HIV-negatif. 

Tes viral load mencari potongan genetik HIV. Bibit ini terbentuk sebelum sistem 

kekebalan tubuh membentuk antibodi. Tes viral load tidak biasa dipakai untuk 

menentukan apakah seseorang terinfeksi, karena tes tersebut jauh lebih mahal 

dibandingkan tes antibodi. Selain itu, tingkat hasil yang salah lebih tinggi, sehingga tes 

viral load ini tidak disetujui oleh Kemenkes sebagai alat diagnosis HIV untuk orang 

dewasa di Indonesia. 

Hasil positif atau reaktif berarti kita mempunyai antibodi terhadap HIV, dan itu 

berarti kita terinfeksi HIV. Hasil tes seharusnya disampaikan kepada kita oleh konselor, 

yang akan memberi tahu kita apa dampak pada kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat 

memperoleh layanan dan dukungan kesehatan serta emosional. 

Hasil positif bukan berarti kita AIDS. Banyak orang yang positif tetap sehat untuk 

beberapa tahun, dan tidak tentu langsung perlu memakai obat apa pun. 

4.   Diagnosis HIV dan AIDS 

Seseorang dianggap positif mengidap HIV dan AIDS bila jumlah CD4-nya di bawah 200. 

Tidak hanya dilihat dari jumlah ini saja, diagnosisi juga dilihat dari gejala-gejala AIDS 

yang timbul pada penderita, misalnya infeksi oportunistik. 

 

 

3) Upaya penanggulangan/pencegahan HIV dan AIDS 

Penularan HIV secara seksual dapat dicegah dengan: 

• berpantang seks 

• hubungan monogami antara pasangan yang tidak terinfeksi 

• seks non-penetratif 

• penggunaan kondom pria atau kondom wanita secara konsisten dan benar 

Cara tambahan yang lain untuk menghindari infeksi: 
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• Bila anda seorang pengguna narkoba suntikan, selalu gunakan jarum suntik atau 

semprit baru yang sekali pakai atau jarum yang secara tepat disterilkan sebelum 

digunakan kembali. 

• Pastikan bahwa darah dan produk darah telah melalui tes HIV dan standar standar 

keamanan darah dilaksanakan. 

4) Mitos Seputar HIV dan AIDS 

Dari waktu ke waktu, kesalahpahaman tentang penyakit HIV/AIDS masih saja 

terjadi. Banyak mitos seputar HIV/AIDS yang tidak kunjung hilang dan masih saja 

melekat di benak masyarakat. 

Padahal, mitos menyesatkan ini kerap merugikan, bukan hanya bagi individu atau 

pasien, melainkan juga masyarakat secara umum. Berikut ini adalah 9 mitos paling sering 

ditemukan seputar penyakit HIV/AIDS: 

1. Mengidap HIV berarti menderita AIDS Mungkin ini adalah mitos paling populer. 

Banyak orang menganggap terinfeksi HIV berarti menderita AIDS. Human 

immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang menghancurkan sel-sel kekebalan 

tubuh seperti sel CD4 yang berperan membantu melawan penyakit. Dengan 

pengobatan yang tepat, Anda bisa mengidap HIVselama bertahun-tahun, tetapi tidak 

berkembang menjadi AIDS. Untuk bisa sampai ke tahap AIDS (acquired 

immunodeficiency syndrome), Anda harus mengalami infeksi oportunistik atau jumlah 

sel CD4-nya di bawah 200 per milimeter kubik  

2. HIV dapat menular melalui kontak biasa Faktanya, seseorang tidak akan tertular atau 

menyebarkan HIV hanya dengan memeluk orang lain, memakai handuk, atau 

memakai alat makan yang sama. HIV dapat menyebar melalui kebiasaan atau 

perilaku seks tidak aman, memakai jarum suntik bersama-sama, atau menato tubuh 

dengan alat yang tidak steril. 

3. Pengidap HIV berumur pendek Setiap pengidap HIV akan mengalami hal yang 

berbeda-beda. Beberapa pasien mungkin akan sampai pada tahap AIDS hanya dalam 

beberapa bulan saja karena virus HIV dengan cepat melemahkan sistem kekebalan 

tubuhnya. Namun, ada pula pasien yang bisa bertahan selama bertahun-tahun walau 

tubuhnya mengidap HIV. Jadi, mereka sebenarnya mempunyai harapan hidup yang 
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sama. Pasien dapat melakukan pencegahan agar HIV tak berkembang menjadi AIDS 

dengan selalu berkonsultasi dengan dokter dan mengikuti rekomendasi medis. 

4. Anda tahu positif HIV karena merasakan gejalanya Beberapa pasien tidak 

menunjukkan gejala apa pun setelah selama bertahun-tahun terinfeksi HIV. Namun, 

sebagian lagi mengalami gejala hanya dalam kurun waktu 10 hari hingga beberapa 

pekan setelah terinfeksi. Gejala yang muncul pertama kali mirip dengan flu atau 

mononucleosis disertai demam, kelelahan, ruam, dan sakit tenggorokan. Gejala-gejala 

tersebut biasanya menghilang setelah beberapa pekan dan mungkin tidak akan 

mengalami lagi gejala itu selama beberapa tahun. Satu-satunya cara memastikan 

apakah Anda terinfeksi HIV adalah menjalani tes atau screening. 

5. HIV dapat disembuhkan Hingga saat ini belum ada obat yang mampu 

menyembuhkan HIV. Pengobatan hanya sebatas untuk menjaga agar kadar virus tetap 

rendah dan membantu mempertahankan sistem kekebalan tubuh. 

6. HIV hanya menginfeksi kelompok berisiko Faktanya HIV dapat menginfeksi siapa 

saja. Pria, wanita, anak-anak, baik yang gay maupun straight. Data di Amerika 

Serikat, misalnya, kalangan pria yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenis 

berisiko hingga 53% terinfeksi HIV. Kaum wanita menyumbang 27 persen infeksi 

baru, sedangkan anak-anak menyumbang 13 persen infeksi baru. Sekitar 50 persen 

kasus baru HIV setiap tahunnya di AS disumbangkan oleh kaum Afro-Amerika. 

7. Seks menjadi aman  untuk sesama pengidap HIV Ketika Anda dan pasangan sama-

sama terinfeksi HIV, bukan berarti Anda tidak perlu lagi memerhatikan faktor 

keamanan saat berhubungan intim. Menggunakan kondom atau karet pengaman lain 

dapat membantu melindungi Anda dari penyakit menular seksual lainnya, selain juga 

mencegah penularan strain virus HIV lain, yang mungkin resisten terhadap obat anti-

HIV. Meskipun Anda sedang menjalani pengobatan atau merasa sehat, Anda tetap 

berisiko terinfeksi. 

8. Bayi dari ibu yang terinfeksi sudah pasti positif HIV Ibu yang terinfeksi bisa 

menularkan HIV kepada bayi yang dilahirkannya ketika proses kehamilan ataupun 

persalinan. Tetapi, risiko ini dapat ditekan dengan cara bimbingan dokter dan 

mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat dari dokter. Wanita hamil yang 
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mengidap HIV dapat menjalani pengobatan untuk mengendalikan infeksi  an 

melindungi sang bayi dalam rahim dari risiko tertular virus. 

9. Anda dapat mencegah infeksi lain terkait dengan HIV Karena melemahnya sistem 

kekebalan tubuh, mereka yang terinfeksi HIV  menjadi sangat rentan terhadap 

beragam jenis infeksi, seperti pneumocystis pneumonia, tuberculosis, candidiasis, 

cytomegalovirus, dan toxoplasmosis. Cara terbaik untuk menekan risiko adalah 

menjalani pengobatan HIV dengan disiplin.  Sejumlah  infeksi dapat dicegah dengan 

obat-obat tertentu. Anda juga dapat menekan risiko dengan menghindari kontak 

dengan kuman melalui sejumlah perilaku, seperti tidak memakan daging setengah 

matang dan tidak meminum air yang terkontaminasi. 

 

B.  Hak-hak Reproduksi 

1. Latar Belakang, Pengertian, Dasar Hukum 

a. Latar Belakang 

- Agar para remaja menyadari bahwa pengendali utama tubuh/fisiknya adalah para 

remaja itu sendiri, bukan orang lain. Sebagai konsekuensinya, apapun yang 

dilakukan para remaja harus dipikirkan baik-baik, karena menyangkut milik dan 

masa depannya sendiri  

- Dengan menyadari bahwa seorang remaja memiliki hak reproduksi, maka ia harus 

menyadari bahwa remaja lain jugamemiliki hak yang sama sehingga harus saling 

menghormati.  

b. Pengertian 

Hak Kesehatan Reproduksi Remaja adalah hak-hak  remaja untuk terlindungi 

kesehatan reproduksinya.   

 

c. Dasar Hukum 

- Deklarasi Hak Anak oleh Liga Bangsa-bangsa di Jenewa 1924 

- Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia (HAM) oleh PBB 1948 

- UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
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- Konvensi Hak Anak oleh PBB 1989 yang diratifikasi Indonesia tahun 1990 

melalui Keppres No 36 Tahun 1990  

- ICPD 1994 

- UU No 22 Tahun 2003 tentang  UU Perlindungan Anak  

2. Hak Kesehatan Reproduksi Remaja 

Ada 12 Kesehatan Reproduksi Remaja berdasarkan ICPD Cairo 1994: 

a.   Hak mendapat informasi dan pendidikan  kesehatan reproduksi  

b.   Hak mendapat pelayanan dan kesehatan  reproduksi  

c.   Hak untuk kebebasan berfikir dan   membuat keputusan tentang kesehatan       

      reproduksinya. 

d.   Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak  kelahiran anak  

e.   Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran  

      karena masalah jender. 

f.   Hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi  

g.   Hak untuk bebas dari penganiayan dan  perlakuan buruk yang menyangkut  

      kesehatan reproduksi 

h.   Hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang   

      kesehatan reproduksi  

i.    Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksisnya  

j.    Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga  

k.   Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa  

      kesehatan reproduksi  

l. Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi. 

3. Pengenalan Konsep Gender 

Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan berbagai diskusi 

tentang masalah-masalah perempuan, selama itu pulalah istilah tersebut telah 

mendatangkan ketidakjelasan-ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang 

dimaksud dengan konsep gender dan apa kaitan konsep tersebut dengan usaha 

emansipasi wanita yang diperjuangkan kaum perempuan tidak hanya di Indonesia yang 

dipelopori ibu Kartini tetapi juga di pelbagai penjuru dunia lainnya. 
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Kekaburan makna  atas istilah gender ini telah mengakibatkan perjuangan gender 

menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang merasa 

terancam “hegemoni kekuasaannya” tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang 

tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan gender itu.  

Konsep gender pertama kali harus dibedakan dari konsep seks atau jenis kelamin 

secara biologis. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan 

atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat 

permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir 

dan merupakan pemberian Tuhan; sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. 

Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa 

seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, 

janggut, dan memproduksi sperma . Sementara seseorang disebut berjenis kelamin 

perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat 

untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri 

secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak 

dapat dipertukarkan satu sama lain.  

Berbeda dengan seks atau jenis kelamin yang diberikan oleh Tuhan dan sudah 

dimiliki seseorang ketika ia dilahirkan sehingga menjadi kodrat manusia, istilah gender 

yang diserap dari bahasa Inggris dan sampai saat ini belum ditemukan padanan katanya 

dalam Bahasa Indonesia, ---kecuali oleh sebagian orang yang untuk mudahnya telah 

mengubah gender menjadi jender--- merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal 

dan memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi, 

politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, etnik, adat istiadat, golongan, juga faktor 

sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Kompas, 3 

September 1995)   

Oleh karena gender merupakan suatu istilah yang dikonstruksi secara sosial dan 

kultural untuk jangka waktu yang lama, yang disosialisasikan secara turun temurun  maka 

pengertian yang baku tentang konsep gender ini pun belum ada sampai saat ini, sebab 

pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan gender dimaknai secara 

berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu budaya ke budaya lain dan dari waktu 
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ke waktu. Meskipun demikian upaya untuk mendefinisikan konsep gender tetap 

dilakukan dan salah satu definisi gender telah dikemukakan oleh Joan Scoot, seorang 

sejarahwan, sebagai  “a constitutive element of social relationships based on perceived 

differences between the sexes, and…a primary way of signifying relationships of power.” 

(1986:1067) 

 Sebagai contoh dari perwujudan konsep gender sebagai sifat yang melekat pada 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya jika 

dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, disiplin, lebih pintar, lebih 

cocok untuk bekerja di luar rumah dan  bahwa seorang perempuan itu lemah lembut, 

keibuan, halus, cantik, lebih cocok untuk bekerja di dalam rumah (mengurus anak, 

memasak dan membersihkan rumah) maka itulah gender dan itu bukanlah kodrat karena 

itu dibentuk oleh manusia.  

Gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan berbeda dari 

waktu ke waktu, di suatu daerah dan  daerah yang lainnya. Oleh karena itulah, 

identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. 

Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah 

lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan 

pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. 

Demikian juga sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh 

kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan perkerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap 

maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.  

Disinilah kesalahan pemahaman akan konsep gender seringkali muncul, dimana 

orang sering memahami konsep gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai 

“kodrat”, sebagai sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah 

dan ditawar lagi. Padahal kodrat itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

antara lain berarti “sifat asli; sifat bawaan”. Dengan demikian gender yang dibentuk dan 

terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan 

secara turun temurun dari generasi ke generasi bukanlah bukanlah kodrat.  

 

C. Kecakapan Hidup 
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1. Pengertian 

Ketrampilan/kecakapan   Hidup Atau Life Skills menurut WHO Adalah 

“Berbagai Keterampilan Atau Kemampuan Untuk Dapat Beradaptasi Dan Berperilaku 

Positif Dalam  Menghadapi Berbagai Tantangan Dan Tuntutan Hidup Secara Efektif“. 

Ketrampilan hidup yang dimaksud adalah  ketrampilan secara total baik fisik, mental dan 

spiritual, yang bermanfaat  untuk mengelola dirinya sendiri, dalam menghadapi 

lingkungan maupun  upaya membentuk kemandirian. 

Ketrampilan/kecakapan  Hidup atau Life Skills  tersebut antara lain yaitu  : 

trampil  dalam memecahkan masalah;  trampil berpikir kritis ; trampil mengambil 

keputusan, trampil berfikir kreatif; trampil komunikasi interpersonal; trampil 

bernegosiasi;  trampil mengembangkan kesadaran diri, trampil berempati  dan juga 

trampil mengatasi stres dan emosi. Bila ketrampilan atau kecakapan hidup ini dimiliki 

oleh para  remaja, maka sudah pasti mereka akan lebih mudah  dalam menghadapi  

kondisi, situasi, tantangan dan masalah  yang semakin hari semakin banyak dan semakin  

kompleks. Karena mereka dapat berfikir cerdas dan mampu untuk memilah dan memilih 

mana yang baik dan bermanfaat bagi dirinya dan mana yang harus dihindari dan 

dijauhinya. 

Ketrampilan/kecakapan Hidup atau Life Skills  akan lebih bermakna bila remaja 

juga dibekali dan diberi pemahaman  dalam penghayatan tentang  nilai-nilai  moral dalam 

kehidupan, diantaranya: beriman, ulet, percaya diri dan bertanggung jawab. 

2.  Ragam Kecakapan Hidup 

Secara garis besar, kecakapan hidup dibagi menjadi 2 macam: 

a. Kecakapan hidup generik 

Kecakapan hidup generik adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap manusia 

yang terdiri atas kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan social (social 

skill). Kecakapan Personal mencakup kesadaran diri atau memahami diri ata upotensi 

diri, serta kecakapan berpikir rasional. Kesadaran diri merupakan penghayatan diri 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta 

menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus 

menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang 
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bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kecakapan berpikir rasional 

mencakup kecakapan: (1) Menggali dan menemukan informasi; (2) Mengolah 

informasi dan mengambil keputusan; dan (3) Memecahkan masalah secara kreatif. 

Kecakapan sosial atau kecakapan antar pribadi (inter-personal skill) meliputi 

kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja-sama (collaboration 

skill). Pada kecakapan komunikasi seperti empati, sikap penuh pengertian, dan seni 

berkomunikasi dua arah perlu ditekankan, karena berkomunikasi bukan sekedar 

menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang 

akan menumbuhkan hubungan harmonis. 

Kecakapan komunikasi sangat diperlukan, karena manusia berinteraksi dengan 

manusia lain melalui komunikasi, baik secara lisan, tertulis, tergambar, maupun 

melalui kesan. Kecakapan komunikasi terdiri dari dua bagian, yaitu verbal dan non-

verbal. Komunikasi verbal meliputi kecakapan mendengarkan berbicara, dan 

membaca-menulis. Komunikasi non-verbal meliputi pemahaman atas mimik, bahasa 

tubuh, dan tampilan atau peragaan. Dengan demikian, dalam kecakapan komunikasi 

tercakup kecakapan mendengarkan, berbicara, dan kecakapan menulis 

pendapat/gagasan. Sementara itu, dalam kecakapan bekerjasama tercakup kecakapan 

sebagai teman kerja yang menyenangkan dan sebagai pemimpin yang berempati. 

Sebagai teman yang menyenangkan, seseorang harus mampu membangun iklim yang 

kondusif dalam bersosialisasi diantaranya menghargai orang lain secara positif, 

membangun hubungan dengan orang lain dan sikap terbuka. Dalam kepemimpinan 

tercakup aspek tanggungjawab, sosialisasi, teguh, berani, mampu mempengaruhi dan 

mengarahkan orang lain. 

b. Kecakapan hidup spesifik 

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan yang diperlukan seseorang untuk 

menghadapi problema bidang khusus seperti pekerjan/kegiatan dan atau keadaan 

tertentu, yang terdiri atas kecakapan akademik dan vokasional.  

Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan mengidentifikasi variabel dan 

menjelaskan hubungannya dengan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis 
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terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian 

untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan. 

Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan atau kegiatan tertentu yang 

terdapat di masyarakat dan lebih memerlukan keterampilan motorik. Dalam 

kecakapan vokasional tercakup kecakapan vokasional dasar atau pravokasional yang 

meliputi kecakapan menggunakan alat kerja, alat ukur, memilih bahan, merancang 

produk; dan kecakapan vokasional penunjang yang meliputi kecenderungan untuk 

bertindak dan sikap kewirausahaan. Ini tidak berarti siswa SMP harus dibekali dengan 

jenis-jenis keterampilan kerja tetapi memberi kesempatan mengembangkan wawasan 

kerja, etos kerja dan aktivitas produktif. 

Perlu disadari, bahwa di dalam kehidupan nyata, antara general life skill (GLS) 

dengan specific life skill (SLS), yaitu antara kecakapan memahami diri, berpikir 

rasional, kecakapan sosial, akademik, dengan kecakapan vokasional tidak berfungsi 

secara terpisah-pisah, atau tidak terpisah secara ekslusif. Artinya, dalam kehidupan 

nyata seluruh kecakapan tersebut saling melengkapi, sehingga menyatu menjadi 

tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. 

Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh derajat kualitas 

berbagai aspek pendukung tersebut. 

3.  Inti dari Kecakapan Hidup 

Inti kecakapan hidup seperti dikemukakan di atas secara tegas adalah kemampuan, 

kesanggupan dan keterampilan, yang jika dikelompokkan secara lain aspek kemampuan 

dan kesanggupan tercakup dalam kecakapan berpikir, sedangkan keterampilan tercakup 

dalam aspek kecakapan bertindak. 

Kecakapan berpikir meliputi 12 ranah berpikir (Nelson-Jones) yaitu sebagai 

berikut. 

a.  Tanggung jawab untuk memilih (memilih atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi  

orang lain) 

b. Pemahaman hubungan antara cara berpikir, merasa dan bertindak. 

c. Menganalisis perasaan-perasaan sendiri (berusaha memahami atau mengerti perasaan 

yang sedang dialaminya). 
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d. Mempergunakan self-talk yang menunjang (dia bertanya pada dirinya sendiri tentang 

masalah yang sedang dialaminya). 

e. Memilih aturan-aturan pribadi yang realistis (membuat aturan yang dapat dilaksanakan 

dan masuk akal, misalnya : tidak usah selalu menjadi nomor satu di kelas). 

f. Mengamati secara akurat. 

g. Menjelaskan sebab-sebab secara akurat. 

h. Membuat prediksi yang realistis (membuat dugaan berdasarkan alas an yang dapat 

diterima akal). 

i. Menetapkan tujuan-tujuan yang realistis. 

j. Menggunakan keterampilan-keterampilan visual (contoh: membuat bagan untuk 

memberi penjelasan). 

k. Membuat keputusan yang realistis. 

l. Mencegah dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Sementara itu kecakapan bertindak meliputi : (1) pesan verbal, (2) pesan suara, (3) pesan 

melalui gerak tubuh, (4) pesan melalui sentuhan, dan (5) pesan melalui tindakan, misalnya 

mengirim bunga dan sebagainya. 

Perlu ditegaskan kembali bahwa setiap kecakapan hidup mengandung kemampuan dan 

kesanggupan (kecakapan berpikir) serta keterampilan (kecakapan bertindak). Sebagai 

contoh, kesadaran sebagai mahluk Tuhan mengandung kesanggupan dan kemampuan 

mengakui dan meyakini diri sebagai ciptaan-Nya serta mulai melakukan tindakan seperti 

berdoa atau sembahyang. 

4. Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) 

Perubahan nomenklatur BKKBN sesuai dengan Undang-Undang no 52 Tahun 

2009 yang dulunya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, membuat BKKBN mempunyai tugas 

baru, yaitu bidang kependudukan. Dalam bidang kependudukan, Indonesia masih 

mempunyai beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek kuantitas, kualitas, 

persebaran dan data kependudukan. 

 Bulan Oktober tahun 2011 penduduk Dunia diperkirakan sudah mencapai 7 

miliar dan sekitar 237,6 juta merupakan penduduk Indonesia (BPS, 2011). Jumlah 



95 

 

penduduk yang terus bertambah mempunyai dampak bagi pembangunan Bangsa 

Indonesia. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, apabila jumlah penduduk 

yang bertambah tidak diikuti peningkatan kualitas maka akan menimbulkan 

permasalahan pembangunan 

. Pengendalian penduduk perlu dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang 

timbul akibat bertambahnya jumlah penduduk, salah satu caranya dengan menggiatkan 

kembali program Keluarga Berencana (KB) yang sejak berlakunya otonomi daerah 

kurang tertangani secara serius. KB dalam arti luas adalah perubahan pola pandang, nilai, 

sikap, dan perilaku setiap orang/keluarga sehingga menganut norma baru bahwa keluarga 

kecil (anak sedikit) lebih baik (dalam membangun dan membina keluarga harmonis, 

bahagia, dan sejahtera) daripada banyak anak tetapi tidak sejahtera. 

Supaya terjadi perubahan pola pandang, nilai, sikap dan perilaku tersebut perlu dilakukan 

penyadaran sejak usia dini sampai usia lanjut. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui 

pendidikan formal dan informal dimulai sejak usia dini, sehingga generasi muda menjadi 

tahu, mau dan mampu menerapkan norma baru dalam kehidupan. Diharapkan dengan 

timbulnya kesadaran akan norma baru tersebut maka generasi mendatang akan 

mempunyai kehidupan yang lebih baik dan dapat mewariskan sikap dan perilaku yang 

rasional serta bertanggungjawab kepada generasi selanjutnya. Norma, sikap dan perilaku 

yang responsif terhadap pemecahan masalah kependudukan seperti itu disebut Perilaku 

Hidup Berwawasan Kependudukan atau PHBK. 

Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) adalah upaya untuk 

memberdayakan anggota keluarga dan masyarakat agar tahu, mau, dan mampu 

mempraktikkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang kehidupan berwawasan 

kependudukan (PSP-KBK) serta berperan aktif dalam gerakan Keluarga Berencana di 

masyarakat. Ciri PHBK adalah bagaimana anggota keluarga dan masyarakat peduli 

terhadap permasalahan penduduk disekitarnya, yaitu:  

a. Peduli terhadap manusia dan kebutuhan hidupnya 

b. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan ekonominya 

c. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan sosial budaya, agamanya 

d.  Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidupnya 
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Proses pembentukan PHBK dilakukan melalui ‘proses pendidikan’ (educational 

processes) dalam arti luas, baik melalui pembelajaran di sekolah (jalur formal), 

penyampaian melalui kursus dan kediklatan (jalur nonformal) atau melalui pemberian 

kediklatan (jalur nonformal) atau melalui pemberian informasi dengan menggunakan 

institusi keluarga atau media massa, baik cetak, elektronik, dunia maya atau media 

kesenian tradisional yang ada di masyarakat (jalur informal). 

Pemecahan masalah kependudukan melalui Gerakan PHBK meliputi 10 butir 

PHBK (yang masih diujicobakan di 4 provinsi, yaitu NTB, Bali, Jawa Barat dan Aceh 

melalui Posyandu, BKB, PAUD dan PIK-R pada tahun 2011): 

a. Pendewasaan usia perkawinan (laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun) 

b. Memiliki 2 (dua) anak lebih baik 

c. Pengaturan jarak kelahiran 

d. Penggunaan alat kontrasepsi 

e. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

f.  Persalinan ditolong tenaga kesehatan 

g.  Pelaporan setiap kelahiran, kematian dan perpindahan (lampid) 

h. Keluarga ramah anak dan lingkungan 

i. Keluarga berkarakter 

j. Keluarga peduli pendidikan 

Wilayah uji coba PHBK tahun 2012 akan dilakukan di 4 Provinsi lainnya, yaitu 

DIY, Gorontalo, Jambi dan Kalimantan Timur, melalui Posyandu, BKB, PAUD dan PIK-

R. Sampai pada tahun 2014 diharapkan 33 Provinsi di Indonesia menjadi wilayah uji 

coba PHBK.  

BKKBN bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan PHBK 

ini, antara lain dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. 

Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam MOU tentang upaya mewujudkan keluarga 

kecil bahagia sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan dan keluarga 

berencana bagi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan yang ditandatangani 

tanggal 4 Agustus 2011, yaitu 

 - Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dengan Kementerian Pendidikan   
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   Nasional 

 - Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dengan Kementerian Agama 

 

Dengan adanya MOU antara BKKBN dengan Kementerian Pendidikan Nasional 

dan Kementerian Agama diharapkan kegiatan PHBK dapat dilaksanakan di sektor 

formal melalui sekolah-sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan 

Kementerian Agama dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut.   

Menurut Darahim dkk (2011) pendidikan kependudukan menitikberatkan pada 

perubahan cara pandang, nilai, sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggungjawab. 

Ada empat hal yang menyangkut pendidikan kependudukan, yaitu : 

Pertama, pendidikan kependudukan adalah program kependidikan yang tidak 

sama dengan program informasi dan promosi (KIE) yang dilakukan untuk mengajak 

sasaran mengikuti anjuran tertentu seperti yang dilakukan BKKBN dalam 

mempromosikan penggunaan alat KB 

Kedua, Sasaran pendidikan kependudukan lebih diarahkan kepada anak usia 

sekolah dan remaja agar dapat mempersiapkan diri dalam memasuki usia dewasa dan 

membangun rumah tangga dengan sikap mental yang lebih rasional dan bertanggung 

jawab 

Ketiga, substansi materi yang disampaikan menyangkut konsep demografi dan 

dampak pertambahan penduduk yang tidak terkendali terhadap kesejahteraan sosial 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial-budaya, kriminalitas dan ketertiban 

umum, dan kerukunan hidup beragama serta keseimbangan lingkungan hidup 

menyangkut daya dukung dan daya tampung alam 

Keempat, pertambahan penduduk akan berpengaruh langsung dan tidak langsung 

terhadap kesejahteraan masyarakat, baik mikro (keluarga), messo (masyarakat) maupun 

makro (nasional dan negara). 

Program Pendidikan Kependudukan dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu jalur 

formal, nonformal dan informal. Pelaksanaan Perilaku Hidup Berwawasan 

Kependudukan (PHBK) melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pengintegrasian 

PHBK ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), seperti materi dalam 
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pelajaran pada tingkat SD, muatan lokal pada tingkat SLTP, serta integrasi 

pengembangan diri : ekstra kurikulum dan bimbingan konseling pada tingkat SLTA. 

Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) melalui jalur pendidikan 

nonformal diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri pada pelatihan-pelatihan atau 

diklat yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun swasta, seperti 

LSM/LSOM, lembaga kursus, TP-PKK, KNPI, dan Pramuka serta pada kegiatan 

momentum, seperti KB-Kes, TNI, HARGANAS, Pesantren Kilat dan lomba pidato. 

Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) melalui jalur pendidikan informal, 

yaitu pendidikan diajarkan dengan metode integrasi melalui : 

a. Pendidikan yang diajarkan langsung oleh orang tua 

b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pengasuhan 

c. Kelompok-kelompok kegiatan (BKB, PAUD, POSYANDU, PIK-R) 

d. PWI ( media cetak dan media elektronik) 

e. Kelompok (pengajian/majelis ta’lim) 

f.  Remaja masjid, remaja Hindu dan remaja Kristen 

g. SIJAR, Fapsedu 
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BAGIAN IV 

MATERI SEMESTER II KELAS  XI 

 

A. Ketrampilan Advokasi dan Konseling 

1. Ketrampilan Advokasi 

Advokasi adalah upaya individu atau sosial yang ditujukan untuk memperoleh komitmen 

politis, dukungan politis, penerimaan sosial dan dukungan sistem untuk mencapai tujuan 

tertentu atau program kesehatan 

Advokasi setidaknya mengandung lima unsur: 

a. Sebagai salah satu bentuk komunikasi strategis  

b. Dirancang secara sistematis  

c. Dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu  

d. Ditujukan pada Pembuat Keputusan  

e. Memberi dampak pada pemberdayaan dan pencerahan  

Sasaran dan tujuan advokasi adalah sebagai berikut: 

a. Pembuat atau mereka yang mampu merubah mempertahankan/ kebijakan 

Diharapkan dapat membuat/ mengeluarkan atau mendorong atau mempertahankan 

kebijakan publik yang mendukung penanggulangan masalah/keberhasilan program / 

isu yang diadvokasikan 

b. Tokoh berpengaruh 

Diharapkan dapat mendukung program yang diadvokasikan  

Bentuk Tindakan/Advokasi: 

a. Lobi Politik 

b.  Seminar/Presentasi 
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c. Debat 

d. Dialog 

e. Negosiasi 

f. Petisi/Resolosi 

g. Mobilisasi 

h. Pengembangan Kelompok Peduli 

i. Penggunaan Media Massa 

Tatakrama dan persyaratan advokasi: 

• Rencanakan Sukses Bertahap  

• Dokumentasikan Data dan Fakta  

• Konsisten dan Tekun  

• Bersedia Kompromi  

• Kreatif dan Menciptakan Peluang  

• Tolak segala Intimidasi  

• Jaga Fokus Isu  

 

2. Konseling 

Adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan seseorang kepada orang lain 

dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman 

tentang fakta-fakta dan perasaan-perasaan yang terlibat didalamnya. 

Ketrampilan konseling: 

1. Bersikap ramah. 

2. Menghargai hak klien. 

3. Menghormati perasaan dan pikiran klien. 

4. Menumbuhkan kepercayaan klien. 

5. Memberi informasi secara jelas kepada klien. 

Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya.  

Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi 

pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan pelayanan konseling yang 

diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik. 
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Ragam pelayanan konseling bagi remaja meliputi: 

a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu  peserta 

didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat 

dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik  kepribadian dan kebutuhan 

dirinya secara  realistik. 

 

b.  Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta  

didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan 

sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga 

lingkungan sosial yang lebih luas. 

c.  Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta 

didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan 

sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri. 

d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam 

memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. 

Adapun fungsi konseling bagi remaja mencakup lima hal: 

• Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan 

lingkungannya. 

• Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau 

menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat 

perkembangan dirinya. 

• Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang 

dialaminya. 

• Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang 

dimilikinya. 

• Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas 

hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. 

Prinsip-prinsip konseling berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami 

peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan. 
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Asas-asas konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, 

kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan,  keahlian, alih tangan 

kasus, dan tut wuri handayani. 

 

 

 

 

B. Membangun Remaja Masa Depan 

Abad 21 atau sering disebut zaman global telah berjalan begitu cepat dengan ditandai lajunya 

ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan informasi. Batas-batas wilayah negara semakin kabur, 

sehingga kebiasaan, adat istiadat dan budaya asing masuk ke negara kita hampir tanpa ada filter. Ini 

semua jelas akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, yang akan membawa dampak positif, di 

samping juga banyak dampak yang sangat negatif.  Kita memang tidak bisa lari dari realitas seperti 

ini. Oleh karena itu,  ketakutan menghadapi realitas zaman bukan menjadikan kita semakin maju, 

tetapi justru akan membawa manusia semakin tergilas oleh kenyataan zaman.  Modernisasi kehidupan 

bukan untuk kita hindari, akan tetapi untuk kita hadapi. Ketakutan kita menghadapi keadaan ini  akan 

menjadi muara ketidamampuan kita  untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jadi, kita dituntut 

untuk mampu menghadapi realitas ini dan mampu berada ditengah-tengah kehidupan.  

Menurut Said Agil Munawar (2002) ada tiga isu sentral menyangkut remaja, yaitu: Pertama, 

Musibah dan problematika terbesar bangsa Indonesia ini adalah menyangkut tentang moralitas dan 

akhlak bangsa terutama di kalangan remaja. Kedua, Remaja kehilangan figur yang menjadi 

dambaannya akhirnya bermuara sulitnya mewujudkan kepribadian remaja. Ketiga, Informasi global 

bukan semakin menigkatkan Iman dan Takwa remaja tetapi lebih banyak menjerumuskan remaja ke 

jurang kenistaan yang lebih dalam.  

Disinilah makna pentingnya membangun remaja generasi penerus kita untuk siap 

menghadapi berbagai persoalan yang menghadang, dan tampil sebagai generasi masa depan yang 

berkualitas dengan sifat, sikap dan perilaku yang terpuji sehingga sangat dibutuhkan kontribusinya 

dalam membangun bangsa dan negara. 

Menurut Elizabet B. Hurlock (1992) masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak 

menuju perkembangan masyarakat dewasa, masa di mana ia tidak lagi merasa di bawah tigkat orang-

orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkat yang sama. Masa remaja merupakan masa 

bermasalah, mencari identitas diri, yang menimbulkan ketakutan, dan ambang kedewasaan. 
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Masa remaja adalah masa yang sangat tepat untuk membangun masa depannya. Kegagalan 

membangun masa depan pada masa remaja akan berakibat fatal dalam mengarungi masa dewasanya. 

Menurut M. Al Ghazali (2007), bahwa ada beberapa tipe manusia dalam menghadapi masa depannya. 

Ada orang yang menjalani kehidupan dengan tekad kuat, penuh optimisme, tidak tunduk dan tidak 

dikendalikan oleh keadaan disekelilingnya, betapapun buruknya. Tetapi ada juga orang yang serba 

mengeluh, pesimisme, selalu menyerah dengan keadaan disekitarnya.  

Orang yang memiliki tekad kuat, optimis, dan tidak pernah terperdaya dengan lingkungan 

sekitarnya, dan memiliki keteguhan dalam bersikap adalah orang yang mampu mengahadapi 

perubahan zaman dalam kondisi apapun.  Ibarat seperti benih-benih bunga yang ditanam di bawah 

gundukan tanah yang subur, tumbuh subur ke atas menyambut datangnya sang surya dengan 

memberikan baunya yang semerbak.  

Inilah sebuah gambaran orang yang mampu menguasai diri dan waktunya dengan sebaik 

mungkin, maka ia dapat berbuat banyak tanpa menunggu datang bantuan dari luar dirinya. Karena 

dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, yang tersimpan dalam jiwanya yang bersih, dan memiliki 

pendirian yang kokoh, ia tetap mampu membangun sebuah kehidupan yang cemerlang bagi masa 

depannya walaupun kesempatan terbatas dan persaingan sangat tajam. 

Pertanyaannya adalah, bagaimana membangun masa depan manusia dengan sikap yang 

optimis dan tetap memiliki kepribadian? Muhamad Al Ghazali (2007) memberikan sebuah langkah 

yang mampu menyadarkan diri manusia terutama para remaja terhadap masa depannya. Namun 

dengan landasan agama yang kuat masa depan bukan hanya sekedar hidup di dunia tetapi juga 

kehidupan pasca kebangkitan. Adapun langkah-langkah dalam membangun remaja yang 

berkepribadian, yaitu: 

Pertama, Memulai dengan membersihkan diri dari berbagai penyakit, kotoran, dan beban 

dalam kehidupannya. Mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah bahwa penyebab utama 

tumbuhnya bibit keputusasaan, kesedihan, tidak siap menghadapi masa depan adalah 

keterkungkungan manusia dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan. Semakin lama 

manusia berbuat maksiat semakin kuat ketakutan yang ada dalam kehidupan ini. Sehingga manusia 

akan terasa sempit dalam hidupnya, hatinya selalu gelisah, dan wajahnya selalu tampak muram. 

 Pada awal mula manusia melakukan dosa, kemaksiatan akan terasa nikmat, tetapi kenikmatan itu 

hanya sebentar saja. Segalanya akan berubah dengan cepat seiring dengan berlalunya waktu. Kelak 

dosa-dosa akan membuat malapetaka dalam dirinya, membuat keragu-raguan, menggelapkan 

pikirannya dan mengeraskan hatinya. Berdasarkan hal tersebut  M. Jabir al Jazairi (2003) 

mengatakan, bahwa kunci dimulainya kehidupan baru dalam membangun masa depan adalah manusia 
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harus bertaubat, membersihkan diri dari berbagai dosa, kesalahan, kemaksiatan dan perilaku-perilaku 

yang menyesatkan. Karena dengan membersihkan diri dari perilaku dosa, kesalahan akan 

mengembalikan manusia pada fitrahnya. Dan jalan fitrah menurut Ary Ginanjar (2004) akan 

membimbing manusia menuju jalan yang benar. 

Kedua, Menumbuhkan kesadaran, bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran kita sendiri. 

Kebahagiaan, kesengsaraan, kecemasan, dan ketenangan muncul dalam diri kita sendiri. Diri kita 

yang akan memberikan warna dalam kehidupan ini. Kebenaran berpikir akan mengarahkan kepada 

kebenaran dalam menentukan sikap, sebaliknya kesalahan dalam berpikir akan menjerumuskan.  

Menumbuhkan kesadaran dalam diri ini dalam bahasa agama sering disebut dengan niat, karena 

hakikat dari perilaku manusia sangat tergantung dari niatnya. Muhammad Al Ghazali mengutip 

pendapat    Dale Carnegie, bahwa pikiran kitalah yang membentuk pribadi kita. Dan arahan pikiran 

kita adalah faktor utama yang menentukan perjalanan hidup kita. Selanjutnya beliau mengutip 

perkataan Emerson, beritahukanlah kepada saya tentang apa yang ada dalam pikiran seseorang, maka 

saya akan memberitahukan kepada anda, siapa dia sebenarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa tindakan 

seseorang sangat bergantung dengan alam pikirannya. Setiap orang diberikan kebebasan untuk 

memilih responnya sendiri. Ia bertanggung jawab penuh atas pikirannya sendiri. Bagaimana 

membangun pikiran yang baik? Kita adalah raja dari pikiran kita sendiri. Maka seseorang dituntut 

memiliki prinsip hidup yang kuat, yang lebih baik, karena hal itu akan melindungi pikirannya.  Ia 

mampu memilih respon positif di dalam lingkungannya. Ia akan tetap berpikiran positif, terdorong 

untuk maju, memiliki sikap terbuka, saling percaya, dan kooperatif. Hal inilah yang menurut Ari 

Ginanjar (2004) disebut Aliansi cerdas. 

 Ketiga,  tumbuhkan semangat dalam hidup dan hilangkan kecemasan. Dr. Harold C. Habein salah 

seorang dokter dari Amerika pernah menyodorkan kertas kerja, bahwa berdasarkan penyelidikannya 

terhadap 176 orang  ternyata lebih dari sepertiga terkena penyakit ketegangan, kecemasan. 

Ketegangan dan kecemasan bagi remaja bisa disebabkan karena permasalahan yang dihadapinya, 

kerisauan terhadap masa depannya, kehilangan kesempatan, dan mungkin juga karena hubungan 

terhadap orang lain yang akibatnya menjadi penyakit dalam fisiknya. Kecemasan akan dapat hilang 

atau minimal berkurang dapat diatasi dengan, menanyakan pada diri sendiri akibat paling buruk yang 

mungkin terjadi, bersiap-siap untuk menerima kenyataan, dan bertindak tenang untuk memperbaiki 

kondisi yang terburuk sekalipun (Muhammad Al Ghazali: 2007). Bahwa orang yang dapat mengatasi 

rasa cemasnya dalam menghadapi setiap krisis, serta memiliki pandangan menyeluruh terhadap apa 

yang berada disekitarnya, dialah yang sebenarnya yang akan mendapat kemenangan. Orang yang 

takut miskin hakekatnya dia berada dalam kemiskinan, orang yang takut hina dia sudah berada dalam 
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kehinaan, orang takut tidak punya kesempatan sesungguhnya dia berada dalam kesempitan.  Sehingga 

menurut ahli filsafat cina Lin Yu Tang yang dikutip Muhammad Al Ghazali (2007) dia mengatakan; 

kedamaian jiwa yang sejati adalah datang dari keikhlasan menerima akibat paling buruk sekalipun. 

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam konteks ini 

adalah menyadari sepenuhnya bahwa di balik kekuasaan yang ada pada manusia ini ada kekuasaan 

yang lain yang maha besar yang menciptakan dan menguasai segala segi dari hidup dan kehidupan 

ini, baik terhadap dirinya, masyarakatnya, dan alam sekitarnya. Ia menjauhkan dari dari perbuatan 

yang buruk yang merusak diri dan lingkungannya. Ia akan selalu terdorong untuk melakukan 

perbuatan yang baik. 

Menurut Said Agil Munawar (2002) beriman dan bertakwa akan dapat menciptakan daya 

tahan yang memungkinkan mampu menghadapi dampak negatif yang terbawa dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Keimanan dan ketakwaan akan menjiwai, menggerakkan, 

mengendalikan, dan menjadi landasan spiritual dalam menatap masa depan.  

Perasaan seorang yang beriman dan bertakwa akan melihat dunia ini akan semakin luas, akan 

semakin optimis, karena semua dalam kendali  Tuhan yang Maha Esa.  Namun keimanan dan 

ketaqwaan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab iman ketaqwaan seseorang yang tidak 

diaplikasikan dalam kehidupan tidak akan sempurna. 

Bentuk aplikasi iman dan taqwa tersebut adalah: Pertama, memiliki keyakinan yang kuat 

terhadap kekuatan besar di luar diri manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini harus 

menjadi sumber dari berbagai aktivitas. Wujud dari keyakinan pada Tuhan adalah selalu berhati-hati, 

optimis, dan selalu memikirkan kemungkinan yang tidak terduga; Kedua, melaksanakan perintah 

Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya. Hal ini berarti orang yang beriman dan bertaqwa selalu 

gemar dalam beribadah dan menjadikan ibadah sebagai bagian dari aktivitas hidupnya; Ketiga, 

memiliki akhlak yang mulia. 

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

sekaligus persaingan hidup yang semakin ketat seiring dengan dimasukinya era globalisasi, 

kedudukan dan peran remaja sebagai generasi penerus bangsa sangat vital. Ketidakmampuan remaja 

dalam membangun dirinya menjadi insan berkualitas, jelas akan memburamkan masa depan bangsa 

karena tidak kuat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, bangsa yang tidak 
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ingin eksistensinya dimasa depan tergoyah, harus membangun remajanya agar siap untuk mendukung 

pembangunan. 

Agar siap mendukung pembangunan, remaja Indonesia harus memiliki 13 sifat dasar: 

1. Iman dan Taqwa 

Iman dan taqwa menjadi bekal agar berhati-hati dalam bertindak. Berperilaku penuh perhitungan 

dilihat dari sisi baik buruknya, kemanfaatannya bagi diri pribadi, orang lain, masyarakat, bangsa 

dan hubungannya dengan posisinya dia sebagai makhluk Tuhan. 

2. Mandiri 

Mandiri artinya mampu berdikari, tidak terlalu tergantung pada orang lain. Remaja yang mandiri 

adalah remaja yang mampu mengatasi persoalan-persoalan hidupnya yang berlandaskan pada 

kekuatan diri dan kemampuan diri. Dengan demikian, kemandirian dapat dijadikan kunci untuk 

bekal menjadi remaja yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. 

3. Cerdas 

Cerdas artinya memiliki kemampuan berpikir yang cepat dan tepat. Kecerdasan umumnya 

didapatkan dari proses belajar yang tekun, terus menerus dan berkesinambungan. Dan semuanya 

ini hanya akan diperoleh melalui pendidikan yang efektif baik formal maupun non formal. 

Dengan menjadi remaja yang cerdas, maka akan cerdas pula cara atau strategi yang ditempuh 

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. 

4. Trampil 

Trampil itu menyangkut kemampuan motorik seseorang. Remaja yang trampil adalah remaja 

yang mampu memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan/pekerjaan 

yang produktif sehingga dapat meningkatkan kehidupan dan penghidupannya. 

5. Kreatif 

Kreatif artinya banyak cara. Remaja yang kreatif memiliki kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang lain dari biasanya, tetapi memiliki nilai kemanfaatan atau kualitas yang lebih. 

Dengan demikian remaja yang kreatif tidak akan pernah kekurangan akal untuk berprestasi dalam 

bidang yang digelutinya. 

6. Inovatif 

Inovatif artinya mampu menciptakan sesuatu yang baru, dan yang diciptakan itu memiliki 

manfaat bagi dirinya, orang lain maupun masyarakat sekitarnya. 

7. Informatif 

Informatif artinya bersifat terbuka dan mampu menyampaikan pesan-pesan yang diterimanya 

kepada orang lain. Dapat mengkomunikasikan gagasan, pikiran dan pendapatnya secara efektif 
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sehingga orang lain dapat memahami maksudnya. Remaja yang informatif sangat dibutuhkan 

untuk membangun masyarakat yang berwawasan dan berpengetahuan luas, mengingat remaja 

adalah pembaharu kehidupan. 

8. Jujur 

Sifat jujur bagi remaja masa depan adalah sangat mutlak. Karena mereka adalah calon pemimpin 

bangsa, sehingga kejujuran menjadi kunci untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa 

kemajuan dan kejayaan bangsa di kemudian hari. Sekarang ini sudah banyak contoh bahwa 

ketidakjujuran pejabat dan pemimpin negeri ini telah menyebabkan banyaknya kasus korupsi 

yang merugikan negara hingga triliunan rupiah yang sebenarnya akan bermanfaat besar bila 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

9. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya. Remaja yang amanah artinya remaja yang berusaha sepenuh 

hati menjaga apa yang dititipkan/dipesankan oleh orang lain. Remaja yang amanah akan selalu 

menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan sekuat tenaga, tidak mudah 

pengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif. 

10. Mampu bersaing 

Mampu bersaing artinya memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Dan ini tentu saja harus 

didukung oleh kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Remaja yang mampu bersaing tentu 

akan memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga lebih mudah mencari pekerjaan, menciptakan 

produk yang bermutu, serta memiliki kualitas pribadi yang dapat diandalkan. 

11. Memiliki jiwa sosial yang tinggi 

Remaja masa depan selain memiliki berbagai kemampuan yang dapat diandalkan, juga harus 

memiliki jiwa sosial yang tinggi yang ditunjukkan dengan kepeduliannya terhadap orang lain, 

memiliki jiwa empati yang kuat dan memiliki jiwa penolong. 

12. Memiliki jiwa pengorbanan 

Jiwa pengorbanan umunya dikaitkan dengan materi, namun jiwa pengorbanan yang harus dimiliki 

oleh remaja masa depan adalah jiwa mau berkorban bukan semata-mata materi, tetapi juga 

tenaga, waktu, pikiran dan jiwanya demi kemaujuan masyarakat dan bangsanya. 

13. Bertanggungjawab 

Bertanggung jawab artinya mau mempertanggungjawabkan segala perbuatannya meskipun 

dengan resiko yang tidak menyenangkan. Remaja yang bertanggung jawab  adalah remaja yang 

memikirkan akibatnya sebelum bertindak, dan mau mempertanggungjawabkan perbuatannya bila 
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melakukan kesalahan. Remaja yang bertanggung jawab adalah idealisme remaja dsi masa depan, 

karena dipundak merekalah neegara dan bangsa ini akan selamat dari kehancuran. 

Sementara itu menurut Departemen Kesehatan RI, remaja dimasa depan haruslah menjadi 

remaja yang berkualitas yang memiliki 10 karakteristik dasar: 

1. Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Makan dengan cukup dan gizi seimbang 

4. Olah raga yang teratur 

5. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

6. Menjaga pergaulan yang bertanggung jawab. 

7. Anti rokok, anti alkohol dan anti narkoba 

8. Aktif menjadi penggerak hidup sehat di rumah dan di lingkungannya 

9. Berkepribadian, berdisiplin dan berbudi luhur 

10. Turut aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. 

Adalah sebuah realitas bahwa anak remaja di Indonesia sekarang ini, menunjukkan 

karakteristik yang kurang menguntungkan bagi kemajuan dan kemandirian bangsa di masa depan. 

Beberapa karakteristik yang terlihat pada sebagian anak remaja kita yang terpantai adalah sebagai 

berikut: 

1. Masih rendahnya partisipasi aktir remaja dalam pembangunan karena tidak memiliki ketrampilan 

yang memadai. 

2. Menurunnya nilai keimanan dan ketqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

3. Menurunnya wawasan kebangsaan 

4. Rendahnya daya saing dalam menghadapi globalisasi 

5. Meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang/minum-minuman keras 

6. Meningkatnya kasus tindak kekerasan yang melibatkan remaja 

7. Meningkatnya kegiatan pergaulan bebas di kalangan remaja. 

Dalam upaya membenahi anak remaja kita agar karakteristiknya berubah ke arah yang lebih 

baik, serta mencapai kondisi yang ideal di masa depan, maka penangananya harus spesifik dengan 

langkah awal melakukan identifikasi secara personal, meliputi: (1) mempelajari karakter pribadinya, 

(2) mempelajari situasi dan kondisi orangtuanya, (3) mempelajari hobi yang bersangkutan, (4) jenis 

kegiatan yang diikuti, (5) teman dan kelompoknya, dan (6) tempat main yang sering dikunjungi. 
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Setelah mampu mengidentifikasi terhadap permasalahan remaja baik secara perorangan 

maupun kelompok, maka perlu dipegang beberapa prinsip dalam mewujudkan tujuan dimaksud, 

yaitu: 

1. Bermakna pribadi, artinya tujuan sebaiknya mempunyai arti bagi masyarakat. Tujuan yang 

dikejar hanya untuk menyenangkan orang lain cenderung tidak menarik untuk dilakukan apalagi 

karena meniru atau ikut-ikutan dengan orang lain. 

2. Realistik, artinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan ada kemungkinan untuk 

mencapainya 

3. Jelas dan rinci, karena tujuan yang luas dan abstrak tidak akan mampu mengarahkan remaja pada 

tujuan yang akan dicapai. 

4. Menantang, artinya memerlukan usaha yang keras untuk mencapainya. Tidak dapat dicapai 

dengan mudah dan memerlukan pengerahan kemampuan secara optimal. 

5. Beresiko sedang, yaitu kemungkinan tercapainya lebih besar dari pada kemungkinan gagalnya. 

6. Dapat diukur, artinya ada kriteria ukuran keberhasilannya baik dalam kesatuan jumlah, mutu dan 

waktu 

7. Mempunyai batasan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Langkah selanjutnya adalah merealisasikan tindakan untuk menciptakan remaja agar dapat 

mencapai kondisi ideal seperti yang kita harapkan, melalui: 

1. Pengembangan komunitas, melalui proses pengorganisasian yang dilaksanakan secara sitematis, 

terstruktur dan profesional dengan metode dan dukungan finansial yang memadai. 

2. Pengorganisasian yang efektif demi kepentingan bersama 

3. Peningkatan partisipasi aktif seluruh anggota. 

Adapun strategi yang perlu diterapkan antara lain melalui: 

1. Pemberdayaan sosial, yang mengandung makna peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam 

rangka memberikan peluang untuk dapat hidup mandiri dan dapat mengatasi masalahnya. 

2. Kemitraan sosial, yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kebersamaan dan 

jaringan kerja di antara semua pihak yang terlibat dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan. 

3. Pengubahan tingkah laku dan penanaman nilai yang mengandung makna mengupayakan 

perubahan ke arah pembentukan persepsi yang tepat, sikap dan keyakinan tentang apa yang baik 

dan harus dilakukan serta apa yang buruk dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat, menghilangkan perilaku yang melanggar nilai/norma dan menampilkan perilaku 

yang dapat diterima sesuai nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 
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Tolok ukur keberhasilan usaha mengantarkan remaja menuju kondisi yang ideal antara lain: 

(1) tindak pelanggaran hukum dan norma yang dilakukan oleh remaja dapat diminimalisir, (2) remaja 

memiliki dan mengusai ketrampilan kerja yang dapat dipergunakan sebagai bekal untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya di kemudian hari. 
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