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Kata Pengantar

Seringkali orang dewasa bahkan orang tua sendiri
tidak dapat memahami anaknya yang beranjak remaja.
Seringkali pula perilaku anak yang beranjak remaja
dianggap bermasalah atau bahkan sulit diatur. Padahal,
perilaku remaja sangat terkait erat dengan perkembangan
psikologis, anatomis-biologis, dan dipengaruhi oleh
lingkungan sosial yang pada dasarnya merupakan
perkembangan yang alami yang bahkan semua orang
akan atau pernah mengalaminya.
Kita sesungguhnya tahu bahwa saat seorang anak
beranjak remaja maka beberapa perubahan akan terjadi
pada fisik dan mentalnya. Perubahan dalam aspek fisik pada
laki-laki misalnya, ditandai dengan tumbuh pesatnya testis
dan melebatnya bulu-bulu pada tubuh. Untuk perempuan,
beberapa perubahan yang terjadi adalah mereka akan
mengalami menstruasi dan pertumbuhan pada buah
dada dan pinggul. Selain pertumbuhan fisik, remaja juga
mengalami perkembangan kognitif dan emosi.
Masa remaja sering pula disamakan dengan masa
eksplorasi, dimana remaja mulai mencoba berbagai hal
yang sebelumnya belum dapat mereka lakukan. Hal ini
didukung oleh kemampuan kognitif dan sosialnya yang
terus berkembang. Masa eksplorasi ini seringkali, bagi
orang dewasa, diartikan sebagai masa dimana remaja
menjadi ‘pemberontak’, bertindak agresif, dan cenderung
melawan aturan yang ada. Terkadang, orang dewasa
atau orang tua akan menyerah dan membiarkan perilaku
anaknya begitu saja. Ini bukanlah cara yang benar. Dengan
pendekatan yang tepat, pada orang dewasa dan orang tua
dapat memecahkan masalah perilaku anak mereka yang
beranjak remaja.

juga adalah karakter dalam sebuah hubungan yang saling
seimbang, memiliki kesempatan yang sama, tidak ada
diskriminasi dan apalagi kekerasan. Ruang ke-setaraan yang ingin dibangun tidak hanya dalam hubungan
antar teman sebaya, remaja dengan guru, remaja dengan
keluarga akan tetapi juga ke-setara-an dalam hubungan
antara laki-laki dan perempuan. Modul SETARA ini terdiri
dari sekumpulan buku untuk Guru dan Siswa yang dapat
digunakan bersama dalam menyerap pengetahuan dan
keterampilan tersebut, utamanya bagi siswa kelas 7 dan 8.
Selamat menerapkan!.

Salam Mulia,

Untuk mendukung perkembangan tersebut dan membekali
remaja agar lebih mengerti apa yang dirasakan, dilihat,
dan didengarnya, remaja membutuhkan pengetahuan dan
keterampilan baru yang akan membantunya untuk tumbuh
lebih optimal.
Modul SETARA (SEmangaT duniA RemajA) memang
didedikasikan bagi Guru untuk menginspirasi,
serta sebagai media guru tatkala menemani dan
memberdayakan remaja agar mampu melampaui masa
remaja mereka dengan bahagia dan sehat. Kata SETARA

Amala Rahmah
Country Representative 		
Rutgers WPF Indonesia
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Pendahuluan
Ambisi Mewujudkan Remaja
yang Sehat dan Bahagia
Remaja adalah masa peralihan yang krusial dari masa
kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja
ini banyak perubahan yang terjadi, terutama yang
berkaitan dengan perubahan tubuh (biologis), psikologis
dan sosialnya. Ini adalah sebuah proses berkembangnya
kematangan mental, emosional dan fisik seorang manusia.
Berdasarkan umur, WHO menetapkan bahwa yang
termasuk dalam rentang usia remaja adalah 10-19 tahun.
Pada intinya, ini adalah rentang usia yang menandakan
adanya perubahan tubuh yang disebabkan oleh terjadinya
perubahan hormon atau yang lebih sering disebut dengan
pubertas. Masa ini berlanjut hingga pada kisaran usia
dimana seorang individu berkembang menuju kedewasaan
yang ditandai dengan kemampuan dalam menjalankan
tanggung jawab yang lebih besar.
Masa remaja sering pula disamakan dengan masa
eksplorasi, dimana remaja mulai mencoba berbagai hal
yang sebelumnya belum dapat mereka lakukan. Hal ini
didukung oleh kemampuan kognitif dan sosialnya yang
terus berkembang. Untuk mendukung perkembangannya
tersebut, remaja membutuhkan pengetahuan dan
keterampilan baru yang akan mendukungnya untuk
tumbuh lebih optimal.
Salah satu persoalan yang selalu berkaitan dengan remaja
adalah persoalan kesehatan reproduksi dan seksual.
Seringkali pandangan orang dewasa terkait remaja
dan seksualitasnya hanya berfokus pada hal-hal yang
tidak boleh dilakukan oleh mereka. Padahal, kesehatan
reproduksi dan seksual adalah sesuatu yang normal, positif
dan berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan.
Kesehatan reproduksi dan seksual remaja tidak hanya
tentang perubahan tubuh, perilaku seksual, ataupun
layanan kesehatan namun juga mencakup pengembangan
kematangan emosional, keterampilan sosial dan membina
hubungan dengan orang lain serta citra diri yang positif.
Untuk membantu remaja tumbuh dan berkembang menjadi
sehat dan bahagia secara optimal maka sumber informasi
dan pengetahuan yang terpercaya harus disediakan untuk
mereka. Informasi dan pengetahuan ini haruslah lengkap,
disampaikan secara berkesinambungan, dan ditujukan
untuk mendukung remaja dalam mengembangkan aspek
keterampilan hidup dan sikap positif pada dirinya.
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Peran guru sangat penting dalam menyediakan pendidikan
dan pendampingan bagi remaja dalam memenuhi
kebutuhannya terkait seksualitas dan kesehatan
reproduksi. Guru adalah fasilitator sekaligus sumber
informasi yang terpercaya dalam memberikan pendidikan
kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif.
Dengan menjalankan peran ini, maka diharapkan para siswa
akan menjalani masa remaja secara sehat dan bahagia.

Hasil Apa yang Kita Inginkan?
Hasil yang diharapkan dapat berkembang pada remaja
setelah mengikuti program ini secara penuh adalah
kemampuan-kemampuan, seperti:

•

Komunikasi, yaitu kemampuan untuk
menyampaikan ide, pendapat dan perasaan
melalui berbicara, tulisan, mendengarkan,
ekspresi muka, bahasa tubuh dan lain
sebagainya. Kemampuan ini bisa digunakan
dalam menyelesaikan konflik, mengerti dan
mengelola emosi, membuat kesepakatan serta
membangun dan menjaga hubungan dengan
orang lain.

•

Memahami identitas dirinya dan memiliki
kepercayaan diri. Remaja menyadari potensi
yang dimiliki, termasuk kelebihan dan
kekurangan. Hal ini akan mendorong rasa
kepercayaan diri bahwa ia mampu membuat
keputusan-keputusan yang baik.

•

Memiliki motivasi, kepemimpinan dan
kemandirian. Merupakan hal yang sangat
penting bagi remaja untuk menyadari bahwa
mereka bisa mempengaruhi dan menentukan
hal-hal yang terjadi pada diri mereka. Hal ini
dapat memotivasi mereka untuk membuat
pilihan-pilihan positif dan membuat
perubahan. Kemampuan ini akan berkembang
pada aspek lainnya seperti pengambilan
keputusan, berpikir kritis, manajemen diri, dan
bekerjasama.

•

Mengelola konflik, bernegosiasi dan
menyelesaikan masalah. Kemampuan ini akan
dapat membantu remaja dalam beradaptasi
secara sosial dan menyelesaikan masalah yang
mungkin dapat terjadi di keluarga, dengan
teman sebaya maupun di dalam lingkungan
masyarakat.

•

Mengenali emosi, mengekspresikan dan
mengelola emosi serta manajemen stres. Hal
ini akan membantu remaja beradaptasi dengan
dirinya dan lingkungannya. Pengelolaan emosi
dan stres yang baik akan mendukung remaja
memilih perilaku sehat dan terhindar dari
perilaku berisiko.

Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan
Seksual Komprehensif (PKRS):
Mengapa Dibutuhkan?
Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual yang
Komprehensif adalah proses pengajaran dan pembelajaran
berbasis kurikulum yang menyasar aspek kognitif,
emosional, fisik, dan sosial dari seksualitas. UNESCO (2007)
menyebutkan bahwa materi dan teknik penyampaian yang
disusun dalam modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan
Seksualitas yang Komprehensif haruslah bertujuan untuk
membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan,
sikap dan nilai-nilai serta keterampilan, yang akan
memberdayakan mereka untuk:

1.01

mewujudkan kesehatan, kesejahteraan,
dan martabat mereka;

02 mengembangkan hubungan sosial dan
2.
seksual yang penuh penghormatan;
03 mempertimbangkan bagaimana pilihan
3.
mereka mempengaruhi kesejahteraan mereka
dan orang lain;
04 memahami dan memastikan perlindungan
4.
atas hak mereka sepanjang hidup mereka.

Tujuan-tujuan tersebut adalah dasar pengembangan
SETARA: Buku Panduan Guru Untuk Mengajarkan
Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/
Sederajat. SETARA mengintegrasikan:

•

pendekatan keterampilan hidup

•

pendekatan positif atau biasa disebut
pendekatan berbasis hak

•

pendekatan transformatif gender

Dengan demikian, diharapkan remaja memiliki bekal yang
lengkap untuk siap menghadapi berbagai konteks dan
tantangan dalam kehidupan mereka.
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•

Memahami perbedaan, saling menghargai, dan
bekerjasama dengan orang lain. Kemampuan ini
akan mendukung remaja untuk lebih mengasah
keterampilan interpersonalnya.

•

Kreatifitas dan inovasi. Remaja didorong
untuk mengeluarkan ide-ide dan melakukan
cara-cara baru dalam menyampaikan ide dan
menyelesaikan masalah.

•

Berorientasi dan merencanakan masa
depan. Remaja mampu menyusun rencana,
mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat serta mengelola sumber daya
yang dimilikinya.

Dengan materi yang lengkap yang melingkupi berbagai
aspek dalam kehidupan remaja, maka buku panduan
ini secara khusus dan program SETARA secara umum
diharapkan dapat membantu memberdayakan remaja dalam
menyiapkan dirinya untuk menjadi remaja yang sehat dan
bahagia. Pada akhirnya, kami berharap agar remaja menjadi
semakin siap dan mampu membuat keputusan-keputusan
yang produktif dan aman.

Buku Panduan Guru
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Tentang SETARA

SETARA (SEmangaT DuniA RemajA) didedikasikan
bagi guru untuk menginspirasi, menemani, dan
memberdayakan remaja untuk mampu melalui
masa remaja mereka dengan bahagia dan sehat.
Kata SETARA juga adalah karakter dalam sebuah
hubungan yang saling seimbang, memiliki
kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi
apalagi kekerasan. Ruang ke-setara-an yang ingin
dibangun tidak hanya dalam hubungan antar
teman sebaya, remaja dengan guru, remaja dengan
keluarga akan tetapi juga ke-setara-an dalam
hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Modul SETARA disampaikan oleh guru terlatih sebagai fasilitator. Sebagai
fasilitator maka Guru tidak hanya mengajar, tetapi memberdayakan remaja;
mereka adalah fasilitator perubahan.
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Cara Menggunakan Panduan Ini
Buku Panduan Guru ini dilengkapi dengan langkah-langkah
yang dapat diikuti oleh guru dalam melaksanakan sesi di
dalam kelas, informasi alat bantu yang dibutuhkan serta
bahan bacaan yang bisa digunakan oleh Guru sebagai
informasi dasar untuk memandu proses belajar di dalam
kelas.

Dalam program ini,
akan disediakan 2 (dua) buku:
•

Buku Panduan Guru
(buku yang sedang Bapak/Ibu pegang ini)

•

Buku Jurnal Siswa.

Buku Jurnal Siswa berisi pesan-pesan kunci yang bisa
diingat oleh siswa untuk setiap topik pembelajaran, bahan
latihan dan penugasan, serta lembar komitmen aksi yang
akan dilakukan setelah mendapat pelajaran per topik. Guru
dapat meminta siswa menjawab atau menuliskan jawaban
langsung pada buku jurnal mereka.
Guru diharapkan membaca terlebih dahulu seluruh
buku, ataupun bagian per topik sebelum memulai sesi di
dalam kelas. Hal ini untuk membantu guru mendapatkan
gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan apa saja
yang harus dilakukan, berikut dengan materi yang harus
disampaikan dan alat/bahan yang mungkin harus disiapkan
sebelumnya.
Mungkin hal ini menjadi tantangan baru bagi guru karena
diharapkan mampu menerapkan metode-metode belajar
yang agak berbeda dengan cara pembelajaran biasa. Guru
pun harus lebih terbuka dengan topik-topik yang bagi
sebagian besar masyarakat kita masih dianggap tabu untuk
dibicarakan, terutama terkait dengan pergaulan remaja dan
kesehatan reproduksi. Tentu saja tantangan pertama guru
adalah bagaimana berdamai dengan diri sendiri dan secara
profesional menetapkan sikap terhadap isu-isu sensitif ini.
Keberanian guru bersikap dan melihat realitas sebagai basis
pijakan akan sangat diperlukan.
Oleh karena itu, guru yang akan menerapkan program ini
di sekolah haruslah guru yang telah mengikuti pelatihan
terstruktur yang telah dirancang oleh pengembang
program. Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk
memberikan bekal kemampuan bagi guru untuk dapat
berperan sebagai fasilitator bagi siswa, menambah
pengetahuan, serta menyamakan persepsi mengenai
materi yang akan disampaikan.

Buku Panduan Guru

Agar program ini dapat memberikan
hasil (perubahan perilaku positif),
maka pelaksanaan proses di kelas
disarankan:
01
1.

Topik dan langkah pelaksanaan disampaikan
secara lengkap dan berurutan.
modul ini telah disusun berdasarkan kebutuhan
informasi dan keterampilan yang dibutuhkan
oleh remaja. Materi dikembangkan dengan alur
dan urutan yang disusun untuk membentuk
pengetahuan, sikap dan keterampilan
tertentu. Oleh karena itu, sangat diharapkan
agar guru dapat memberikan materi dalam
program ini secara berurutan dan lengkap dan
menyelesaikan dari awal hingga akhir mengikuti
alur sesi yang telah disusun. Dengan demikian,
diharapkan siswa akan membangun kapasitas
dan kepercayaan diri untuk mempraktikkan
perilaku baru yang akan membangun mimpi
untuk menjadi remaja yang sehat dan bahagia.

02 Waktu khusus pembelajaran.
2.
Diharapkan pihak manajemen sekolah dapat
memberikan komitmen dengan menyediakan
waktu khusus untuk pembelajaran program
ini. Waktu khusus ini dapat menggunakan jam
pelajaran yang terkait, misalnya jam Bimbingan
dan Konseling atau menyediakan waktu
pelajaran khusus. Telah disiapkan pada modul
bahwa setiap sesi akan membutuhkan waktu 40
menit, sama dengan waktu satu jam pelajaran.
Waktu khusus pembelajaran ini diperlukan untuk
memastikan bahwa siswa bisa mendapatkan
program secara berurutan dan komprehensif.
03 Pendampingan siswa.
3.
Manfaatkan proses interaksi dengan siswa di
dalam kelas sebagai bagian dari observasi untuk
melihat potensi masalah yang mungkin dapat
terjadi pada siswa tersebut. Dorong siswa untuk
melakukan konseling pribadi jika dianggap perlu.
Sebaiknya hindari bertanya hal-hal pribadi yang
dapat menjadi sumber stigma dan diskriminasi
bagi siswa di dalam kelas. Dorong siswa jika
dibutuhkan untuk bertanya, mereka dapat
mendatangi guru Bimbingan dan Konseling yang
sudah terlatih untuk isu kesehatan reproduksi
dan seksual remaja.
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Tips bagi Guru
untuk Menjadi Fasilitator Setara
Dalam menyampaikan materi yang termasuk dalam modul
ini ada beberapa hal yang diharapkan dapat ditampilkan
oleh guru ketika menjalankan proses pembelajaran SETARA.
Beberapa hal tersebut antara lain adalah:
01
1.

Pembelajaran berbasis pengalaman.
Mengatasi dan merefleksikan masalah yang
ada di kehidupan sehari-hari, membuatnya
jadi menyenangkan, relevan dan bermakna.
Menggunakan pengalaman siswa sebagai
bahan belajar.

Sebagai seorang fasilitator, guru memiliki tanggung jawab
untuk memandu para siswa melalui kegiatan partisipatif
yang memberikan banyak pengalaman. Berikut adalah
beberapa panduan bagaimana memfasilitasi proses
pembelajaran berbasis pengalaman

•01

Pastikan bahwa penjelasan singkat dan
instruksinya jelas untuk semua peserta.

•02 Amati secara aktif bagaimana para peserta
mengalami kegiatan tersebut.

02 Menjadi teladan.
2.
Meningkatkan kepekaan dan memungkinkan
jalannya diskusi melalui berbagi pengalaman,
memecahkan tabu, dan melontarkan
pertanyaan kritis tentang norma sosial yang
ada. Guru memimpin dengan menjadi teladan,
dan memberi contoh sikap dengan pendekatan
dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai
seorang teladan. Termasuk di dalamnya adalah
menunjukkan sikap terbuka dalam membahas
hal-hal yang tabu.
03 Guru menjadi fasilitator yang terlibat dan
3.
kreatif untuk menciptakan ruang aman bagi
peserta dalam membuka dirinya.
Tidak mengajar atau berceramah, tetapi
melibatkan siswa secara kreatif untuk bersama
menciptakan ruang aman yang ramah remaja
bagi setiap siswa dalam berbagi cerita pribadi,
serta terinspirasi dan belajar dari cerita itu.

•03 Pandu diskusi untuk merefleksikan pengalaman
ini sehingga membantu para peserta untuk
memahami pengalaman mereka sendiri.
Untuk membuat itu terjadi, dengarkan secara aktif dan
tanyakan serta gali hal-hal berikut pada setiap proses
pembelajaran:

•01

Apa yang terjadi?

•02 Bagaimana perasaanmu melakukan
kegiatan ini?
•03 Mengapa kamu merasa seperti itu?
•04 Pembelajaran apa yang kamu dapatkan
dari pengalaman ini?
•05 Bagaimanakah kamu akan mempraktikkan
atau menggunakan pembelajaran ini dalam
kehidupan nyata kamu sehari-hari?

04 Rujukan hanya pada informasi faktual dan
4.
akurat.
Sebagai perantara pengetahuan, guru
menggunakan dan memberikan informasi yang
akurat dan faktual, dan bukan asumsi pribadi
tentang apa yang dianggap pantas atau tidak
pantas serta bukan apa yang dianggap tepat
atau tidak tepat.
05
5.
Mendorong dan menginspirasi perubahan
perilaku siswa.
Mendorong dan menginspirasi siswa untuk
menggunakan kemampuan dan pembelajaran
yang mereka dapatkan untuk mempraktikkan
perilaku baru yang lebih sehat dan memberikan
perasaan bahagia dalam kehidupan mereka
sehari-hari.

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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Isi Bab dan Topik
Topik

Bab 01
Perjalananku
Dimulai dari Sini

Topik 01

Tujuan Per Topik
01
1.

Untuk menyambut siswa berbagi dan belajar
bersama tentang pendidikan kesehatan
reproduksi di dalam ruang aman dan nyaman.

02
2.

Untuk membangun ikatan awal antar siswa
dan guru sebagai sebuah kelompok belajar dan
berbagi.

03
3.

Untuk menggali tentang apa yang ingin dipelajari
siswa dan mengklarifikasi tentang topik-topik
yang akan disampaikan dan berapa lama akan
dipelajari.

04
4.

Untuk menjelaskan tentang relevansi belajar
kesehatan reproduksi bagi kehidupan siswa saat
ini dan masa datang.

05
5.

Untuk menginspirasi siswa untuk bersemangat
dalam mempelajari pendidikan kesehatan
reproduksi hingga selesai.

01
1.

Untuk mendapatkan gambaran tentang potret
situasi kesehatan reproduksi remaja terkini
dan melihat bagaimana situasi tersebut juga
mempengaruhi kehidupan siswa di sekolah.

02
2.

Untuk membangun rasa keterdesakan/
kepentingan siswa dalam mempelajari pendidikan
kesehatan reproduksi di sekolah.

01
1.

Untuk membuat gambaran konkret tentang
impian ideal menjadi remaja yang sehat dan
bahagia.

02
2.

Untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat
mendukung atau merampas impian mereka untuk
menjadi remaja sehat dan bahagia.

01
1.

Untuk membantu siswa mengenali diri, kelemahan
dan kekuatan dalam diri mereka.

02
2.

Untuk membantu siswa memiliki penghargaan diri
yang lebih baik.

Aku Siap Memulai Hari Ini!

Topik 02
Potret Remaja Indonesia
Hari Ini

Topik 03
Aku adalah Remaja Sehat
dan Bahagia

Bab 02
Aku dan Tubuhku

Buku Panduan Guru

Topik 04
Melihat Diriku Lebih
Dalam
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Topik

Tujuan Per Topik

Topik 05

01
1.

Untuk membantu siswa perempuan dan laki-laki
mengidentifikasi perubahan-perubahan apa yang
terjadi dan mereka rasakan ketika memasuki masa
pubertas.

02
2.

Untuk memberikan ruang bagi siswa perempuan
dan siswa laki-laki dalam mengungkapkan apa
yang menjadi perhatian paling penting bagi
mereka ketika memasuki masa pubertas serta
bagaimana perasaan mereka menjalani masa
pubertas.

03
3.

Untuk membangun penerimaan diri yang lebih
baik diantara siswa dan mengakui bahwa setiap
orang adalah unik.

01
1.

Untuk membantu siswa memahami organ
reproduksi perempuan dan fungsinya.

02
2.

Untuk membangun rasa penghargaan pada tubuh
sendiri dan tubuh orang lain.

01
1.

Untuk membantu siswa memahami organ
reproduksi laki-laki dan fungsinya.

02
2.

Untuk membangun rasa penghargaan pada tubuh
sendiri dan tubuh orang lain.

01
1.

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa
tentang proses menstruasi.

02
2.

Untuk membangun rasa nyaman dan dukungan
diantara siswa dalam membicarakan perubahan
tubuh yang terjadi termasuk menstruasi.

01
1.

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa
tentang mimpi basah.

02
2.

Untuk membangun rasa nyaman diantara siswa
dalam membicarakan perubahan tubuh yang
terjadi termasuk mimpi basah.

01
1.

Untuk membangun rasa nyaman siswa dalam
mendiskusikan hal-hal yang terjadi pada
tubuhnya terutama organ reproduksi.

02
2.

Untuk membangun cara pikir bahwa
membicarakan tubuh dan organ reproduksi
adalah sesuatu yang sehat dan alamiah.

Perubahan Diri Saat
Pubertas

Topik 06
Tubuhku (Perempuan)
Berubah

Topik 07
Tubuhku (Laki-Laki)
Berubah

Bab 03
Menuju
Kematangan

Topik 08
Menstruasi

Topik 09
Mimpi Basah

Topik 10
Belajar tentang Tubuhmu
Tidak Tabu

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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Topik
Topik 11

Tujuan Per Topik
01
1.

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa
tentang menjaga kebersihan dan kesehatan
tubuh.

02
2.

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa
terkait manajemen kebersihan menstruasi.

03
3.

Untuk membangun penghormatan dan dukungan
siswa laki-laki dalam membantu siswa perempuan
menjalani proses menstruasi secara nyaman dan
sehat.

01
1.

Untuk membantu siswa mengenali berbagai
jenis dan bentuk emosi yang dapat mereka
rasakan dan alami.

02
2.

Untuk membangun pemahaman kepada siswa
bahwa memiliki dan merasakan emosi adalah
alamiah dan sehat.

01
1.

Untuk membantu siswa berlatih mengelola
berbagai emosi yang mereka rasakan dan alami.

02
2.

Untuk membantu siswa belajar mengekspresikan
emosi yang mereka rasakan secara baik dan jelas.

01
1.

Untuk membantu siswa memahami tentang apa
yang dimaksud dengan stres.

02
2.

Untuk membantu siswa mengenali sumbersumber dan gejala stres yang biasa
mereka alami.

03
3.

Untuk membantu siswa menggali ide-ide
tentang cara-cara efektif yang bisa dilakukan
untuk mencegah dan mengelola stres yang
mereka alami.

01
1.

Untuk membantu siswa mengenali hal-hal yang
membuat mereka bahagia dan bangga menjadi
diri mereka sendiri.

02
2.

Untuk membantu siswa membangun rasa
percaya diri menceritakan rasa bahagia dan
bangga menjadi diri sendiri kepada orang lain.

03
3.

Untuk membantu siswa berlatih dalam
memberikan dan menerima masukan dari dan
kepada orang lain secara apresiatif terkait
gambaran diri sebagai bagian dari konsep diri
yang positif.

Menjaga Kesehatan Tubuh

Bab 04
Memahami Emosi

Topik 12
Kenali Emosimu

Topik 13
Aku Bahagia

Topik 14
Mengelola Stres

Topik 15
Senang Menjadi Diriku

Buku Panduan Guru
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Bab 05
Gender

Topik

Tujuan Per Topik

Topik 16

01
1.

Untuk membantu siswa menyadari bahwa
terdapat ciri-ciri fisik (biologis) dan harapan sosial
yang selalu melekat dan membentuk mereka
ketika mereka tumbuh sebagai dan menjadi
perempuan dan laki-laki.

02
2.

Untuk membantu siswa mengidentifikasi
harapan-harapan sosial (teman, keluarga, guru,
masyarakat) yang membuat mereka merasa
nyaman atau terbebani ketika mereka tumbuh
menjadi perempuan dan laki-laki.

01
1.

Untuk membantu siswa menggali dan berbagi
pengalaman pribadi mengalami stigma dan
diskriminasi dalam mengekspresikan diri dan
melakukan peran-peran yang mungkin berbeda
dari harapan sosial ketika tumbuh menjadi
perempuan dan laki-laki.

02
2.

Untuk membangun rasa solidaritas dan dukungan
antara siswa perempuan dan laki-laki dalam
membantu diri mereka mengekspresikan diri
dan melakukan peran-peran sesuai dengan yang
mereka inginkan dan sukai.

01
1.

Untuk membantu siswa mengeksplorasi di
mana mereka belajar nilai, dari siapa, dan
bagaimana pengaruhnya terhadap diri dan
seksualitas mereka.

02
2.

Untuk membantu siswa menggali apa yang
mereka maksud dengan nilai-nilai dan hak
asasi manusia.

03
3.

Untuk membantu siswa mengidentifikasi bentukbentuk pemenuhan dan pelanggaran hak asasi
mereka dan apa yang bisa dilakukan untuk
memperjuangkan pemenuhannya.

01
1.

Untuk membantu siswa menyadari bahwa setiap
orang memiliki batasan-batasan seiring dengan
pengalaman dan nilai pribadi yang dimiliki.

02
2.

Untuk membantu siswa memahami bagaimana
mengenali batasan-batasan seseorang.

03
3.

Untuk membantu siswa memahami tentang
pentingnya meminta dan memberikan
persetujuan untuk menjaga agar batasan setiap
orang tidak terlanggar.

Tumbuh sebagai
Perempuan dan Laki-Laki

Topik 17
Stigma dan Diskriminasi

Bab 06
Hak dan
Pembuatan
Keputusan

Topik 18
Nilai dan Hak

Topik 19
Batasan dan Persetujuan

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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Topik
Topik 20

Tujuan Per Topik
01
1.

Untuk membantu siswa menyadari bahwa
semua yang kita lakukan setiap hari terkait
dengan pembuatan keputusan, baik disadari
ataupun tidak.

02
2.

Untuk membantu siswa mengenali hal apa yang
menjadi pertimbangan dan tantangan-tantangan
dalam membuat keputusan.

01
1.

Untuk membantu siswa mengidentifikasi pihakpihak yang berarti dan memberikan pengaruh
bagi dirinya.

02
2.

Untuk membantu siswa mengidentifikasi bentukbentuk pengaruh yang diberikan oleh orangorang tersebut dalam membentuk konsep diri
mereka hari ini.

01
1.

Untuk membantu siswa mengenali peran dan
pengaruh pertemanan dalam praktek-praktek
relasi yang sehat dan setara.

02
2.

Untuk mendiskusikan bentuk-bentuk tekanan
teman sebaya dan dampaknya.

03
3.

Untuk membangun gagasan siswa tentang apa
yang sebaiknya dilakukan jika mengalami tekanan
dari teman sebaya mereka.

01
1.

Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang
fungsi keluarga dalam pendidikan kesehatan
reproduksi di rumah.

02
2.

Untuk membantu siswa mengidentifikasi peluang
dan hambatan untuk mendiskusikan kesehatan
reproduksi di rumah.

03
3.

Untuk membangun rasa percaya diri siswa dalam
mendiskusikan kesehatan reproduksi dengan
keluarga di rumah.

01
1.

Untuk membantu siswa membedakan hubungan
yang sehat dan tidak sehat.

02
2.

Untuk membangun rasa percaya diri siswa dalam
menanggapi situasi dimana mereka mungkin
mengalami hubungan yang tidak sehat.

Kemampuan Membuat
Keputusan

Bab 07
Aku dan OrangOrang di Sekitar ku

Topik 21
Mereka yang Berarti
Bagiku

Topik 22
Aku dan Temanku

Topik 23
Aku dan Keluargaku

Topik 24
Relasi yang Sehat

Buku Panduan Guru
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Bab 08
Aku Saat Ini

Topik

Tujuan Per Topik

Topik 25

01
1.

Untuk membantu siswa mengingat dan
mengidentifikasi pembelajaran kunci dan manfaat
yang mereka dapatkan dari pendidikan kesehatan
reproduksi menggunakan modul SETARA.

02
2.

Untuk memberikan ruang aman bagi siswa dalam
menunjukkan manfaat-manfaat belajar kesehatan
reproduksi secara kreatif dan menyampaikan
pesan kunci kepada sekolah tentang bagaimana
sekolah menjadi lingkungan aman dan sehat bagi
tumbuh kembang mereka ke depan.

Banyak Belajar dari
SETARA

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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Perjalananku
Dimulai Disini

Topik 01 - Aku Siap Memulai Hari Ini!
Topik 02 - Potret Remaja Indonesia Hari Ini
Topik 03 - Aku Adalah Remaja Sehat dan Bahagia

Buku Panduan Guru

SETARA

Semangat Dunia Remaja
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Aku Siap Memulai Hari Ini!
Pengantar

Sebagai pertemuan pertama, maka sesi ‘Aku Siap Memulai Hari Ini!’ dimaksudkan
untuk membangun suasana yang hangat dan sambutan penuh inspirasi
untuk ruang belajar yang aman bagi topik kesehatan reproduksi remaja dan
mengekspresikan harapan-harapan yang ingin dicapai, topik-topik yang
akan dipelajari, proses, dan rangkaian pertemuan yang akan dilalui. Ini adalah
awal dari perjalanan kelompok per kelas. Di sini guru memiliki peran penting
untuk menetapkan landasan budaya kelompok bersama dengan para peserta.
Meskipun sesi berlangsung dalam pengaturan formal (sekolah), akan tepi
suasana dan ruang belajar harus dipastikan aman untuk berbagi, belajar
bersama, dan mungkin berbuat kesalahan. Ini saatnya guru sebagai fasilitator
kelas dapat membuka diri dan berbagi kisah pribadi dan memimpin sehingga
semua siswa dapat merasa aman untuk membagikan cerita, pengalaman, dan
pandangan pribadi mereka.
Selamat memulai dan menginspirasi!

Tujuan

1.01

Untuk menyambut siswa berbagi dan belajar bersama
tentang pendidikan kesehatan reproduksi di dalam ruang
aman dan nyaman.

02 Untuk membangun ikatan awal antar siswa dan guru sebagai
2.
sebuah kelompok belajar dan berbagi.
03 Untuk menggali tentang apa yang ingin dipelajari siswa dan
3.
mengklarifikasi tentang topik-topik yang akan disampaikan
dan berapa lama akan dipelajari.
04 Untuk menjelaskan tentang relevansi belajar kesehatan
4.
reproduksi bagi kehidupan siswa saat ini dan masa datang.
05
5.
Untuk menginspirasi siswa agar bersemangat dalam
mempelajari pendidikan kesehatan reproduksi hingga selesai.

Alat Bantu

•

Kartu atau kertas warna (3 warna) sebanyak peserta.

•

Selotip kertas untuk menempel kartu di dinding (atau bisa juga
disusun di lantai).

•

Buku Jurnal Siswa sesuai jumlah siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan

Buku Panduan Guru

•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Jelaskan bahwa ada berita gembira karena sekolah memiliki program
untuk membantu semua siswa menjalani masa remajanya dengan
bahagia dan sehat melalui pendidikan kesehatan reproduksi dengan
menggunakan Modul SETARA.

•

Sampaikan bahwa pendidikan ini akan menggunakan metode yang
menyenangkan dan interaktif dengan dipandu oleh guru terlatih.
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Yel-Yel SETARA (15 menit)
•

Minta siswa membentuk kelompok (satu kelompok bisa terdiri
dari 5-8 orang)

•

Minta masing-masing kelompok merancang yel-yel yang berisi kata SETARA
dan maknanya bagi kelompok mereka.

•

Dorong kelompok untuk membuat yel-yel yang seru dan semangat.

•

Minta kelompok memperagakan yel-yel mereka secara bergantian.

•

Berikan apresiasi pada setiap kelompok

Rencana Pendidikan Kesehatan Reproduksi di
Sekolah Kita (18 menit)
•

Bagikan kertas 3 warna (misalnya: biru, merah, kuning) kepada setiap siswa.
Minta siswa menuliskan secara spesifik dan singkat (kata kunci) terkait:

•

Kartu biru: ketika mendengar kata ‘kesehatan reproduksi’ apa
yang terbayang oleh kamu?

•

Kartu kuning: bagaimana perasaan ketika mengetahui bahwa
sekolah akan mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi?
Apakah kamu merasa malu, tabu atau merasa ini hal biasa
untuk dipelajari?

•

Kartu merah: mengapa belajar kesehatan reproduksi penting
bagimu? (ingatkan pada siswa untuk melihat kebutuhan
mereka sebagai perempuan dan laki-laki)

•

Yakinkan siswa bahwa semua jawaban mereka akan dihargai dan dorong
mereka untuk berani menyatakan apa yang mereka pikir dan rasa.

•

Minta semua siswa menempelkan kartu-kartu mereka di dinding atau dijejer
di lantai sesuai dengan kategori warna.

•

Minta semua siswa berkumpul mengelilingi kartu yang sudah disusun untuk
membaca semua hasil jawaban mereka.

•

Bacakan beberapa hal yang menarik dan penting secara singkat.

•

Jelaskan secara singkat tentang:

•

Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan reproduksi.

•

Mengapa belajar kesehatan reproduksi penting dan relevan
bagi siswa.

•

Topik apa saja yang akan dipelajari dalam 1 (satu) tahun dan
berapa kali pertemuan yang akan dilakukan.

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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•

Sampaikan bahwa kita memiliki hadiah untuk semua siswa berupa ‘Buku
Jurnal Siswa’ yang akan menemani dan memandu siswa untuk tugastugas yang akan mereka lakukan dalam menemukan pembelajaran baru
atau inspirasi perubahan mencatat pelajaran atau perubahan yang mereka
rasakan sepanjang belajar pendidikan kesehatan reproduksi menggunakan
Modul SETARA.

•

Minta siswa menuliskan atau menggambarkan simbol tentang:

•

Halaman depan/ pertama:
‘Siapa aku….’

•

Halaman belakang/ terakhir:
‘Hal-hal yang membahagiakan ku….’

. Tugas Rumah (2 menit)
•

Buku Panduan Guru

Minta siswa mencari berita atau artikel di internet atau koran terkait
bagaimana situasi kesehatan reproduksi remaja (terutama usia SMP)
hari ini dan membawa artikel/berita tersebut pada pertemuan berikutnya.
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Potret Remaja Indonesia Hari Ini
Pengantar

Tujuan

Meskipun banyak hal yang telah membaik bagi remaja, seperti akses terhadap
informasi dan layanan kesehatan akan tetapi disaat yang sama tantangan
bagi mereka juga makin besar. Usia mulainya pubertas yang makin muda yang
ditandai dengan hormon seksual yang mulai bekerja sementara terdapat harapan
untuk menikah pada usia yang makin dewasa membuat rentang masa remaja
dengan tantangan mengelola dorongan seksual secara sehat makin berat.
Sesi ini akan difokuskan untuk mengidentifikasi dan membongkar pandangan
siswa tentang hal-hal yang menyenangkan dan tantangan menjadi remaja hari
ini, terutama terkait kesehatan reproduksi serta apa dampaknya bagi mereka.
Diharapkan dengan sesi ini siswa bisa bercermin dari realita dan menyadari apa
yang mereka butuhkan untuk melalui masa remaja secara bahagia dan sehat.
Kesadaran dan pengakuan dari siswa tentang tantangan-tantangan yang
mereka hadapi terkait kesehatan reproduksi dan apa yang mereka butuhkan
akan membantu siswa untuk merasakan kepemilikan yang tinggi terhadap
inisiatif pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi kehidupan mereka.

1.01

Untuk mendapatkan gambaran tentang potret situasi kesehatan
reproduksi remaja terkini dan melihat bagaimana situasi tersebut
juga mempengaruhi kehidupan siswa di sekolah.

02 Untuk membangun rasa keterdesakan/kepentingan siswa dalam
2.
mempelajari pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah.

Alat Bantu

•

Gambar remaja ukuran besar pada kertas plano

•

Selotip kertas

•

Kertas post-it warna hijau dan merah (warna bisa disesuaikan)

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Potret Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Indonesia (25 menit)
•

Sampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya siswa sudah diminta
untuk mencari artikel atau berita terkait kesehatan reproduksi remaja
Indonesia (usia SMP).

•

Tempelkan gambar remaja yang sudah dibuat besar di kertas plano
(bisa dibuat remaja perempuan dan laki-laki)

•

Minta siswa untuk menulis di kertas post-it tentang temuan situasi
kesehatan reproduksi remaja yang mereka dapatkan, misalnya:
1 dari 4 remaja perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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Kertas hijau: untuk situasi yang baik

•

Kertas merah: untuk situasi yang buruk atau mengkhawatirkan

•

Ingatkan kepada siswa sebaiknya tulis satu situasi pada satu kertas.

•

Minta siswa menempelkan semua kertas di sekeliling gambar remaja
tersebut.

•

Minta peserta memperhatikan gambar remaja yang dikelilingi oleh kertas
warna berisi situasi kesehatan reproduksi remaja. Tanyakan:

•

Warna kertas apa yang banyak ditempelkan pada remaja
tersebut? Apa artinya warna tersebut?

•

Bagaimana perasaan kamu melihat remaja tersebut yang
dipenuhi warna yang tertempel itu?

•

Mengapa situasi-situasi tersebut bisa terjadi?

•

Apa kira-kira dampak situasi tersebut pada remaja (baik remaja
perempuan atau laki-laki)?

•

Mungkinkah situasi-situasi tersebut bisa menimpa kamu?

•

Bagaimana cara kita memastikan agar kita tidak menjadi bagian
dari situasi tersebut?

•

Catat beberapa pendapat menarik dari siswa sebagai bahan untuk membuat
kesimpulan bersama.

•

Sampaikan beberapa kesimpulan pembelajaran diskusi ini:

•

Buku Panduan Guru

•

•

Idealnya, semua remaja di Indonesia harus dijamin untuk
melalui masa remajanya secara sehat dan bahagia.

•

Akan tetapi faktanya, sebagian remaja harus menghadapi
tantangan dan situasi yang tidak sehat, seperti: dikawinkan
pada usia muda, terinfeksi HIV, menjadi korban kekerasan
dalam pacaran atau kekerasan seksual, mengalami hal yang
tidak diinginkan, dsb.

•

Mereka adalah korban dari situasi dan sistem sosial yang belum
berpihak, dimana kebutuhan informasi, pendidikan dan layanan
kesehatan reproduksi dan seksual yang mereka butuhkan
untuk merespons perubahan tubuh dan seksualitas mereka
belum tersedia dengan baik.

•

Oleh sebab itu, pelajaran SETARA ini didedikasikan untuk
membantu remaja memahami dirinya dan mampu
menghadapi berbagai tantangan dari luar terkait kesehatan
reproduksi dan seksual.

Berikan apresiasi kepada siswa atas pengamatan dan pendapat mereka
yang luar biasa.
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Pengetahuan adalah Kekuatan (10 menit)
•

Tuliskan kalimat ‘Pengetahuan adalah Kekuatan’ di papan tulis secara besar.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

•

Apa arti kalimat ini bagi dirimu?.

•

Adakah yang punya contoh dimana pengetahuan telah
memberikan keberanian dan kekuatan untuk menjadi lebih baik
atau menyelamatkan hidup seseorang? Ceritakan.

•

Lalu, bagaimana dengan pengetahuan kesehatan
reproduksi? Apakah juga akan menjadi kekuatan yang akan
menyelamatkanmu?.

Sampaikan bahwa dengan belajar kesehatan reproduksi maka kita akan
belajar tentang diri kita, tubuh, nilai pribadi dan perasaan serta relasi.
Semakin kita mengerti maka semakin kita paham bagaimana akan
memperlakukannya dengan baik.

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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Aku adalah Remaja Sehat dan Bahagia
Pengantar

Tujuan

Seringkali kita memimpikan remaja menjadi individu yang tumbuh secara
sehat dan bahagia. Tapi kadang apa yang kita maksud dengan menjadi sehat
dan bahagia bisa jadi adalah sebuah gambaran yang abstrak. Begitu juga
dengan siswa, kebanyakan dalam usia mereka sekarang, mereka belum
membayangkan seperti apa gambaran ideal menjadi sehat dan bahagia
yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, sesi ini akan mengajak siswa untuk
sejenak membayangkan menjadi sehat dan bahagia dalam pengertian dan
konteks mereka. Diharapkan dengan membuat gambaran ini, siswa akan
selalu ingat gambaran menjadi remaja sehat dan bahagia versi mereka
sehingga ketika mereka lupa di suatu masa mereka dapat kembali ke gambaran
ideal yang mereka inginkan, yaitu: menjadi remaja sehat dan bahagia seperti
hasil diskusi mereka pada pertemuan hari ini.

1.01

Untuk membuat gambaran konkret tentang impian ideal menjadi
remaja yang sehat dan bahagia.

02 Untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat mendukung
2.
atau merampas impian mereka untuk menjadi
remaja sehat dan bahagia.

Alat Bantu

•

Kertas plano

•

Spidol

•

Selotip kertas

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Menjadi Remaja Sehat dan Bahagia (35 menit)

Buku Panduan Guru

•

Tuliskan di papan tulis secara besar kalimat ‘Menjadi Remaja Sehat dan
Bahagia’.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Apakah ini impianmu?

•

Apakah sehat dan bahagia merupakan dua kata yang penting
dalam hidupmu? Mengapa?

•

Minta siswa membentuk 4 kelompok.

•

Bagikan kertas plano dan spidol berwarna kepada masing-masing kelompok.
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•

Sampaikan tugas kelompok adalah:

•

Kelompok 1 dan 2: Membuat gambar remaja perempuan di
kertas plano lalu menuliskan kriteria atau gambaran remaja
perempuan yang sehat dan bahagia, apa yang harus dimiliki
remaja perempuan tersebut agar bisa menjadi seperti impian
tersebut dan hal-hal apa yang bisa merempas impian tersebut.

•

Kelompok 3 dan 4: Membuat gambar remaja laki-laki di kertas
plano lalu menuliskan kriteria atau gambaran remaja laki-laki
yang sehat dan bahagia, apa yang harus dimiliki remaja laki-laki
tersebut agar bisa menjadi seperti impian tersebut dan hal-hal
apa yang bisa merempas impian tersebut.

•

Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompok mereka secara
singkat.

•

Sebagai penutup, tanyakan kepada siswa:

•

•

Bagaimana perasaan kamu melihat impian-impian menjadi
remaja sehat dan bahagia?

•

Mungkinkah kamu bisa mencapainya?

Simpulkan hasil diskusi kelompok dengan memberikan dukungan
yang kuat bahwa:

•

Kita bisa mencapai semua impian jika kita sungguhsungguh ingin mencapainya.

•

Fokuskan pada kekuatan diri dan gunakan kekuatan tersebut
untuk mengatasi tantangan yang dapat merampas impian
yang indah tersebut.

•

Selamat menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Ayo
kita lanjutkan terus pertemuan kita untuk membangun
kekuatan-kekuatan kamu untuk menjadi remaja sehat
dan bahagia tersebut.
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Bahan Bacaan Bab 1
Siapa Yang Sedang Kita Hadapi: Memahami
Karakteristik Remaja Usia 12-15 Tahun (SMP)
Remaja pada usia 12-15 tahun (usia SMP) mengalami perubahan dramatis pada
banyak aspek: fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Identitas mereka mulai
terbentuk, tetapi seringkali ini adalah jalan berbatu; mereka cepat berubah dari
senang menjadi sedih atau dari merasa pintar hingga merasa bodoh. Mereka
mungkin khawatir tentang sifat-sifat pribadi yang penting bagi mereka, tetapi
hampir tidak terlihat oleh orang lain. Dengan kemampuan yang tumbuh untuk
melihat konsekuensi dari tindakan yang berbeda, kelompok remaja usia 12-15
tahun ini semakin mempertimbangkan siapa mereka dan ingin menjadi seperti
apa mereka nantinya. Mereka lebih mampu berpikir seperti orang dewasa,
tetapi mereka tidak memiliki pengalaman dan penilaian yang dibutuhkan
untuk bertindak seperti orang dewasa. Penting untuk mengenali hal ini, dan
menganggapnya serius dalam membantu mereka menuju proses pencarian
identitas diri yang kuat.

Perkembangan Intelektual
•

Sebagian besar remaja usia 12-15 tahun menikmati belajar tentang aspek
sosial. Sehingga hal ini bekerja dengan baik ketika mereka diajak belajar
dalam kelompok kecil.

•

Berikan kesempatan dan biarkan mereka terlibat di sekolah dan belajar.
Dorong rasa ingin tahu mereka.

•

Mereka masih sangat dipengaruhi oleh teman teman sebaya dalam
membangun nilai pribadi dan pandangan terhadap dunia di sekitar mereka.

•

Banyak dari mereka yang telah mampu berubah dan mempertimbangkan
dari pemikiran konkret ke pemikiran abstrak (seperti: nilai dan batasan
pribadi, persetujuan, dsb).

•

Memiliki emosi yang kuat yang bisa berubah cepat dengan pernyataan
"cinta" atau "benci" dalam sebuah diskusi.

•

Karena kemampuan intelektual mereka yang berkembang, mereka sering
mengeksplorasi dan menemukan hal-hal baru melalui diskusi/ penalaran.
Ini adalah cara yang baik untuk belajar dan mendapatkan wawasan dari dan
untuk mereka.

•

Mereka tidak menyukai pekerjaan rumah kecuali itu menyenangkan.

Perkembangan Emosional

Buku Panduan Guru

•

Emosi yang berubah-ubah secara cepat muncul saat pubertas. Hal ini
membuat banyak remaja sangat sensitif secara emosional, dan mudah
merasa tersinggung atau terluka. Bersabarlah dan lembutlah, karena
mereka mengalami emosi yang kuat yang dapat dengan cepat berubah.

•

Ketika kemarahan atau emosi lain mengambil alih, bahasa yang
mereka gunakan bisa menjadi kuat. “Saya akan membunuhnya.” “Saya
ingin memukulnya.” “Dia sangat buruk, dia harus mati.” Sebagian dari
mereka mengungkapkan kemarahan secara lisan. Sementara yang
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lain mengungkapkannya secara fisik atau simbolik, misalnya dengan
membanting pintu atau bertengkar.
•

Kasih sayang secara fisik seringkali tidak diinginkan
(misalnya: malu dipeluk orang tua).

•

Ada keingintahuan tentang berbagai hal yang baru atau terlarang. Ini bisa
membuat mereka masuk kedalam perilaku berisiko yang lebih serius (seperti
menyakiti diri sendiri, merokok, minum alkohol, atau berhubungan seks
tanpa kondom). Bicarakan tentang perilaku semacam itu dan diskusikan
konsekuensinya sehingga mereka dapat membuat pilihan mereka sendiri.

Perkembangan Sosial
•

Ini adalah usia ketika tekanan teman sebaya memiliki pengaruh paling besar.
"Menjadi sama" dan "diterima" adalah prioritas utama. Dengan demikian,
banyak yang akan melakukan hal-hal dalam kelompok yang tidak pernah
mereka lakukan sendiri sebelumnya. Kelompok-kelompok sosial terbentuk,
dan mereka tahu siapa mereka namun mungkin mereka tidak tahu di mana
mereka cocok berada.

•

Hubungan bisa menjadi sangat rumit. Mungkin ada pergeseran besar dalam
lingkaran sosial ketika remaja melewati masa pubertas. Beberapa tetap
dengan teman-teman mereka dan tidak peduli apapun yang terjadi. Yang
lainnya menarik diri dan menghindari rekan-rekan mereka, atau berpindah
kepada kelompok baru.

•

Banyak yang lebih suka bersosialisasi dengan teman daripada mengerjakan
tugas sekolah atau tanggung jawab lain.

Perkembangan Fisik
•

Pubertas memiliki beberapa tahap untuk anak laki-laki dan perempuan, dan
tingkatan melalui tahap-tahap ini berbeda untuk semua orang. Beberapa
khawatir tentang perkembangan yang terlalu cepat. Yang lain khawatir akan
perkembangan yang terlalu lambat.

•

Ini adalah usia ketika remaja perlu mulai belajar lebih banyak tentang
kebersihan diri.

•

Biasanya, antara usia 12 dan 14 tahun, remaja menjadi sangat sadar dan
ingin tahu tentang seksualitas mereka sendiri dan seksualitas orang lain.

Diharapkan dengan memahami karakteristik remaja usia 12-15 tahun ini, akan
membantu kita dalam mengembangkan cara-cara membangun relasi yang
tepat dan pola pengajaran yang sesuai dengan mereka dan bukan menggunakan
informasi ini sebagai dasar untuk membuat ‘pelabelan’ bagi mereka.
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Gaya Hidup Sehat Pada Remaja
Kondisi sehat harus meliputi 3 hal, yaitu:
•

Sehat secara fisik yaitu tidak mengidap suatu penyakit, anemia, kehamilan
yang tidak dinginkan, aborsi tidak aman, IMS dan HIV-AIDS, serta tidak
melakukan kegiatan yang dapat merusak kesehatan orang lain, misalnya
tidak merokok yang asapnya mengganggu orang lain.

•

Sehat secara psikologis yaitu perasaan positif tentang diri dan dapat
beradaptasi secara positif dengan lingkungan sosialnya.

•

Sehat secara sosial yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang ada (agama, budaya,
hukum dan masyarakat).

Gaya hidup sehat perlu dimulai sejak usia remaja.
Hal ini dapat didorong dengan diterapkannya
kebiasaan-kebiasaan yang mengutamakan dan
memastikan kesehatan remaja. Misalnya:
01
1.

Menjaga kebersihan tubuh sendiri (mencuci tangan dan kaki, mandi),

02
2.

Menjaga kesehatan tubuh (makan teratur, berolahraga, istirahat yang
cukup, tidak mengkonsumsi narkoba).

03
3.

Menjaga kesehatan alat reproduksi (membersihkan secara teratur dengan
cara yang tepat, menghindari kehamilan pada usia dini).

Kesehatan adalah modal penting untuk menuju
kebahagiaan. Remaja yan sehat dan bahagia
diantaranya dicirikan dari:

Buku Panduan Guru

01
1.

Memahami risiko dari setiap perilaku.

02
2.

Menghargai diri dan orang lain.

03
3.

Mengendalikan reaksi emosi yang ia rasakan.

04
4.

Mempertahankan diri dari tekanan teman.

05
5.

Tidak mengkonsumsi narkoba.

06
6.

Berperilaku positif dan produktif.

07
7.

Membina relasi dengan orang lain secara sehat dan
bertanggung jawab.

08
8.

Mampu mengungkapkan ide, perasaan dan keinginannya secara
terbuka dan sopan.

09
9.

Mampu mencari informasi dari sumber terpercaya.
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Memahami Perbedaan
Seks dan Seksualitas
Seks dan seksualitas adalah dua kata yang sering diartikan sebagai hal yang
sama. Kata seks yang biasanya selalu diartikan dengan hubungan seksual
kemudian mempengaruhi bagaimana kita memahami seksualitas. Padahal kedua
kata ini memiliki arti yang berbeda. Kesalahpahaman ini terkadang membuat
pembahasaan tentang seksualitas menjadi terbatas dan dianggap tabu. Hal
ini mengakibatkan banyak informasi ilmiah yang terkait dengan seksualitas
terkadang disalah artikan dan dipahami.
Seks, dari bahasa Inggris sex, adalah perbedaan badani atau biologis perempuan
dan laki-laki. Dalam Bahasa Indonesia kita mengenalnya juga sebagai jenis
kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat
luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.
•

Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan
alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan
secara optimal organ reproduksi dan seksual secara tepat dan sehat.

•

Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana
menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis,
serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi,
perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.

•

Dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul
dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam
membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk
perilaku seksual.

•

Dimensi kultural menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat terkait
seksualitas terbentuk sebagai akibat dari budaya (norma-norma) yang
ada di masyarakat dalam membentuk batasan perilaku seksual yang bisa
diterima atau tidak dalam masyarakat itu sendiri.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengertian seksual sangat luas dan
mencakup banyak hal dalam kehidupan remaja. Oleh karena itu, pembelajaran
mengenai hal tersebut sangatlah penting bagi remaja.
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Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan
Seksual yang Komprehensif
Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera baik secara fisik,
mental dan sosial yang terpenuhi secara utuh dan tidak semata-mata bebas
dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan
proses reproduksi. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas yang
Komprehensif adalah salah satu alat untuk membantu remaja mewujudkan
kesehatan reproduksi dan seksual mereka.
Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual yang Komprehensif adalah proses
pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum yang menyasar aspek kognitif,
emosional, fisik dan sosial dari seksualitas. UNESCO (2007) menyebutkan bahwa
materi dan teknik penyampaian yang disusun dalam modul Pendidikan Kesehatan
Reproduksi dan Seksualitas yang Komprehensif haruslah bertujuan untuk
membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai serta
keterampilan, yang akan memberdayakan mereka untuk:
•

mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka,

•

mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang penuh penghormatan,

•

mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka mempengaruhi
kesejahteraan mereka dan orang lain,

•

memahami dan memastikan perlindungan atas hak mereka
sepanjang hidup mereka.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengertian seksual sangat luas dan
mencakup banyak hal dalam kehidupan remaja. Oleh karena itu, pembelajaran
mengenai hal tersebut sangatlah penting bagi remaja.
Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual harus selalu disertai dengan
ketersediaan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang ramah remaja.
Dengan tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi remaja,
diharapkan akan menghasilkan kemandirian remaja dalam mengatur fungsi
dan proses reproduksi dan kehidupan seksualnya. Lebih lanjut, pendidikan
dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai akan berkontribusi kepada
terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi yang berujung pada meningkatnya
kualitas hidup serta kualitas keturunannya baik secara fisik, mental, maupun
sosial yang terbebas dari rasa takut, tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual
hendaknya memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

Buku Panduan Guru

01
1.

Berdasarkan fakta ilmiah. Informasi yang disampaikan adalah
informasi yang telah teruji secara ilmiah dan berdasarkan data.

02
2.

Bertahap. Pembelajaran dilakukan dengan proses yang berkelanjutan
dan terus berkembang.

03
3.

Sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangan remaja.

04
4.

Berbasis kurikulum. Dilengkapi dengan tujuan yang jelas dan
metode yang terstruktur.
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05
5.

Komprehensif. Mencakup berbagai aspek kesehatan reproduksi seperti
organ reproduksi, pubertas, menstruasi, kehamilan, IMS termasuk HIV dan
AIDS. Selain itu juga mencakup keterampilan hidup, hubungan personal,
kesetaraan gender, dan lain-lain.

06
6.

Berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya
hak anak dan orang muda, hak akan informasi yang berimbang, dan juga
meningkatkan kesadaran remaja akan hak mereka sendiri dan penghargaan
akan hak orang lain.

07
7.

Berdasarkan pada kesetaraan gender. Bahwa hak, kewajiban dan posisi
antara laki-laki adalah sama dan dipandang sama dalam semua aspek.

08
8.

Transformatif. Informasi dan pembelajaran yang didapat oleh remaja
hendaknya mendorong mereka untuk dapat menerapkannya dalam
berbagai aspek dalam kehidupannya. Selain itu remaja pun didorong untuk
berkontribusi lebih banyak pada masyarakat.

09
9.

Disesuaikan dengan budaya dan konteks setempat. Menghargai
perbedaan budaya dan tidak memaksakan nilai, namun mendorong
kesadaran yang lebih mendalam akan berbagai dampak sehingga lebih
positif dalam mengambil keputusan-keputusan.

10
10.
Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan terkait kesehatan.
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Lembar Refleksi bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi dikemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap selesai menyampaikan satu bab di dalam modul SETARA
untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

Buku Panduan Guru

35

Semangat Dunia Remaja

03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

:
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06
6.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
7.

Buku Panduan Guru

:
:

Usulan untuk perbaikan.
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Aku dan Tubuhku

Topik 04 - Melihat Diriku Lebih Dalam
Topik 05 - Perubahan Diri Saat Pubertas
Topik 06 - Tubuhku (Perempuan) Berubah
Topik 07 - Tubuhku (Laki-Laki) Berubah

Buku Panduan Guru
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Melihat Diriku Lebih Dalam
Pengantar

Usia remaja merupakan saat pengenalan identitas diri dan pengembangan diri.
Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa kanak-kanak
makin menguat pada masa remaja. Hal ini seiring dengan bertambahnya usia
dan pengalaman hidup atas dasar kenyataan-kenyataan yang dialami. Semua itu
membuat remaja bisa menilai dirinya sendiri. Menjadi penting untuk mengajak
dan memberi ruang bagi siswa agar melihat diri sendiri dan menemukan
kekuatan-kekuatan dirinya.
Pada sesi ini, guru akan membimbing para siswa untuk mendapatkan gambaran
tentang konsep diri pada remaja. Konsep diri ini menunjukkankan bagaimana
remaja memandang dirinya. Dengan lebih mengenal dirinya diharapkan remaja
dapat lebih menerima siapa dia, nyaman dengan tubuhnya, peran sosialnya yang
beragam, dan memiliki konsep diri yang lebih positif. Hal ini akan mendukung
pengembangan kepercayaan dirinya yang nantinya akan bermanfaat dalam
proses perkembangan nilai dan perkembangan keterampilan hidupnya.

Tujuan

1.01

Untuk membantu siswa mengenali diri, kekjatan dan kelemahan
dalam diri mereka.

02 Untuk membantu siswa memiliki penghargaan diri yang lebih baik.
2.

Alat Bantu

•

Kertas HVS sebanyak siswa

•

Kertas sticker sebanyak peserta untuk ditempel di dada

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Mengenal Diri Sendiri adalah Awal
Kebijaksanaan (10 menit)

Buku Panduan Guru

•

Tuliskan kalimat ‘Mengenal Diri Sendiri adalah Awal Kebijaksanaan’ secara
besar di papan tulis.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk memberikan pendapat:

•

Apa makna kalimat tersebut bagi kamu?

•

Apakah ada contoh dalam pengalamanmu yang
membuktikan bahwa mengenal diri sendiri adalah awal
kebijaksanaan? Coba ceritakan.
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Bunga Diri (25 menit)
•

Bagikan kertas HVS kepada setiap siswa.

•

Minta peserta menggambar bunga dengan 5 kelopak seukuran kertas HVS.
Pada lingkar bagian dalam tulis nama panggilan masing-masing.

•

Kelopak 1: tuliskan hal yang membuat aku bahagia

•

Kelopak 2: tuliskan hal yang membanggakan dalam diriku

•

Kelopak 3: tuliskan hal yang bisa memberikan rasa
malu pada diriku

•

Kelopak 4: tuliskan hal yang paling penting dalam hidupku

•

Kelopak 5: tuliskan sukses bagiku adalah....

•

Undang semua untuk berdiri dan berkeliling dengan gambar mereka.

•

Instruksikan kepada siswa jika terdengar tepuk 2 kali maka siswa harus
berpasangan berdua lalu saling bercerita tentang bunga diri mereka.
Jika terdengar tepukan 3 kali artinya siswa membentuk kelompok yang
terdiri dari 3 orang. Lakukan permainan hingga 3 atau 4 putaran (sesuai
ketersediaan waktu).

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana perasaanmu mengetahui dirimu?

•

Bagaimana perasanmu setelah menunjukkan dirimu
kepada orang lain?

•

Bagaimana 5 hal yang kamu temukan dalam diri tadi bisa
membantumu untuk menjadi remaja yang sehat dan bahagia?

•

Sampaikan kepada siswa bahwa ‘kita adalah apa yang kita pikirkan’. Jika
kita selalu berpikir dan melihat pada kekuatan dan hal positif dalam diri
maka akan membantu kita tumbuh secara positif dan kuat terutama dalam
mewujudkan impian menjadi remaja yang sehat dan bahagia.

•

Bagikan sticker kepada siswa, lalu minta mereka menuliskan: Aku adalah
Remaja Sehat dan Bahagia”. Sticker boleh dihias dengan warna warni dan
symbol-simbol. Minta mereka menempel sticker tersebut di bagian dada.
Gunakan sticker hingga waktu sekolah berakhir.

•
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SETARA

Perubahan Diri Saat Pubertas
Pengantar

Tujuan

Salah satu ciri yang sangat khas yang menandai masa transisi dari anak-anak
kepada masa remaja adalah pubertas. Selain sebagai konsep biologis maka
pubertas juga merupakan konsep sosial dimana banyak harapan-harapan orang
tua dan masyarakat kepada remaja yang telah memasuki masa pubertas. Akan
tetapi seringkali masa pubertas dibingkai oleh masyarakat dengan ukuranukuran baik dan buruk yang kadang tidak dipahami oleh remaja sendiri. Pada
sesi ini, guru akan memberikan ruang dan mengajak siswa untuk mendiskusikan
perubahan-perubahan yang dialami ketika memasuki masa pubertas dengan
kacamata mereka sendiri. Siswa akan diajak untuk melihat perubahan khas
yang masih mereka ingat lalu bagaimana perasaan mereka mengalami atau
menghadapi perubahan tersebut, apakah bahagia, bingung, takut, atau ada
pearasaan yang lain. Bisa jadi perasaan antara siswa perempuan dan laki-laki
akan berbeda karena harapan masyarakat terkait bagaimana menjadi perempuan
dan laki-laki bisa jadi berbeda dibanyak tempat dan berbagai komunitas.

1.01

Untuk membantu siswa perempuan dan laki-laki mengidentifikasi
perubahan-perubahan apa yang terjadi dan mereka rasakan ketika
memasuki masa pubertas.

02 Untuk memberikan ruang bagi siswa perempuan dan siswa laki-laki
2.
dalam mengungkapkan apa yang menjadi perhatian paling penting
bagi mereka ketika memasuki masa pubertas serta bagaimana
perasaan mereka menjalani masa pubertas.
03 Untuk membangun penerimaan diri yang lebih baik diantara siswa
3.
dan mengakui bahwa setiap orang adalah unik.

Alat Bantu

•

Kartu reporter

•

Lembar pertanyaan wawancara

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Menjadi Reporter (20 menit)

Buku Panduan Guru

•

Minta siswa berpasangan berdua dengan teman pilihannya.
Teman pilihannya tersebut sebaiknya berjenis kelamin sama.

•

Jelaskan satu orang akan menjadi reporter dan satunya akan
menjadi informan. Pada putaran kedua mereka harus berganti peran.
Reporter bertugas mewawancara informannya dengan mengikuti
pertanyaan berikut:
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Pertanyaan

Jawaban

Apakah ada yang berubah
dari tubuhmu sejak SD hingga
sekarang?

Perubahan apa saja yang
kamu alami?

Selain perubahan tubuh apakah
ada perubahan lain yang
dirasakan? Apakah itu?

Menurutmu mengapa hal itu
terjadi?

Bagaimana perasaanmu waktu
mengalami perubahan tersebut?
Mengapa?

Jika waktu diputar kembali
(kamu kembali ke masa SD), apa
yang kamu inginkan sebelum
perubahan tubuhmu terjadi agar
kamu bisa menjalaninya secara
bahagia dan menyenangkan?
•

Ingatkan reporter untuk menuliskan jawaban pada kolom
yang telah disediakan.

•

Ingatkan siswa untuk tidak menjadikan jawaban temannya sebagai
bahan olok-olokan.

•

Jawaban tidak perlu terlalu panjang, yang penting memberikan
jawaban sesuai pertanyaan.

•

Berikan apresiasi kepada siswa.

•

Catatan: Jika memungkinkan, guru dapat membuatkan kartu yang
menyerupai kartu tanda pengenal wartawan, sebagai penanda siapa yang
sedang bertugas sebagai reporter pada kelompok pasangan. Hal ini juga
menambah rasa percaya diri pada siswa untuk mengajukan pertanyaan.
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Menghadapi Perubahan dengan
Menyenangkan (15 menit)
•

•

Buku Panduan Guru

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana perasaan kamu menceritakan hal-hal pribadi
seperti perubahan tubuh dan emosi yang terjadi ketika
memasuki masa remaja? Mengapa?

•

Ketika memasuki masa pubertas (berdasarkan pengalaman
pribadi), hal-hal apa yang penting dan menjadi perhatianmu
agar bisa disebut remaja oke atau ideal? (contohnya: bentuk
tubuh, gaul, dsb)

•

Darimana standar ideal ini muncul? Siapa yang
menetapkannya?

•

Apa yang terjadi pada remaja yang tidak sesuai dengan standar
ideal tersebut?

•

Jika waktu dapat diputar kembali, apa yang kamu inginkan
sebelum perubahan tubuhmu terjadi agar kamu bisa
menjalaninya secara bahagia dan menyenangkan?

Sampaikan bahwa perubahan yang terjadi pada masa pubertas adalah
alamiah dan seluruh remaja di dunia mengalaminya. Kadang perubahan
yang cepat tanpa pengetahuan bisa membingungkan remaja. Yang
terpenting, apapun yang berubah pada tubuh kita itu adalah unik. Setiap
kita tidak sama dan beragam. Banggalah menjadi diri sendiri.
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Tubuhku (Perempuan) Berubah
Pengantar

Membicarakan organ reproduksi dan fungsinya sering kali dirasakan kurang
nyaman bagi kebanyakan orang termasuk siswa karena dianggap suatu hal
yang tabu. Padahal mengetahui semua organ tubuh termasuk organ reproduksi
adalah hal yang alamiah dan sehat. Pengetahuan mengenai organ reproduksi
dan fungsinya diharapkan akan memberikan kesadaran kepada siswa untuk
menjaga kebersihan dan kesehatan organ tersebut. Pengetahuan yang dimaksud
tidak hanya berhenti hingga mengenal organ dan fungsinya (layaknya pelajaran
biologi) tapi juga memahami apa artinya mulai menjadi ‘matang’ dan konsekuensi
yang mungkin bisa dihadapi. Guru harus bijaksana untuk membawa proses
pembelajaran tidak hanya menjadi proses mengenal organ reproduksi dan
fungsinya semata tetapi juga mendorong rasa penghargaan diri terhadap tubuh
dan organ reproduksi sendiri dan orang lain. Inilah salah satu inti pembelajaran
pendidikan kesehatan reproduksi remaja yaitu terkait penghargaan dan
penghormatan terhadap tubuh.
Topik ini akan dibagi menjadi dua kali pertemuan, akan dimulai dengan
membahas perubahan tubuh perempuan lalu dilanjutkan dengan topik 7 (pada
pertemuan selanjutnya) dengan perubahan tubuh laki-laki. Dalam memandu
sesi ini, diharapkan guru menunjukkan sikap positif dan percaya diri yang
akan menggambarkan bahwa ini adalah pembahasan yang alamiah dan ilmiah.
Gunakan bahasa/nama/istilah untuk organ reproduksi sesuai dengan nama yang
sebenarnya, dan bukan istilah yang digunakan di daerah untuk menggantikan
atau karena dianggap kurang sopan.

Tujuan

1.01

Untuk membantu siswa memahami organ reproduksi perempuan
dan fungsinya.

02 Untuk membangun rasa penghargaan pada tubuh sendiri dan
2.
tubuh orang lain.

Alat Bantu

•

Celemek organ reproduksi perempuan sebanyak 4 buah

•

Kertas plano

•

Spidol

•

Selotip kertas

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.
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Kompetisi Menamai Organ
Reproduksi Perempuan (15 menit)
•

Minta siswa membentuk 4 (empat) kelompok.

•

Bagikan satu celemek organ reproduksi perempuan kepada tiap kelompok.
Copot nama-nama organ reproduksi perempuan yang tertera di celemek.

•

Minta setiap kelompok untuk berkompetisi dalam 5 menit memasang
semua nama organ pada gambar organ reproduksi yang tepat.

•

Berikan tanda jika waktu sudah selesai dan minta semua siswa
untuk bertepuk tangan.

•

Sampaikan kelompok mana yang benar.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana perasaan siswa yang menggunakan celemek
berada diantara siswa lain di kelas? Mengapa perasaan
tersebut muncul?

•

Bagaimana perasaan siswa perempuan atau siswa laki-laki
membahas organ reproduksi perempuan secara bersama di
dalam kelas? Mengapa perasaan tersebut muncul?

•

Tanyakan kepada siswa apakah mereka tahu fungsi masing-masing
organ reproduksi perempuan yang ada pada celemek.

•

Jelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi organ reproduksi
perempuan termasuk bahwa hormon seksual dan organ reproduksi
perempuan mulai matang.

Menghargai Tubuh (20 menit)

Buku Panduan Guru

•

Minta peserta kembali kepada kelompok semula.

•

Bagikan kertas plano dan spidol kepada masing-masing kelompok.

•

Minta kelompok membuat gambar tubuh perempuan secara lengkap.

•

Lalu pada gambar tubuh tersebut, tandai dengan warna:

•

Biru: memberikan rasa senang

•

Hitam: memberikan rasa malu

•

Merah: memberikan rasa sakit

•

Minta setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya sambil memperlihatkan gambar yang sudah dibuat.

•

Tanyakan kepada semua peserta:

•

Bagaimana perasaan kamu mendiskusikan tubuh dan rasa
yang ditimbulkan?

•

Apakah sulit menandai bagian tubuh dengan rasa yang
mungkin ditimbulkan? Mengapa?
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•

•

Apakah hasil kelompok sesuai dengan pikiran kamu
selama ini? Mengapa?

•

Apakah ada bagian tubuh yang bisa menimbulkan lebih
dari satu rasa pada saat bersamaan? Bagian mana?
dan mengapa demikian?

•

Siapa yang seharusnya mengontrol tubuh perempuan
tersebut? Mengapa?

Sampaikan bahwa:

•

Seringkali pandangan kita terkait tubuh terutama tubuh
perempuan dipengaruhi oleh mitos, imajinasi yang berkembang
dan nilai pribadi terkait penghargaan tentang tubuh.

•

Mestinya tubuh seseorang dimiliki oleh orang tersebut dan
dikontrol oleh dirinya sendiri.

•

Memahami batasan rasa senang, sakit, dan malu oleh diri
sendiri maupun oleh orang lain akan membantu kita untuk
menghargai tubuh sendiri dan tubuh orang lain.
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Tubuhku (Laki-Laki) Berubah
Pengantar

Membicarakan organ reproduksi dan fungsinya seringkali dirasakan kurang
nyaman bagi kebanyakan orang dan bisa jadi siswa karena masih dianggap
suatu hal yang tabu. Padahal mengetahui semua organ tubuh termasuk organ
reproduksi adalah hal yang alamiah dan sehat. Pengetahuan mengenai organ
reproduksi dan fungsinya diharapkan akan memberikan kesadaran kepada siswa
untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ tersebut. Pengetahuan yang
dimaksud tidak hanya berhenti hingga mengenal organ dan fungsinya (layaknya
pelajaran biologi) tapi juga memahami apa artinya mulai menjadi ‘matang’ dan
konsekuensi yang mungkin bisa dihadapi. Guru harus bijaksana untuk membawa
proses pembelajaran tidak hanya menjadi proses mengenal organ reproduksi dan
fungsinya semata tetapi juga mendorong rasa penghargaan diri terhadap tubuh
dan organ reproduksi sendiri dan orang lain. Inilah salah satu inti pembelajaran
pendidikan kesehatan reproduksi remaja yaitu terkait penghargaan dan
penghormatan terhadap tubuh.
Topik ini merupakan lanjutan dari topik pada pertemuan sebelumnya. Dalam
memandu sesi ini, guru diharapkan menunjukkan sikap positif dan percaya diri
yang akan menggambarkan bahwa ini adalah pembahasan yang alamiah dan
ilmiah. Gunakan bahasa/nama/istilah untuk organ reproduksi sesuai dengan
nama yang sebenarnya, dan bukan istilah yang digunakan di daerah untuk
menggantikan atau karena dianggap kurang sopan.

Tujuan

1.01

Untuk membantu siswa memahami organ reproduksi
laki-laki dan fungsinya.

02 Untuk membangun rasa penghargaan pada tubuh sendiri
2.
dan tubuh orang lain.

Alat Bantu

•

Celemek organ reproduksi laki-laki sebanyak 4 buah

•

Kertas plano

•

Spidol

•

Selotip kertas

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)
Langkah Pelaksanaan

Buku Panduan Guru

•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.
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Kompetisi Menamai Organ
Reproduksi Laki-Laki (15 menit)
•

Minta siswa membentuk 4 (empa) kelompok.

•

Bagikan satu celemek organ reproduksi laki-laki kepada tiap kelompok.
Copot nama-nama organ reproduksi laki-laki yang tertera di celemek.

•

Minta setiap kelompok untuk berkompetisi dalam 5 menit memasang semua
nama organ pada gambar organ reproduksi yang tepat.

•

Berikan tanda jika waktu sudah selesai dan minta semua siswa untuk
bertepuk tangan

•

Sampaikan kelompok mana yang benar.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana perasaan siswa yang menggunakan celemek
berada diantara siswa lain di kelas? Mengapa perasaan
tersebut muncul?

•

Bagaimana perasaan siswa perempuan atau siswa laki-laki
membahas organ reproduksi perempuan secara bersama
di dalam kelas? Mengapa perasaan tersebut muncul?

•

Tanyakan kepada siswa apakah mereka tahu fungsi masing-masing
organ reproduksi laki-laki yang ada pada celemek.

•

Jelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi organ reproduksi
laki-laki termasuk bahwa hormon seksual dan organ reproduksi
laki-laki mulai matang.

Menghargai Tubuh (20 menit)
•

Minta peserta kembali kepada kelompok semula.

•

Bagikan kertas plano dan spidol kepada masing-masing kelompok.

•

Minta kelompok membuat gambar tubuh laki-laki lengkap

•

Lalu pada gambar tubuh tersebut, tandai dengan warna:

•

Biru: memberikan rasa senang

•

Hitam: memberikan rasa malu

•

Merah: memberikan rasa sakit

•

Minta setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya sambal memperlihatkan gambar yang sudah dibuat.

•

Tanyakan kepada semua peserta:

•

Bagaimana perasaan kamu mendiskusikan tubuh dan rasa
yang ditimbulkan?

•

Apakah sulit menandai bagian tubuh dengan rasa yang
mungkin ditimbulkan? Mengapa?
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•

Buku Panduan Guru

•

Apakah hasil kelompok sesuai dengan pikiran
kamu selama ini? Mengapa?

•

Apakah ada bagian tubuh yang bisa menimbulkan
lebih dari satu rasa pada saat bersamaan? Bagian mana?
dan mengapa demikian?

•

Siapa yang seharusnya mengontrol tubuh
laki-laki tersebut? Mengapa?

Sampaikan bahwa:

•

Seringkali pandangan kita terkait tubuh terutama tubuh
perempuan dipengaruhi oleh mitos, imajinasi yang berkembang
dan nilai pribadi terkait penghargaan tentang tubuh.

•

Mestinya tubuh seseorang dimiliki oleh orang tersebut dan
dikontrol oleh dirinya sendiri.

•

Memahami batasan rasa senang, sakit, dan malu oleh diri
sendiri maupun oleh orang lain akan membantu kita untuk
menghargai tubuh sendiri dan tubuh orang lain.
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Bahan Bacaan Bab 2
Konsep Diri
Apa itu Konsep Diri?
Secara sederhana, konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang
tentang dirinya. Konsep diri merupakan gabungan dari pengetahuan, harapan
dan penilaian seseorang tentang diri mereka sendiri baik tentang karakteristik
fisik, psikologis, sosial dan emosional. Jadi konsep diri adalah gagasan tentang
diri sendiri. Konsep diri adalah cara kita memandang/melihat diri kita sendiri
sebagai sebuah pribadi yang unik dan berbeda dengan orang lain, bagaimana
kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri
menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan.
•

Ada tiga dimensi konsep diri, yaitu: pengetahuan tentang diri kita, berkaitan
dengan informasi yang kita miliki tentang diri kita, seperti jenis kelamin,
penampilan, kesukaan, dan sebagainya.

•

Pengharapan bagi kita, berkaitan dengan gagasan kita tentang
kemungkinan menjadi apa kelak.

•

Penilaian terhadap diri kita, berkaitan dengan pengukuran yang kita lakukan
tentang keadaan kita.

Bandingkan ketiga dimensi konsep diri diatas dengan apa yang menurut kita
seharusnya terjadi pada diri kita. Misalnya, saya itu anak yang cukup cerdas,
banyak teman-teman saya yang mengatakan demikian dan didukung oleh nilainilai yang bagus. Kondisi ini sesuai dengan apa yang saya inginkan dari diri saya,
yaitu menjadi anak yang cerdas. Hasil pengukuran inilah yang disebut harga
diri. Jika kita menilai bahwa kondisi kita sekarang sesuai dengan apa yang kita
inginkan, maka kita memiliki harga diri yang tinggi dan begitu pula sebaliknya.
Orang-orang terdekat dan lingkungan sosial yang memberikan umpan balik
atau respons-respons yang positif (dukungan, pujian, penerimaan, hadiah) akan
menyokong perkembangan konsep diri yang positif. Sebaliknya umpan balik
atau respon-respon yang negatif (penolakan, kecaman, hinaan, hukuman), akan
menyokong perkembangan konsep diri yang negatif.

Perbedaan konsep diri positif dan negatif
Konsep diri kita negatif jika kita memiliki penilaian NEGATIF pada diri kita sendiri.
Kita tidak merasa cukup baik dengan apapun yang kita miliki dan merasa tidak
mampu mencapai suatu apapun yang berharga. Jika hal ini terus berlanjut, maka
akan menuntun diri kita sendiri kearah kelemahan emosional. Kita mungkin akan
mengalami depresi atau kecemasan terus menerus, kekecewaan emosional yang
lebih parah dan kualitasnya mungkin mengarah pada keangkuhan dan keegoisan.
Kita telah menciptakan suatu penghancuran diri.
Konsep diri kita positif jika kita memiliki penilaian POSITIF terhadap diri kita
sendiri. Kita mengenal diri kita secara baik. Kita memiliki penerimaan diri yang
kualitasnya lebih mungkin mengarah pada kerendahan hati dan kedermawanan.
Kita dapat menyimpan informasi tentang diri sendiri, baik itu informasi negatif
maupun positif. Kita seorang yang optimis, penuh percaya diri dan selalu
bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang
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dialami. Kita menganggap hidup adalah suatu proses penemuan. Kita berharap
kehidupan dapat membuat diri kita senang, dapat memberikan kejutan dan
memberikan imbalan. Dengan menerima semua keadaan diri kita maka kita juga
dapat menerima semua keadaan orang lain.

Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi
Perkembangan Konsep Diri?
Konsep diri bukanlah bawaan lahir melainkan hasil dari belajar. Beberapa faktor
yang mempengaruhi konsep diri adalah: pola asuh orang tua, bentuk tubuh,
cacat tubuh, pakaian, nama dan julukan, intelegensi/kecerdasan, taraf aspirasi/
cita-cita, emosi, jenis/gengsi sekolah, status sosial, ekonomi keluarga, temanteman, dan tokoh/orang yang berpengaruh.
Konsep diri ini bersifat dinamis, artinya ada yang bersifat permanen namun ada
pula yang dapat berubah sesuai dengan kondisi atau kejadian pada saat itu.
Misalnya karena gagal lulus ujian, seorang anak yang pintar dapat kemudian
merasa rendah diri dan memiliki konsep diri yang negatif.

Cara membentuk konsep diri yang positif

Buku Panduan Guru

•

Bersikap obyektif dalam mengenali diri sendiri.

•

Jangan abaikan prestasi dan keberhasilan yang pernah dicapai walaupun
menurutmu itu kecil. Lihatlah bakat yang kamu miliki dan carilah cara untuk
mengembangkannya seperti dengan mengikuti les atau ekstrakulikuler di
sekolah sesuai minatmu.

•

Hargailah diri sendiri.

•

Tidak ada orang lain yang lebih menghargai diri kita selain diri sendiri.

•

Jangan memusuhi diri sendiri.

•

Merasa bersalah ketika berbuat salah boleh dilakukan tetapi tidak perlu
berlebihan, yang perlu dilakukan adalah segera bangkit dan memperbaiki
kesalahan yang dilakukan, sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan
akan membuat diri kita stres.

•

Berpikir positif dan rasional.

•

Pikiran positif saat menghadapi permasalahan perlu dilakukan agar
keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik.
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Pubertas
Puber berasal dari kata latin pubescere berarti mendapat pubes atau
rambut kemaluan yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan
perkembangan seksual (Panuji & Umami, 1999). Styne (2000) menambahkan
bahwa selain tanda seksual sekunder itu, pubertas juga ditandai dengan
kemampuan bereproduksi (Styne, 2000). Kemampuan bereproduksi artinya
terjadi kematangan organ-organ seks ketahapan fungsional (Chaplin 1993:
408). Munculnya tanda-tanda ini dapat dilihat pada perubahan hormonal, fisik,
maupun psikologis dan sosial, yang dapat berbeda untuk setiap individu (Styne
2000, Chaplin 1993: 408). Pada umumnya, akhir periode ini terjadi pada usia
13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun pada anak laki-laki (Chaplin 1993:
408).
Pubertas bukanlah peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tetapi merupakan proses
pematangan yang bertahap dari aksis hipotalamus-hipofisisgonad yang telah
dimulai sejak masa janin sampai masa pubertas. Setiap periode pematangan
ini mempunyai karakteristik tertentu. Masa puber juga disebut sebagai masa
transisi yang tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam
peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Dan dikatakan
tumpang tindih karena beberapa ciri biologis-psikologis kanak-kanak masih
dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya.
Karena masa puber meliputi tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awal masa
remaja, maka menjelang anak matang secara seksual ia masih disebut sebagai
anak puber dan begitu matang secara seksual ia disebut remaja atau remaja
muda (Al Mighwar, 2006:70). Anak yang mengalami masa pubertas selama dua
tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang
memerlukan tiga sampai empat tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi
dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Walaupun proses yang
terjadi berbeda-beda untuk setiap orang, namun ada kecenderungan anak
perempuan lebih cepat matang dibandingkan anak laki-laki.

Ciri-Ciri Pubertas
Masa pubertas dapat dilihat dari berbagai ciri baik fisik, psikologis, maupun
sosial. Di bawah ini adalah beberapa ciri yang umumnya dapat diamati dari
remaja pada masa pubertas yang dihimpun dari berbagai sumber.

Ciri fisik (Sujanto, 1996:172-173):
01
1.

Kelenjar bagi anak laki-laki mulai menghasilkan cairan yang terdiri atas
sel-sel sperma dan bagi anak perempuan kelenjar kelaminnya mulai
menghasilkan sel telur.

02
2.

Anak laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan anak perempuan
mengalami menstruasi.

03
3.

Tubuh mulai berkembang, sehingga tampak pada anak laki-laki dadanya
bertambah dengan otot-otot yang kuat dan pada anak perempuan
pinggulnya mulai melebar.
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04
4.

Mulai tumbuhnya rambut-rambut di bagian-bagian tertentu baik anak lakilaki maupun anak perempuan.

05
5.

Anak laki-laki lebih banyak bernafas dengan perut sedangkan anak
perempuan lebih banyak bernafas dengan dada.

06
6.

Suara mulai berubah menjadi lebih besar atau parau.

07
7.

Wajah anak laki-laki lebih tampak persegi sedangkan wajah anak
perempuan lebih tampak membulat.

08
8.

Motorik anak (cara bergerak) mulai berubah, sehingga cara berjalan anak
laki-laki dan anak perempuan mengalami perubahan. Anak laki-laki tampak
lebih kaku dan kasar, sedang anak perempuan tampak lebih canggung.

09
9.

Mulai menghias diri; baik anak laki-laki maupun anak perempuan berusaha
menarik perhatian dengan memamerkan segala perkembangannya, tetapi
dengan malu-malu.

10
10.
Sikap batinnya kembali mengarah ke dalam, sehingga timbul
rasa percaya diri.
11
11.
Perkembangan tubuhnya mencapai kesempurnaan dan kembali harmonis.

Ciri psikologis dan sosial (Soetioe, 1982:5-6):
01
1.

Mencari pergaulan diluar keluarga, usaha melepaskan diri
dari ikatan keluarga.

02
2.

Minat subjektif dan sosial, timbul ke dalam batin sendiri.

03
3.

Kepribadian tumbuh dan si puber menemukan diri sendiri,
ia mulai meneliti hidupnya.

04
4.

Penemuan nilai-nilai, sikapnya menjadi emosional.

05
5.

Daya pikir melepaskan sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat abstrak.

06
6.

Perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda.

07
7.

Anak puber mengalami sikap ketidak-tenangan, tidak seimbang dan
menunjukkan sifat yang bertentangan.

Pada masa ini, baik remaja laki-laki maupun perempuan akan mengalami
perubahan fisik yang dapat memberikan perasaan yang tidak menyenangkan.
Hal ini dapat menimpulkan rasa malu dan tertekan. Selain kesamaan ini,
terkadang dampak pubertas akan berbeda diantara remaja laki-laki dan
perempuan. Pada remaja perempuan, masa puber dapat berarti dimulainya
pembatasan gerak dan kebebasan dengan diberikannya banyak larangan.
Sedangkan bagi remaja laki-laki kebebasannya justru semakin bertambah,
pergaulannya semakin luas, dan mereka mulai diberikan kekuasaan dan
kekuatan.

Tahap Masa Pubertas
Masa pubertas terjadi secara bertahap yaitu masa pra-pubertas, pubertas dan
pasca-pubertas yang dijelaskan sebagai berikut (Wong et al, 2009:585):
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01
1.

Pra-pubertas. Yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas
ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang
menandakan kematangan seksual.

02
2.

Pubertas. Merupakan titik pencapaian kematangan seksual, ditandai
dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada remaja putri
sedangkan pada remaja putra indikasi seksualitasnya kurang jelas.

03
3.

Pascapubertas. Merupakan periode satu sampai dua tahun setelah
pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi
reproduksinya terbentuk dengan cukup baik.

Fakta dan Mitos Terkait Pubertas
Mitos

Fakta

Remaja yang sedang
mengalami pubertas akan
menjadi nakal dan susah diatur
dan lebih emosional karena
perubahan hormon.

Hormon bukanlah penyebab emosi melainkan
masalah personal remaja tersebut. Remaja
perlu didukung secara emosional dan membantu
mereka untuk dapat mengekspresikan
perasaannya dengan lebih baik.

Remaja perempuan sudah
harus menstruasi pada usia
12 tahun. Kalau belum artinya
tidak subur

Waktu mulai terjadinya menstruasi dapat
berbeda-beda pada setiap orang. Hal tersebut
sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh masingmasing. Pada umumnya menstruasi pada remaja
perempuan terjadi pada usia 10-14 tahun.

Tips Menghadapi Pubertas
01
1.

Kenali perubahan
Termasuk di dalamnya adalah perubahan pada tubuh. Yang penting
adalah merasa nyaman dan menerima perubahan tersebut. Pubertas juga
menyebabkan adanya perubahan emosional. Penting bagi remaja untuk
lebih memahami karakter dan reaksinya terhadap orang lain. Hal ini akan
membantu untuk dapat memahami karakter orang lain juga, sehingga dapat
menempatkan diri dengan baik dalam situasi sosial yang berbeda.

02
2.

Temukan bakat
Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga pada masa ini
biasanya remaja lebih banyak bereksplorasi terhadap berbagai hal atau
pengalaman baru. Hal ini akan membantu remaja untuk menemukan
hal apa yang menarik bagi dirinya, hal mana yang baik dan hal apa yang
diinginkan oleh remaja tersebut. Penemuan bakat sejak dini akan membantu
pengembangan bakat tersebut menjadi lebih optimal. Jika remaja belum
menemukan bakatnya, sarankan padanya untuk melakukan hal produktif
yang menyenangkan baginya.

03
3.

Terbuka dengan Keluarga
Pada masa pubertas, seringkali kita lebih fokus untuk menghabiskan
waktu dengan teman-teman sebaya. Hal ini terkadang dapat mengganggu
komunikasi dengan keluarga terutama orang tua. Tetaplah berusaha untuk
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menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Orang tua harusnya orang
pertama yang mengetahui keadaan atau kabar dan apa yang diinginkan oleh
remaja itu.
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04
4.

Pilih teman yang memberikan pengaruh baik
Masa remaja adalah masanya untuk memiliki teman sebanyak mungkin. Hal
ini akan membuka wawasan remaja serta jalan untuk mengeksplorasi dan
mendapatkan pengalaman. Namun tentu saja, teman yang dipilih adalah
teman yang memberikan pengaruh baik. Misalnya mendukung passion dan
bakatnya untuk berkembang, atau mendukung untuk rajin belajar. Dan tentu
saja sebaiknya hindari teman yang dapat memberikan pengaruh buruk
seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual berisiko ataupun perilaku
lain yang dapat merugikan

05
5.

Melanjutkan hidup yang sehat dan bahagia (move on dari masalah)
Jika ternyata ada hal-hal yang dicita-citakan tidak dapat tercapai,
maafkanlah diri sendiri dan lanjutkanlah hidup dengan terus berusaha
mencapai cita-cita. Demikian pula jika merasa bahwa orang tua ataupun
lingkungan tidak memberikan dukungan seperti yang diharapkan maka
maklumilah dan berusahalah dengan cara yang lain. Kelola emosi dengan
baik serta fokuslah pada kebaikan-kebaikan yang telah didapatkan. Hal ini
juga dapat diterapkan jika misalnya suatu ketika mendapatkan pengalaman
yang tidak menyenangkan dari orang lain, misalnya bullying atau pelecehan.
Selesaikanlah masalahnya tanpa dendam dan lakukanlah hal lain yang lebih
baik tanpa berpikir untuk membalaskannya kepada pelaku ataupun kepada
orang lain. Bahagia ditentukan oleh bagaimana kita merespons terhadap
masalah-masalah yang kita hadapi. Tetap sehat dan bahagia selalu.
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Perubahan Tubuh Perempuan
dan Laki-Laki Pada Saat Pubertas
01. Uterus

Perubahan Tubuh Perempuan

			
Merupakan organ berbentuk alpukat gepeng,
Nama dan fungsi organ reproduksi perempuan.
panjangnya 75 mm dan berat normalnya
antara 30-50 gram. Uterus memiliki dinding
otot yang sangat tebal. Pada saat tidak hamil,
besar rahim kurang lebih seukuran telur ayam
kampung.
Sebagai tempat janin tumbuh dan berlindung;
menyediakan makanan untuk pertumbuhan
janin sampai saatnya lahir

1
2

02. Tuba Falopi
Disebut juga saluran telur, yaitu, saluran di kiri
dan kanan rahim yang dilalui oleh ovum (sel
telur) dari indung telur (ovarium) menuju rahim.
Ujungnya berbentuk fimbriae.
Tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari
ovarium; tempat pembuahan (konsepsi) atau
bertemunya sel telur dengan sperma

3

Tampak Depan

6
4

1. Uterus

03. Ovarioum (Sel Telur)
Organ di kiri dan kanan rahim di ujung saluran
fimbrae dan terletak di rongga pinggul.
Sebulan sekali, indung telur kiri dan kanan
secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel
telur adalah sel yang dapat dibuahi oleh sel
sperma. Bila tidak dibuahi akan keluar pada
saat menstruasi.

2. Tuba Fallopi

5

3. Ovarium
4. Serviks
5. Vagina
6. Fimbriae

Mengeluarkan sel telur (ovum); menghasilkan
hormon (estrogen,progesteron).

04. Leher rahim (serviks)
Merupakan jaringan otot yang tebal, yang
terletak di bagian bawah rahim bagian luar
yang merupakan batas penis ketika masuk
(penetrasi) ke dalam vagina. Bagian ini terdiri
dari beberapa kelenjar.

3
2

1

Menyalurkan moucus atau lendir ke vagina.
Pada saat persalinan tiba, leher rahim
membuka sekitar 10 cm sehingga bayi dapat
keluar

05. Vagina			
Merupakan saluran berdinding otot yang
berbentuk silinder dengan diameter dinding
depan +/- 6,5 cm dan dinding belakang +/- 9
cm, yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat.

4

6
5

Sebagai tempat penis berada waktu
bersenggama; merupakan tempat keluarnya
darah menstruasi dan bayi

06. Fimbriae			
Jaringan berbentuk seperti jari-jari yang
berada di ujung tuba fallopi.
Menangkap sel telur yang telah matang dan
dikeluarkan oleh ovarium

Tampak Samping
1. Uterus
2. Tuba Fallopi
3. Ovarium
4. Serviks
5. Vagina
6. Uretra
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Beberapa fakta terkait organ reproduksi perempuan
Ada terdapat tiga lubang pengeluaran disekitar organ reproduksi
perempuan, yaitu:
•

Uretra (saluran kencing), adalah lubang yang berada diatas
merupakan saluran keluarnya air seni yang berasal dari kantung
kemih

•

Vagina, adalah lubang yang berada ditengah merupakan jalan
bayi ketika dilahirkan dan tempat keluarnya darah menstruasi

•

Anus, adalah lubang yang berada di belakang merupakan
saluran tempat pembuangan kotoran yang berasal dari usus.

Uretra (saluran kencing) bukanlah organ reproduksi, karena fungsinya
tidak berhubungan dengan proses reproduksi manusia

Tips Perawatan Organ Reproduksi Perempuan
01
1.

Cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil.

02
2.

Basuh dengan hati-hati secara teratur bagian diantara vulva (bibir vagina)
setiap selesai buang air kecil, buang air besar dan ketika mandi.

03
3.

Gunakan air bersih dan ketika mandi gunakan sabun yang lembut (mild).

04
4.

Basuh dari depan ke belakang agar bibit penyakit dari anus tidak terbawa.

05
5.

Keringkan vagina dengan menggunakan handuk atau tisu.

06
6.

Cukur bulu yang tumbuh pada vagina secara teratur agar tidak ditumbuhi
jamur atau kutu yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan gatal.

07
7.

Hindari memakai celana dalam dan luar (misalnya, celana jins) yang terlalu
ketat. Hal ini dikarenakan celana yang ketat bisa membuat peredaran
darah tidak lancar dan membuat vagina kepanasan. Panas berlebihan dapat
meningkatkan kelembaban vagina sehingga jamur dan bakteri mudah
berkembang.

08
8.

Sebaiknya memilih dan mengenakan pakaian dalam yang terbuat dari katun.
Bahan katun menyerap keringat lebih baik sehingga menghindari terjadinya
kepanasan atau lembab pada area alat kelamin.

09
9.

Tidak menggunakan alat pembersih kimiawi yang dapat
merusak keasaman vagina.

10
10.
Tidak menggunakan deodorant atau spray yang dapat menimbulkan
peradangan dari vagina.
11
11.
Pada saat haid, ganti pembalut secara teratur 2 – 3 kali atau
pada saat pembalut sudah penuh.
12
12.
Mengganti pakaian dalam sehari dua kali saat mandi.
13
13.
Gunakan pantyliner hanya pada waktu tertentu seperti pada saat
keputihan, permulaan atau baru selesai menstruasi.
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Tubuh Laki-laki

01. Testis
Sering disebut dengan buah zakar atau
pelir. Terdapat dua buah dan berada di di
luar rongga panggul karena pertumbuhan
sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah
daripada suhu tubuh.
Menghasilkan sperma Menghasilkan hormon
testosteron

Nama dan fungsi organ reproduksi laki-laki

02. Vas deferens
Disebut saluran sperma.
2

Saluran yang menyalurkan sperma dari testis
ke prostat, dari prostat sel sperma akan
didorong oleh cairan putih kental (air mani/
semen) agar dapat berenang lebih cepat
melalui saluran menuju penis

5

7

03. Penis
Terdiri dari jaringan erektil, dimana dapat
mengembang/menjadi tegang (ereksi) akibat
dari rongga didalamnya yang terisi penuh oleh
darah ketika mendapat rangsangan

1. Testis
2. Vas Deferens

3
6
1

Organ kopulasi (persetubuhan - hubungan
seksual) dan ekskresi/pengeluaran sperma
dan air seni.

4

3. Penis
4. Skrotum
5. Prostat
6. Epididimis
7. Uretra

04. Skrotum
Kantung kulit yang melindungi testis,
berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum
mengandung otot polos yang mengatur jarak
testis ke dinding perut agar suhu testis tetap/
tidak berubah-ubah.
05. Prostat
Menghasilkan air mani (semen)

1

06. Epididimis
Memiliki saluran berpilin yang memanjang
untuk tempat menyimpan, mengangkut, serta
mematangkan sperma
07. Uretra 				
				
Disebut dengan saluran kemih;

10

2

1. Kandung Kemih
2. Vas Deferens

3
9

3. Tulang Kemaluan
4. Penis
5. Glan penis
6. Skrotum

4

7. Testis

8
7

Merupakan saluran mengalirnya kemih dan
semen keluar dari tubuh melalui lubang penis.

5

6

8. Epididimis
9. Prostat
10. Vesikula Seminalis

Tips Perawatan Organ Reproduksi Laki-Laki
1.
01

Cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil.

2.
02

Bersihkan penis dengan air dan sabun lembut minimal sehari sekali.

3.
03

Keringkan alat kelamin yang baru dibersihkan dengan handuk atau tisu
sebelum memakai celana kembali.

4.
04

Pilihlah dan kenakan pakaian dalam yang terbuat dari katun.

05
5.

Hindari memakai celana dalam dan luar yang terlalu ketat.

06
6.

Bagi yang tidak disunat, tariklah kulup ke arah belakang, dan cuci bersih
permukaan kepala penis dan juga kulit serta lipatan-lipatannya.
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Lembar Refleksi bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

Buku Panduan Guru
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

:

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.

Buku Panduan Guru

:
:

Usulan untuk perbaikan.
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Menuju Kematangan

Topik 08 - Menstruasi
Topik 09 - Mimpi Basah
Topik 10 - Belajar Tentang Tubuhmu itu Tidak Tabu
Topik 11 - Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM)
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Menstruasi
Pengantar

Tujuan

Salah satu tanda khas yang terjadi pada remaja perempuan ketika memasuki
masa pubertas adalah menstruasi. Menstruasi menandakan bahwa hormon
seksual remaja perempuan mulai berfungsi di mana salah satu penandanya
adalah mulai memproduksi sel telur. Jika sel telur tidak dibuahi, maka secara
otomatis tubuh akan mengeluarkan atau membuangnya melalui proses
menstruasi. Bagi beberapa siswa, bisa jadi membahas hal ini memberikan rasa
kurang nyaman atau malu terutama bagi siswa laki-laki. Hal ini dapat terjadi
karena pembahasan topik terkait menstruasi masih dianggap hanya sebagai
urusan remaja perempuan. Guru bisa menekankan dan menunjukkan bahwa
ini adalah hal yang alamiah. Remaja laki-laki juga perlu tahu bahwa proses
menstruasi mempengaruhi hormon remaja perempuan yang berimplikasi pada
perilaku dan sensitifitas emosi mereka. Dengan demikian, remaja laki-laki dapat
memberikan empati dan tidak mengolok-olok proses yang sedang dialami remaja
perempuan ketika menstruasi. Bagi remaja perempuan, pengetahuan mengenai
proses menstruasi akan membantu dirinya untuk memahami apa yang sedang
terjadi pada tubuhnya sehingga bisa melalui proses tersebut secara lebih siap.
Dengan belajar proses menstruasi ini diharapkan juga akan mengklarifikasi
mitos-mitos yang beredar di antara siswa perempuan atau siswa laki-laki.

1.01

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang
proses menstruasi

02 Untuk membangun rasa nyaman dan dukungan diantara
2.
siswa dalam membicarakan perubahan tubuh yang terjadi
termasuk menstruasi.

Alat Bantu

•

Celemek menstruasi

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Proses menstruasi (20 menit)

Buku Panduan Guru

•

Siapkan celemek menstruasi.

•

Minta salah satu peserta secara sukarela yang mau menggunakan celemek
dan menjelaskan proses terjadinya menstruasi.

•

Jelaskan pengertian menstruasi dan siklus mentruasi.

•

Tanyakan kepada siswa perempuan apakah ada yang telah mengalami
menstruasi dan minta mereka untuk menceritakan pengalaman
pertamanya mendapatkan menstruasi (menarche). Jangan paksa
siswa jika tidak bersedia.
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•

Jelaskan tentang GMS (gejala sebelum menstruasi), gejala dan efeknya

•

Tanyakan kepada siswa perempuan:

•

Gangguan apa saja yang pernah kamu alami ketika menstruasi?

•

Gangguan apa saja yang pernah kamu alami ketika menstruasi?

•

Tanyakan kepada siswa laki-laki:

•

Sebagai teman, apa yang bisa kamu lakukan untuk
mendukung siswa perempuan lebih nyaman menjalani
masa menstruasinya?

•

Sebagai teman, apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung
siswa perempuan lebih nyaman menjalani masa menstruasinya?

•

Ingatkan beberapa tips yang dapat dilakukan siswa perempuan
ketika menstruasi.

•

Sampaikan bahwa menstruasi adalah hal yang wajar sehingga siswa
tidak perlu merasa malu untuk segera berdiskusi mengenai hal tersebut
dengan teman sebaya dan orang tua.

Fakta dan Mitos Terkait Menstruasi (15 menit)
•

Pernyataan

Minta siswa mengisi lembar Fakta dan Mitos terkait menstruasi pada Buku
Jurnal Siswa. Beri tanda centang pada kolom mitos atau fakta yang sesuai.

Mitos

Fakta

Penjelasan Jawaban

01

Ketika menstruasi, kita tidak boleh
mencuci rambut (keramas)

Justru ketika menstruasi, tubuh
mengeluarkan minyak lebih banyak
sehingga rambut lebih mudah kotor dan
sebaiknya segera dicuci (keramas)

02

Perempuan yang sedang
menstruasi itu kotor

Menstruasi adalah hal yang normal dan
sehat terjadi pada perempuan. Saat ini
sudah banyak benda yang dapat membantu
wanita untuk tetap bersih ketika menstruasi
seperti pembalut, dan lain-lain.

03

Dilarang minum air es saat menstruasi

Tidak ada hubungannya antara apa yang
dimakan atau diminum dengan menstruasi.
Saluran dan organ yang berfungsi untuk
kedua hal tersebut sangatlah berbeda.

04

Minuman bersoda dapat mempercepat
selesainya menstruasi

Tidak ada hubungannya antara apa yang
dimakan atau diminum dengan menstruasi.
Saluran dan organ yang berfungsi untuk
kedua hal tersebut sangatlah berbeda.

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7

68

SETARA

Pernyataan

Mitos

Fakta

Penjelasan Jawaban

05

Dilarang berolahraga atau keluar
rumah saat menstruasi

Ketika menstruasi, olah raga dan bergerak
tetap dianjurkan karena hal ini dapat
mengurangi ketegangan otot yang dapat
terjadi karena kram perut.

06

Saat menstruasi tidak boleh berenang

Sebenarnya tidak ada larangan untuk
berenang ketika menstruasi. Tekanan air
di kolam renang akan menghalangi darah
menstruasi untuk keluar. Namun, sebaiknya
pertimbangkan pula sisi etis terutama
ketika berenang di kolam renang umum,
sebaiknya menggunakan pembalut baru
sebelum berenang dan menggantinya
ketika sudah berada di luar kolam renang.

07

Pembalut bisa bikin perempuan mandul

Belum ada bukti ilmiah yang mendukung
pernyataan ini.

08

Makan daging bikin darah
menstruasi bau

Tidak ada hubungannya antara apa yang
dimakan atau diminum dengan menstruasi.
Saluran dan organ yang berfungsi untuk
kedua hal tersebut sangatlah berbeda.

09

Buang pembalut bekas bisa
diikuti setan

Pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan.

10

Nanas bikin nyeri menstruasi

Buku Panduan Guru

Tidak ada hubungannya antara apa yang
dimakan atau diminum dengan menstruasi.
Saluran dan organ yang berfungsi untuk
kedua hal tersebut sangatlah berbeda.

•

Berikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan alasan dari
fakta-fakta yang ada.

•

Bahas setiap jawaban.
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Mimpi Basah
Pengantar

Tujuan

Remaja laki-laki yang memasuki masa pubertas akan mengalami mimpi
basah. Mimpi basah menandakan bahwa hormon seksual remaja laki-laki
mulai berfungsi dimana salah satu penandanya adalah mulai memproduksi
sel sperma. Jika kantong tempat menampung sel sperma penuh, maka tubuh
memberikan sinyal atau tanda ke otak agar sel sperma dikeluarkan yang dipicu
oleh sinyal berupa mimpi erotis. Bagi beberapa siswa, bisa jadi membahas hal ini
memberikan rasa kurang nyaman atau malu terutama bagi siswa perempuan.
Guru bisa menekankan dan menunjukkan bahwa ini adalah hal yang alamiah.
Dibandingkan dengan pembahasan mengenai menstruasi, maka pembahasan
mengenai mimpi basah adalah hal yang lebih ‘sulit’ dibahas di kalangan remaja.
Remaja laki-laki cenderung sangat malu untuk membahas hal tersebut.
Guru diharapkan dapat mendorong remaja laki-laki untuk lebih terbuka dan
membangun pandangan bahwa kejadian mimpi basah adalah hal yang wajar.
Dengan belajar tentang mimpi basah, diharapkan mengklarifikasi mitos-mitos
yang beredar terkait mimpi basah di antara siswa laki-laki atau siswa perempuan.

1.01

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang
mimpi basah.

02 Untuk membangun rasa nyaman diantara siswa dalam
2.
membicarakan perubahan tubuh yang terjadi termasuk
mimpi basah.

Alat Bantu

•

Celemek organ reproduksi laki-laki atau lembar balik mimpi basah

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Proses Mimpi Basah (20 menit)
•

Siapkan celemek organ reproduksi laki-laki atau lembar balik proses
terjadinya mimpi basah.

•

Minta salah satu peserta secara sukarela yang mau menggunakan celemek
dan menjelaskan proses terjadinya mimpi basah.

•

Jelaskan pengertian dan proses terjadinya mimpi basah.

•

Tanyakan kepada siswa laki-laki apakah ada yang telah mengalami mimpi
basah dan minta mereka untuk menceritakan pengalaman pertamanya
mendapatkan mimpi basah. Jangan paksa siswa jika tidak ada yang
bersedia.

•

Tanyakan kepada siswa laki-laki:

•

Apa yang seharusnya dilakukan setelah mengalami
mimpi basah?
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•

Ingatkan beberapa tips yang dapat dilakukan siswa laki-laki setelah
mengalami mimpi basah.

•

Sampaikan bahwa menstruasi adalah hal yang wajar sehingga siswa tidak
perlu merasa malu untuk segera berdiskusi mengenai hal tersebut dengan
teman sebaya dan orang tua.

Fakta dan Mitos Terkait Mimpi Basah (15 menit)
•

Pernyataan

Minta siswa mengisi lembar Fakta dan Mitos terkait menstruasi pada Buku
Siswa. Beri tanda centang pada kolom mitos atau fakta yang sesuai.

Mitos

Fakta

Penjelasan

Mimpi basah pertanda laki-laki
nafsunya tinggi

Mimpi basah adalah sebuah proses yang
alamiah yang dialami oleh semua laki-laki
yang menandakan bahwa seksualitas
mereka mulai menuju kematangan, yang
ditandai dengan diproduksinya sperma.
Jadi ini tidak ada hubungan antara mimpi
basah dengan tinggi atau rendahnya
nafsu seorang laki-laki. Baik laki-laki
yang memiliki nafsu tinggi atau rendah
akan melalui proses mimpi basah dalam
kehidupan mereka menuju kematangan
seksual.

02

Mimpi basah hanya terjadi pada
laki-laki yang nakal

Seperti penjelasan diatas, mimpi basah
terjadi karena sperma sudah diproduksi
bukan karena nakal atau tidaknya seorang
laki-laki. Ini adalah sebuah proses biologis
dan alamiah yang dialami oleh semua lakilaki di seluruh dunia, apapun agama, ras,
bentuk tubuh, tingkat pendidikan, tingkat
ekonomi, dan latar belakang lain mereka.

03

Penis akan menjadi lebih besar jika
ditarik-tarik

Ukuran penis tidak berkaitan dengan
seringnya ditarik-tarik tetapi dipengaruhi
oleh ras dan genetik seseorang. Penis
yang ditarik-tarik malah bisa menyebabkan
lecet.

04

Bila laki-laki tidak mengalami mimpi
basah maka penisnya akan penuh dan
pecah

Sperma yang tidak dikeluarkan melalui
mimpi basah atau dikeluarkan secara
sengaja akan diserap kembali oleh tubuh
sehingga tidak membuat penis penuh dan
pecah

01
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Pernyataan
05

Mitos

Fakta

Bila laki-laki tidak mengalami mimpi
basah berarti tidak normal

06

Ketika remaja laki-laki mengalami
mimpi basah maka dia perlu melakukan
hubungan seksual

07

Mengalami mimpi basah berbahaya
bagi kesehatan remaja laki-laki

Penjelasan
Mimpi basah tidak bisa diartikan sebagai
tanda kenormalan seseorang. Bisa saja
ada laki-laki yang tidak mengalami mimpi
basah atau terlambat mengalaminya
karena sudah dikeluarkan secara sengaja
(masturbasi/onani) sehingga untuk mimpi
basah berikutnya diperlukan waktu untuk
membuat penuh kantong sperma.

Mimpi basah terjadi karena cairan semen
(mani) beserta sperma keluar secara
alami. Ini merupakan proses biologis
yang dipengaruhi oleh hormon seorang
laki-laki. Melakukan hubungan seksual
adalah sebuah perilaku yang dipengaruhi
oleh keputusan seseorang dan tidak
ada hubungan dengan proses biologis
seseorang menuju kematangan. Jadi
singkatnya, ini merupakan dua hal yang
berbeda dan merupakan mitos.

Mengalami mimpi basah adalah hal yang
normal dan alami dan tidak berbahaya bagi
kesehatan seorang laki-laki, sekali lagi,
semua laki-laki di seluruh dunia dan dalam
setiap jaman mengalami proses ini sebagai
tanda kematangan seksualnya.

•

Berikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan alasan dari
fakta-fakta yang ada.

•

Bahas setiap jawaban.
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Belajar tentang Tubuhmu itu Tidak Tabu
Pengantar

Tujuan

Tubuh bisa memberikan rasa nyaman atau sumber stigma di saat transisi menuju
kedewasaan. Tubuh ideal sering dikontrol atau dibingkai oleh hal-hal luar tubuh,
seperti: film, iklan, teman sebaya, dan sebagainya. Meskipun tubuh kita bawa
seumur hidup, seringkali kita tidak punya banyak waktu untuk mempelajari dan
memahaminya. Kadang kita juga merasa janggal dengan beberapa bagian tubuh
dan malu untuk mendiskusikannya. Bagian tubuh yang sering dianggap tidak
pantas untuk dibicarakan adalah organ reproduksi. Padahal organ reproduksi
merupakan bagian tubuh yang alamiah dan sehat untuk dibicarakan. Pada
pertemuan ini, guru diharapkan bisa membangun rasa nyaman di antara siswa
untuk memahami tubuhnya terutama organ reproduksi dan membicarakannya
secara sehat. Diskusi terutama diarahkan pada pembiasaan menyebutkan nama
organ reproduksi secara ilmiah dan meminimalisasi rasa malu jika ada kebutuhan
untuk mendiskusikan organ reproduksi terkait keingintahuan tentang fungsi
masing-masing organ dan risiko yang mungkin bisa terjadi. Selain itu jika terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan, maka siswa bisa mencari tahu kemana mereka
harus mencari bantuan.

1.01

Untuk membangun rasa nyaman siswa dalam mendiskusikan halhal yang terjadi pada tubuhnya terutama organ reproduksi.

02 Untuk membangun cara pikir bahwa membicarakan tubuh dan
2.
organ reproduksi adalah sesuatu yang sehat dan alamiah.

Alat Bantu

•

Buku Jurnal Siswa.

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Talkshow Pubertas (20 menit)

Buku Panduan Guru

•

Pilih salah satu siswa untuk berperan sebagai pembawa acara “Talkshow
Pubertas”. Siswa ini nantinya akan mewawancara dan memandu “acara talk
how” yang akan dilakukan dengan teman-temannya.

•

Bagi siswa menjadi 6 kelompok dan bagikan ‘Kartu Informasi Pubertas’
masing-masing satu ke setiap kelompok.

•

Persiapkan beberapa orang di tiap kelompok untuk menjadi karakter yang
mewakili kartu informasi tentang pubertas yang kamu terima.

•

Tiap kelompok akan mengirimkan karakter mereka dalam taklshow itu, di
mana mereka akan diwawancarai tentang siapa mereka dan apa yang perlu
diperhatikan dari masing-masing karakter.
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•

Keenam kelompok tersebut adalah:

•

Penis

•

Payudara

•

Vagina

•

Sperma

•

Menstruasi

•

Mimpi Basah

•

Setelah kelompok memiliki waktu untuk mempersiapkan karakter mereka,
panggil setiap karakter maju ke depan dan pembawa acara “Talkshow
Pubertas” akan mewawancarainya.

•

Gunakan berbagai peralatan yang ada di sekitar kelas/sekolah untuk
mendukung siswa menceritakan karakternya.

•

Minta pembawa acara untuk menanyakan ciri-ciri, fungsi, apa yang terjadi,
dan tips untuk menjaga kebersihan dari karakter yang ada. Beri kesempatan
bagi pembawa acara untuk berkreasi membuat pertanyaan.

•

Pastikan kelas tidak terlalu ribut sehingga tidak menggangu kelas lainnya.

Menggali Pengalaman (15 menit)
•

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Apakah kamu masih merasa malu untuk membicarakan
tentang tubuhnya dan pubertas yang dialami?

•

Dengan siapa saja sebaiknya kamu cerita jika mengalami
masalah terkait organ reproduksimu?

•

Apa saja faktor penghambat dan pendukung bagimu untuk
dapat berbicara mengenai tubuh, seksualitas, dan kesehatan
reproduksi?

•

Apa saja manfaat yang bisa kamu peroleh dengan belajar
mengenai tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi?

Apresiasi keaktifan siswa dan dorong atau beri kesempatan bagi yang belum
memberikan pendapat untuk juga mengeluarkan suaranya.
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Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM)
Pengantar

Kebiasaan kebersihan yang baik sejak dini adalah dasar yang kuat untuk
menjaga kebersihan secara baik di masa depannya kelak. Menjaga kebersihan
dan kesehatan adalah hal sederhana tetapi kadang belum menjadi kebiasaan.
Apalagi pada saat memasuki pubertas terutama bagi remaja perempuan yang
mulai mengalami menstruasi, sangat perlu pengetahuan tentang cara untuk
menjaga kebersihan dan kesehatan pada masa tersebut. Secara khusus, kita
bisa menyebut menjaga kebersihan dan kesehatan pada saat menstruasi dengan
istilah Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM). MKM adalah pengelolaan
kebersihan dan kesehatan perempuan pada saat menstruasi. Pada remaja
perempuan yang baru saja mengalami menstruasi, periode ini perlu pembekalan
yang khusus karena kegagalan dalam mengelola MKM dengan baik telah terbukti
berdampak ke banyak hal, seperti:
•

Kesehatan: Kurangnya kebersihan saat menstruasi bisa menyebabkan
terjadinya infeksi saluran kencing, infeksi saluran reproduksi, dan
iritasi pada kulit.

•

Pendidikan: Menstruasi dapat memicu siswi untuk membolos
dikarenakan nyeri haid dan tidak tersedianya obat pereda nyeri, jamban
yang layak, air bersih, pembalut cadangan, hingga tempat sampah yang
memadai di sekolah.

•

Partisipasi sosial: Banyaknya larangan bagi perempuan ketika menstruasi
membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam
aktivitas sosial.

•

Lingkungan: Absennya tempat pembuangan sampah pembalut bekas akan
mendorong siswi membuangnya di lubang kloset atau sembarang tempat.
Akhirnya kloset menjadi tersumbat dan tidak berfungsi.

Selain aktivitas fisik, kebersihan tubuh merupakan salah satu cara menuju sehat.
Kebersihan tubuh adalah perawatan tubuh mulai dari ujung kepala hingga ujung
kaki untuk mencegah penyebaran penyakit.

Tujuan

•01

Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang menjaga
kebersihan dan kesehatan tubuh

•02 Untuk memberikan pengetahuan kepada siswa terkait manajemen
kebersihan menstruasi
•03 Untuk membangun penghormatan dan dukungan siswa lakilaki dalam membantu siswa perempuan dalam menjalani proses
menstruasi secara nyaman dan sehat.

Alat Bantu

•

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
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Kertas post-it 2 warna sebanyak peserta

•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan
beberapa hasil pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan
sebelumnya.
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•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Manajemen Kebersihan Menstruasi (35 menit)
•

Fasilitator menempelkan siluet gambar laki-laki di papan tulis.

•

Fasilitator membagikan post it dengan warna berbeda kepada peserta
perempuan dan laki-laki, dan meminta peserta menulis apa yang akan
terjadi jika “laki-laki mengalami menstruasi”.

•

Peserta laki-laki diminta menempelkan post it jawaban tersebut di sisi
kanan gambar siluet, sementara peserta perempuan diminta menempelkan
post it jawaban mereka di sisi kiri.

•

Dibantu peer fasilitator, fasilitator akan memilih beberapa jawaban yang
menarik. (Terutama fasilitator akan mengidentifikasi jawaban-jawaban yang
sama atau mirip antara peserta perempuan dan laki-laki serta jawaban yang
berbeda di antara kedua peserta. Jawaban yang sama menggambarkan
bahwa pengetahuan peserta perempuan dan laki-laki cenderung sama pada
beberapa situasi yang dialami ketika menstruasi. Sementara pada beberapa
bagian jawaban yang berbeda, bisa jadi hal tersebut menggambarkan
beberapa peserta laki-laki tidak mengetahui secara mendalam tentang apa
yang dirasakan dan dialami ketika sedang menstruasi).

•

Fasilitator meminta semua peserta laki-laki untuk bertanya secara
serentak kepada peserta perempuan dengan menyebutkan kalimat:
“Teman-teman perempuan kasih tahu aku dong, apa yang kalian alami
dan rasakan ketika menstruasi?”

•

Beberapa peserta perempuan diminta untuk menyebutkan secara singkat
tentang apa saja yang mereka alami dan rasakan ketika menstruasi.

•

Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa proses menstruasi merupakan hal
yang alamiah dialami oleh perempuan. Karena menstruasi pada perempuan
terjadi secara berkala dan mempengaruhi emosi, kebersihan (diri dan
lingkungan), dan kesehatan, maka Manajemen Kebersihan Menstruasi perlu
diketahui oleh perempuan dan laki-laki.

•

Fasilitator kemudian mengajak peserta berdiskusi tentang: (a) bagaimana
menjaga kebersihan diri saat menstruasi; dan (b) apa saja yang perlu
disediakan oleh sekolah untuk Manajemen Kebersihan Menstruasi ini.
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Bahan Bacaan Bab 03
Menstruasi
Menstruasi adalah proses lepasnya dinding rahim (endometrium) yang disertai
dengan perdarahan dan terjadi berulang setiap bulan kecuali pada saat
kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan akan membentuk siklus
menstruasi. Menstruasi biasanya berlangsung dua hingga delapan hari dan akan
berulang setiap 21-35 hari, namun tentu saja bervariasi pada setiap perempuan.
Menstruasi untuk pertama kalinya disebut dengan istilah menarche. Menstruasi
pertama pada remaja perempuan dapat terjadi pada rentang usia 10-15 tahun.
Menstruasi merupakan pertanda mulainya masa reproduktif pada kehidupan
seorang perempuan.

Proses Menstruasi

Penebalan Dinding Rahim

Buku Panduan Guru

•

Ketika seorang anak perempuan dilahirkan, dia memiliki ribuan sel telur di
dalam kedua indung telurnya (ovarium). Masing-masing sel telur berukuran
sebesar satu butir pasir. Titik-titik kecil dalam kedua bola, atau biasa disebut
ovarium, adalah sel-sel telur. Setiap bulan, satu sel telur akan matang dan
keluar dari ovarium. Inilah yang disebut ovulasi.

•

Sel telur tersebut terangkat di ujung tuba fallopi dan mulai bergerak menuju
uterus/rahim. Pada saat yang sama, dinding rahim mulai menebal sebagai
tanda kesiapan untuk menerima sel telur.

•

Sebuah sel telur bisa tumbuh menjadi janin hanya jika dia bertemu dengan
satu sperma dari seorang laki-laki. Jika sel telur bertemu dengan sperma,
sel telur yang telah dibuahi akan menempel pada dinding rahim yang telah
menebal, kemudian seorang perempuan menjadi hamil. Dinding rahim ini
yang memberi nutrisi dan mendukung perkembangan janin hingga siap
untuk dilahirkan.

•

Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, dinding rahim tidak diperlukan,
sehingga kemudian dinding tersebut terlepas (luruh). Lapisan dinding rahim,
jaringan (tissue) rahim dan sel telur tersebut akan mengalir keluar melalui
vagina. Inilah yang disebut menstruasi.

•

Menstruasi terjadi sekitar 14 hari setelah terjadi ovulasi, jika sel telur tidak
dibuahi. Menstruasi bisa berlangsung selama dua hingga delapan hari; ratarata menstruasi berlangsung selama empat hingga enam hari.

Pelepasan Sel Telur

Bila tidak dibuahi, sel telur akan mati dan
penebalan dinding rahim akan meluruh
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Apa saja yang dirasakan remaja perempuan
ketika sedang menstruasi?
•

Payudara terasa sakit.

•

Merasa capek tanpa sebab yang jelas.

•

Rasa pegal khususnya di perut bagian bawah atau pinggang belakang.

•

Kelembaban vagina berubah.

•

Muncul perasaan-perasaan tertentu yang sangat kuat atau sulit
dikendalikan (marah atau sedih berkepanjangan).

•

Terkadang munculnya jerawat pada wajah.

Gejala Sebelum Menstruasi (GSM)
Pada saat proses menstruasi, meluruhnya dinding rahim karena ovarium yang
melepaskan salah satu sel telur (ovum). Apabila sel telur ini tidak dibuahi, maka
lapisan dinding bagian dalam dari kandungan (rahim) yang disiapkan untuk
penempelan hasil pembuahan akan terkelupas dan terjadilah pendarahan
(menstruasi). Pada saat menjelang peluruhan dinding rahim tersebut perempuan
akan mengalami beberapa gejala yang berbeda-beda.
Perubahan yang terjadi sebelum menstruasi disebut Gejala Sebelum Menstruasi
(GSM) atau Pre-Menstrual Syndrom (PMS) adalah kumpulan gejala fisik, psikologis
dan emosi yang berhubungan dengan siklus menstruasi. GSM dapat terjadi 7-14
hari sebelum datangnya haid dan akan hilang bila mulai haid. Gejala ini dapat
berupa perubahan fisik maupun psikologis yang bisa membuat dirinya tidak
nyaman. Sebanyak 85 persen perempuan merasakan gejala yang sama tapi ada
perempuan yang merasakan gejala yang lebih berat sehingga dapat mengganggu
pekerjaannya dan hubungan dengan orang lain. Pada saat mengalami GSM,
perempuan dapat merasakan beberapa gejala yang membuatnya tidak nyaman
sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Gejala Fisik

Gejala Psikologis

Perut kembung
Nyeri payudara
Sakit kepala
Kejang atau bengkak pada kaki
Nyeri panggul
Nafsu makan bertambah
Hidung tersumbat
Timbul jerawat
Sakit pinggul
Suka makan asin atau manis
Peka suara atau cahaya
Rasa gatal pada kulit
Merasa gerah

Depresi
Cemas
Suka menangis
Sifat agresif atau pemberontakan
Pelupa
Tidak bisa tidur
Merasa tegang
Suka marah
Paranoid (ketakutan berlebihan)
Konsentrasi berkurang
Merasa tidak aman
Keinginan menyendiri
Perasaan bersalah
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Pencegahan dan Pengelolaan GSM
Remaja perempuan tidak perlu khawatir karena Gejala Sebelum Menstruasi ini
dapat dicegah dan ditangani dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang perlu
kamu lakukan ialah:
1. Perubahan gaya hidup
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengubah gaya hidup sebagai
upaya mengatasi gejala sebelum menstruasi antara lain:
•

Olahraga dan aktivitas fisik secara teratur.

•

Makan makanan bergizi.

•

Menghindari konsumsi makanan tinggi gula, tinggi garam, minuman alkohol,
kopi, minuman bersoda.

•

Istirahat cukup.

•

Menghindari dan mengatasi stres (dengan pijat, relaksasi, curhat pada
teman, menulis).

•

Mengurangi atau menghindari rokok.

•

Menjaga berat badan.

•

Mencatat siklus haid dan mengenali kapan GSM muncul agar lebih
siap menghadapinya.

2. Pengobatan
Pengobatan untuk mengatasi gejala sebelum menstruasi harus dikonsultasikan
terlebih dahulu dengan dokter atau petugas kesehatan.

Jenis Gangguan Menstruasi
Remaja perempuan dapat mengalami gangguan selama masa menstruasi.
Berikut adalah beberapa gangguan yang sering ditemukan:
Kram perut
Gejalanya adalah rasa sakit di perut bagian bawah, kadang meluas ke pinggul,
pinggang belakang, punggung bagian bawah atau paha. Bahkan ada yang
merasa mual, muntah, atau diare. Kram perut pada hari pertama atau kedua
haid merupakan hal yang biasa dan lebih dari separuh perempuan
mengalaminya. Beberapa perempuan akan merasakan sakit yang amat
hebat sehingga perlu mengkonsumsi obat untuk mengatasinya. Walaupun
menyiksa namun sakit ini tidak berbahaya. Rasa nyeri biasanya lenyap pada
pertengahan usia 20-an tahun atau setelahnya.

Buku Panduan Guru
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Cara mengatasinya:
•

Berbaring.

•

Lakukan relaksasi dengan cara tarik nafas dalam-dalam dan
keluarkan secara perlahan.

•

Pijat perlahan bagian belakang perut selama menarik nafas.

•

Gunakan kantung atau botol berisi air panas untuk diusapkan
di bagian perut.

•

Gunakan obat jika rasa sakit sudah tidak tertahankan namun harus
atas anjuran dokter.

Menstruasi yang Tidak Teratur
Remaja perempuan kadang mengalami menstruasi yang tidak teratur. Hal ini
dapat disebabkan oleh perubahan kadar hormon akibat stres atau sedang dalam
keadaan emosional. Di samping itu, perubahan drastis dalam porsi olah raga
atau berat badan juga dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur.
Cara mengatasinya
•

Pentingnya mengetahui pola siklus menstruasi.

•

Buatlah catatan siklus menstruasi selama 3 bulan.

•

Catat hari pertama menstruasi, pada hari keberapa
darah banyak keluar, kapan menstruasinya berhenti.

•

Catatan ini diperlukan untuk mengevaluasi perubahan
menstruasi.

Tips Seputar Menstruasi
Ada beberapa tips mudah terkait menstruasi yang bisa langsung dilakukan:
01
1.

Mengganti pembalut
Kita perlu mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali agar kulit tidak iritasi.
Malas mengganti pembalut dapat membuat bakteri berkembang biak dan
bisa menimbulkan infeksi pada saluran rahim.

02
2.

Menstruasi di sekolah
Selalu membawa pembalut candangan. Tetap mengganti pembalut
walaupun berada di sekolah. Jika merasa tidak nyaman membuang
pembalut bekas di sekolah atau tidak tersedia air untuk mencuci pembalut
kain, bungkus dengan kertas, simpan baik-baik dalam tas dan segera buang
sesampainya di rumah atau segera cuci jika itu adalah pembalut kain.

03
3.

Mengatasi gangguan fisik akibat menstruasi
Jika mengalami kram perut, dapat mencoba tidur terlentang dan kompres
perutmu dengan air hangat. Pastikan meminum air putih yang cukup
disertai sayur dan buah. Dapat juga melakukan peregangan ringan atau
mandi dengan air hangat ketika merasa tubuh pegal-pegal.
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04
4.

Perubahan perilaku pada saat menstruasi
Malas-malasan akan membuat tubuh makin lemas. Cobalah berjalan jarak
pendek dan lakukan peregangan ringan. Jika merasa mudah marah, juga
bisa mengalihkan emosi pada aktivitas yang lebih tenang seperti membaca
buku atau mendengarkan musik yang disukai.

05
5.

Kebersihan organ reproduksi
Mandilah secara rutin dan bersihkan area vagina. Cara membersihkan
vagina yang disarankan adalah dari arah depan ke belakang. Hal ini
dimaksudkan agar kotoran dari lubang anus tidak terbawa ke vagina.

06
6.

Mengganti pembalut
Hal ini berkaitan juga dengan kebersihan organ reproduksi! Ganti pembalut
secara rutin, dan saat darah yang keluar sangat banyak jangan ragu untuk
sering menggantinya. Penggantian pembalut dapat dilakukan setiap 3-4
jam sekali atau setiap kali selesai buang air.

07
7.

Kesehatan di saat menstruasi
Saat mengalami nyeri pada saat menstruasi yang berlebihan sampai
mengganggu aktivitas sehari-hari (contohnya pingsan) disarankan untuk
berkonsultasi dengan dokter. Kurangi penggunaan obat tanpa berkonsultasi
kepada dokter.

Laki-Laki Perlu Tahu Menstruasi
Yang dapat dilakukan remaja laki-laki jika ada teman perempuannya
sedang menstruasi.

Jangan mengejeknya

Tawarkan bantuan

Bawakan hal yang bisa bikin
mereka senang

Emosi perempuan yang sedang
mens tidak stabil, ini karena
perubahan hormon (cepat marah,
gampang nangis, berkeluh). Anak
laki-laki dapat membantu membela
mereka jika ada teman yang
mengejek.

Menstruasi juga mempengaruhi
fisik mereka. Tawarkan bantuan
membawakan barang berat atau
sekedar menawarkan tempat
duduk, akan sangat membantu.

Minuman hangat dapat meredakan
“sakit” mereka.
Makanan sehat (buah, sayur,
daging) bisa memperkuat fisik
mereka.
Handuk hangat atau obat anti nyeri
juga bisa meredakan sakit.

Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM)
Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) adalah pengelolaan kebersihan dan
kesehatan bagi perempuan saat mengalami haid atau menstruasi
Aspek yang perlu diperhatikan untuk MKM
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•

Menggunakan pembalut yang bersih

•

Akses untuk mengganti pembalut sesering mungkin selama menstruasi

•

Akses pembuangan pembalut bekas menstruasi

•

Toilet yang bersih

•

Ketersediaan sabun dan air bersih
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•

Toilet yang bisa dikunci dari dalam dan terpisah antara perempuan
dan laki-laki

Akibat jika MKM tidak dikelola dengan baik
•

Kesehatan: perempuan rentan mengalami infeksi saluran kencing, infeksi
saluran reproduksi, dan iritasi pada kulit

•

Pendidikan: memicu perempuan untuk membolos karena nyeri haid, tidak
adanya obat pereda nyeri, jamban yang tidak layak di sekolah, tidak ada
air bersih untuk membersihkan rok yang ternoda, tidak adanya pembalut
cadangan dan tempat sampah yang memadai. Ejekan dari siswa lakilaki juga membuat siswa perempuan enggan bersekolah ketika sedang
menstruasi

•

Lingkungan: tidak adanya tempat sampah mendorong siswi perempuan
untuk membuang sampah di lubang kloset atau di sembarang tempat
sehingga menyebabkan kloset dan jamban tersumbat dan tidak dapat
digunakan.

Pengelolaan menstruasi secara bersih dan sehat
01
1.

Apakah yang harus dilakukan pada saat menstruasi?
Menggunakan pembalut untuk menampung darah dari vagina

02
2.

Apa perbedaan pembalut sekali pakai dan pakai ulang?
Pembalut sekali pakai adalah pembalut yang tidak dapat digunakan kembali
dan harus dibuang setelah digunakan. Pembalut pakai ulang terbuat dari
kain, bisa dicuci, dan dapat digunakan kembali.

03
3.

Apakah ada tipe pembalut yang harus dihindari?
Hindari penggunaan bahan yang bisa menyebabkan infeksi, seperti koran,
dedaunan, tisu, atau kain kotor.

04
4.

Seberapa sering kita harus mengganti pembalut?
Pembalut sekali pakai harus dibuang setelah digunakan. Pembalut
sebaiknya diganti setiap 4 (empat) sampai 5 (lima) jam sekali dan bisa lebih
sering apabila darah keluar banyak. Waktu yang dianjurkan untuk mengganti
pembalut bagi anak perempuan usia sekolah ialah saat mandi pagi, saat
di sekolah, setelah pulang sekolah, saat mandi sore, dan sebelum tidur.
Pembalut harus sering diganti untuk mencegah infeksi saluran reproduksi,
saluran kencing, dan iritasi kulit. Ingat untuk selalu mencuci tangan
sebelum dan sesudah mengganti pembalut.

05
5.

Bagaimana cara membuang pembalut sekali pakai?
Bungkus pembalut dengan kertas atau kantong plastik dan masukkan ke
tempat sampah. Jangan membuang pembalut di lubang jamban atau kloset
karena hal ini dapat menyebabkan lubang jamban atau kloset tersumbat.

Cara menjaga kebersihan diri selama menstruasi
01
1.

Mandi setiap hari.

02
2.

Makan makanan sehat.
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03
3.

Gunakan kain bersih, pembalut atau bahan lain yang bersih
dan dapat diganti.

04
4.

Ganti pembalut secara rutin sehingga darah menstruasi tidak
membekas pada pakaian.

05
5.

Menjaga kebersihan adalah penting untuk mencegah infeksi. Cucilah
pakaian dengan sabun dan keringkan di bawah sinar matahari agar
bakteri tidak menempel.

06
6.

Usahakan mendapat istirahat yang cukup.

07
7.

Lanjutkan kegiatan secara normal.

08
8.

Jika mengalami kram atau nyeri pada bagian bawah perut atau punggung,
lakukan salah satu atau lebih dari kegiatan berikut agar kembali nyaman:
mandi air hangat, minum-minuman panas, berjalan-jalan, usap punggung
atau perut, berbaring telentang dengan kedua lutut terangkat kemudian
gerakkan membentuk lingkaran kecil.

09
9.

Lakukan senam atau olah raga. Olah raga dapat mempercepat sirkulasi
dan membantu mengurangi ketegangan atau sakit kepala.

10
10.
Kurangi konsumsi makanan yang mengandung garam untuk mencegah
tertahannya cairan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan.
11
11.
Sekitar seminggu atau lebih sebelum menstruasi, perempuan mungkin
akan mengalami beberapa hal berikut: nyeri pada payudara, perubahan
mood, keinginan yang besar untuk makan.
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Mimpi Basah
Mimpi basah adalah pengeluaran cairan semen (mani) di waktu tidur. Mimpi
basah merupakan tanda remaja telah memasuki masa pubertas. Mimpi basah
menandakan bahwa organ reproduksi yang dimiliki seorang laki-laki sudah mulai
memproduksi sperma. Tempat sperma dalam testis terbatas sedangkan sperma
diproduksi setiap hari dalam testis. Oleh karena itu, jika produksi sperma melebihi
kapasitas tempatnya, sperma akan diserap kembali oleh tubuh atau dikeluarkan
melalui alat kelamin laki-laki.
Jadi mimpi basah merupakan cara alami untuk mengeluarkan sperma dari dalam
tubuh sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir saat mengalaminya. Apabila
tidak mengalami mimpi basah maka bukan merupakan kelainan. Mimpi basah
terjadi pada saat yang berbeda pada masing- masing orang. Saat ini anak laki-laki
berusia 10-12 tahun sudah mulai mengalami mimpi basah.

Proses Mimpi Basah
•

Kelenjar pituari merangsang testosteron yang ada di dalam testis untuk
mulai berproduksi menghasilkan sperma.

•

Testisnya penuh oleh sperma yang diproduksi melebihi kapasitas.

•

Timbunan sperma yang memenuhi testis dikeluarkan dari tubuh. Sperma
akan dialirkan dari testis ke prostat melalui saluran vas deferens yang nanti
akan dikeluarkan melalui penis bersama-sama dengan air mani.

Saat mengalami mimpi basah hal yang perlu kita
lakukan untuk menjaga kebersihan adalah:
•

Cuci pakaian yang basah karena mimpi basah

•

Cuci alas tidur yang basah karena mimpi basah

•

Bersihkan alat kelamin
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Belajar Tubuh itu Tidak Tabu
Sudah seharusnya berbicara tentang seksualitas, tubuh dan pubertas bukan
lagi menjadi hal yang tabu. Semakin banyak studi yang dilakukan menunjukkan
bahwa, remaja yang mendapatkan informasi yang lengkap lewat pendidikan
tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi akan menjadi semakin tidak
berisiko untuk melakukan perilaku yang dapat merugikan mereka seperti
kehamilan yang tidak diinginkan, terkena IMS, HIV-AIDS dan lainnya.
Dalam pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ada beberapa elemen
yang perlu diperhatikan, yaitu:

Remaja merasa aman secara fisik dan emosional
Dalam lingkungan yang aman, baik secara fisik dan emosional, remaja diharapkan
dapat mengekspresikan ide, pikiran dan perasaan tanpa merasa takut akan
dimarahi, ditertawakan atau mendapatkan konsekuensi negatif lainnya seperti
dihina, disakiti, dsb.
Tips bagi guru:
•

Menghindari panggilan yang melukai hati remaja, seperti “si jerawatan” atau
”pemalas”

•

Menunda pemberian apresiasi pada ide atau perasaan remaja yang tidak
sesuai akan lebih efektif dari pada pemberian hukuman

•

Hukuman fisik ditiadakan

•

Membuat aturan yang menghargai keberagaman ide atau pendapat

Remaja merasa dilibatkan
Remaja perlu ditanyakan apa yang mereka inginkan ataupun apa yang mereka
rasakan. Penetapan sesuatunya diharapkan selalu diawali pada apa yang
diinginkan remaja. Orang tua dan guru berfungsi sebagai fasilitator.
Tips bagi guru:
•

Melibatkan remaja dalam menetapkan tujuan, terutama yang menyangkut
kepentingan mereka

•

Meminta pendapat dan persetujuan remaja dalam menetapkan suatu
tindakan yang terkait dengan mereka

Remaja mengembangkan perasaan
menghargai diri sendiri
Dengan menghargai diri baik kelebihan maupun kekurangannya, maka
diharapkan remaja dapat lebih percaya pada dirinya sendiri dan mereka dapat
berkembang menjadi individu yang mandiri dan tidak tergantung pada apa yang
dikatakan oleh teman-temannya.
Tips bagi guru:
•
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Memberikan penghargaan (pujian atau senyuman) atas perilaku positif yang
ditampilkan oleh seorang remaja.
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•

Memberikan tanggung jawab pada remaja secara teratur, dimulai dari
tanggung jawab terhadap dirinya dan berkembang terhadap orang lain.

•

Ada kesempatan untuk membuat keputusan bagi dirinya, dimulai dari
keputusan sederhana misalnya keputusan dalam memilih kegiatan
ekstrakurikuler

•

Akui keterampilan dan kemampuannya, baik yang terkait hal akademis
maupun non–akademis

Remaja menemukan dirinya sendiri
Masa remaja adalah masa dimana seseorang berusaha mencari jati diri. Untuk
itulah biasanya dia ingin mengetahui batasan kemampuan yang dimilikinya. Hal
ini membuat remaja sering mencoba-coba hal baru. Oleh karenanya bimbingan
dan keikutsertaan orang tua dan guru dalam mendampingi mereka sangat
dibutuhkan.
Tips bagi guru:
•

Beri remaja kesempatan untuk:
•

Memilih hal apa yang akan mereka kembangkan dari dalam diri mereka

•

Meraih impian pada setiap hal yang ingin mereka raih dengan cara
memberikan tantangan

•

Mencoba secara mandiri aktivitas yang mereka telah pilih

•

Menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Dengar
dan dukung mereka untuk mencoba solusi yang mereka ajukan

Remaja mengembangkan relasi yang berkualitas
dengan guru dan orang tua
Adalah suatu hal yang sangat penting bagi remaja dan orang dewasa untuk
berbicara, saling mendengarkan satu sama lain dan mengungkapkan secara
verbal apa yang mereka pikirkan tentang satu sama lain.
Tips bagi guru:
•

Bersikap aktif, mengajak diskusi dengan remaja berbicara dengan mereka.

•

Jangan pasif, seperti “Silahkan hubungi Ibu apabila ada kesulitan”
tampaknya sudah tidak efektif lagi. Mereka pastinya akan mencari
teman sebayanya terlebih dahulu baru bapak/ibu gurunya

•

Mengembangkan relasi yang setara tanpa ada kesan bahwa
bapak/ibu guru yang paling ahli. Hal ini juga akan mengembangkan rasa
kepercayaan dirinya.

•

Meluangkan waktu untuk mendengarkan ide, gagasan dan perasaan mereka

•

Jangan cepat menghakimi dan diskusikan semua hal, termasuk konflik
nilai yang mereka rasakan.
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Pola Hidup Bersih dan Sehat
Agar menjadi sehat perlu mengkonsumsi nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan
buah secara seimbang. Selain itu juga perlu untuk mengonsumsi sedikit lemak,
minyak, dan gula. Selain itu juga harus melakukan olahraga. Olahraga adalah
kunci untuk merasa bugar dan memiliki banyak manfaat antara lain sebagai
berikut:
•

Olah raga menguatkan jantung, paru-paru, dan otot lainnya.

•

Olah raga menjaga tetap fit dan membuat seseorang bersemangat.

•

Olah raga akan membantu membuat penampilan seseorang tetap oke luar
dan dalam.

Memperbanyak jalan kaki juga sebuah bentuk olah tubuh yang baik. Jika kita
merasa terlalu banyak duduk, lakukan jalan kaki, bermain sepak bola, atau bola
voli. Remaja bahkan dapat juga menawarkan diri untuk membantu orang tuanya
untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah.

Nutrisi bagi GIZI Remaja
Untuk tetap sehat selain menjaga kebersihan, hal yang perlu diperhatikan adalah
tentang mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehat sangat penting bagi
remaja agar tetap sehat dan bugar. Ada beberapa sumber makanan yang penting
untuk dikonsumsi, antara lain adalah:
1.
01

Makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, seperti
beras, singkong, kentang, gandum, jagung, ubi, dan sagu.

2.
02

Makanan yang mengandung protein, seperti yang dapat ditemukan pada
makanan seperti kacang polong, buncis, ayam, daging, ikan, telur, dan susu.

3.
03

Makanan yang mengandung vitamin dan mineral, seperti pada sayur mayur
dan buah-buahan.

Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada remaja sangat penting karena berpengaruh
pada pematangan organ seksual dan juga berisiko pada penyakit lain di usia
dewasa nanti seperti, diabetes, jantung, osteoporosis, dan kanker. Dibandingkan
dengan orang dewasa, remaja juga membutuhkan karbohidrat dan kalsium yang
lebih tinggi karena kebutuhan energi yang juga meningkat serta pertumbuhan
tulang yang pesat.
Kebutuhan remaja perempuan dan laki-laki agak berbeda. Remaja perempuan
membutuhkan zat besi yang lebih banyak karena mengalami menstruasi setiap
bulan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan zat besi bagi remaja perempuan
sangat penting.
Masalah nutrisi utama pada remaja adalah kekurangan zat besi, serta masalah
malnutrisi, baik gizi kurang dan perawakan pendek maupun gizi lebih sampai
obesitas yang keduanya seringkali berkaitan dengan perilaku makan salah dan
gaya hidup

Buku Panduan Guru
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Perilaku Sehat
Setelah menjaga kebersihan tubuh, memakan makanan sehat dan berolah
raga, jangan lupa untuk beristirahat, caranya adalah dengan tidur yang cukup
selama enam sampai delapan jam sehari. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat
mengembalikan stamina tubuh dan membuat kita lebih bersemangat untuk
menghadapi hari esok.

Perilaku Sehat

Perilaku Tidak Sehat

Mendapat istirahat yang cukup
di malam hari

Mandi tidak teratur

Makan makanan seimbang
Secara konsisten memakai kain/
pembalut bersih selama haid
Memakai pakaian dalam berbahan
katun yang bersih

Tidak mendapat istirahat yang cukup
Minum obat tanpa resep dokter
Minum obat keras
Merokok

Perilaku Sehat

Perilaku Tidak Sehat

Kebiasaan

Tidak memiliki pengetahuan

Memiliki pengetahuan

Dipengaruhi oleh lingkungan sosial

Didukung lingkungan

Keingintahuan yang besar tanpa
sadar akibatnya
Keinginan untuk mencoba karena
penasaran
Keinginan untuk bersenang-senang
( just for fun)
Keinginan untuk mengikuti tren atau
gaya
Keinginan untuk diterima oleh
lingkungannya
Lari dari kebosanan atau masalah
Adanya pengertian yang salah
bahwa penggunaan sekali-sekali
tidak akan menimbulkan kecanduan
Tidak siap mental/kurang percaya
diri untuk menghadapi tekanan
pergaulan (peer pressure) sehingga
tidak mampu menolak narkoba
secara tegas
Mudahnya akses untuk
mendapatkan narkoba dengan
harga yang murah
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Di Indonesia telah diterapkan program yang berkaitan dengan perilaku
sehat yang disebut PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan menjadi
panduan bagi seseorang dalam melatihkan perilaku sehat bagi dirinya di
berbagai situasi. Di bawah ini adalah beberapa contoh pesan kuncinya:

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Di Sekolah

Cuci tangan dengan air bersih dan sabun

Jajan di Kantin sekolah yang sehat

Membuang sampah pada tempatnya

Mengikuti Kegiatan Olah Raga

CM

KG

Buku Panduan Guru

Menimbang BB dan Mengukur TB

Tidak Merokok di sekolah

Memberantas jentik secara rutin

Buang air besar dan kecil di jamban
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Lembar Refleksi bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

Buku Panduan Guru

:
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.

:
:

Usulan untuk perbaikan.
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Memahami Emosi

Topik 12 - Kenali Emosimu
Topik 13 - Aku Bahagia
Topik 14 - Mengelola stres
Topik 15 - Senang Menjadi Diriku

Buku Panduan Guru
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Kenali Emosimu
Pengantar

Tujuan

Tidak semua orang mudah mengenali dan mengungkapkan emosi. Begitu
juga dengan remaja. Akan tetapi mengenali dan mengungkapkan emosi bisa
dipelajari. Pada masa pubertas terjadi perubahan besar pada tubuh, emosi, dan
hubungan sosial mereka. Memahami tentang emosi yang sedang dialami adalah
langkah awal untuk dapat mengelolanya dengan baik. Pada sesi ini akan dibahas
mengenai jenis-jenis emosi dan bagaimana emosi tersebut dapat dikelola 		
dengan baik.

1.01

Untuk membantu siswa mengenali berbagai jenis dan bentuk
emosi yang dapat mereka rasakan dan alami.

02 Untuk membangun pemahaman kepada siswa bahwa memiliki dan
2.
merasakan emosi adalah alamiah dan sehat

Alat Bantu

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini

Mengenal Diri Sendiri adalah Awal
Kebijaksanaan (10 menit)
•

Minta siswa untuk berdiri

•

Minta mereka mengucapkan A - I - U - E - O dengan lantang

•

Lalu berikutnya ucapkan setiap huruf dengan ekspresi emosi yang berbeda
pula, yaitu

•

huruf A untuk mengekspresikan emosi bahagia

•

huruf I untuk mengekspresikan emosi takut,

•

huruf U untuk mengekspresikan emosi kecewa,

•

huruf E untuk mengekspresikan emosi terkejut,

•

huruf O untuk mengekspresikan emosi kagum.

•

Minta siswa mengucapkan dan mengekspresikan kembali masing-masing
huruf secara berulang-ulang.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Buku Panduan Guru

Jadi, berdasarkan pengalaman keseharian kalian, apakah
yang dimaksud dengan emosi?
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•

Catat kata kunci jawaban siswa di papan tulis dan tarik kesimpulan bersama
terkait makna emosi:

•

Emosi adalah dorongan untuk bertindak atau bereaksi terhadap
rangsangan dari luar maupun dari dalam yang berakibat pada
perubahan fisik dan psikologis.

•

Emosi berperan menentukan motivasi seseorang dalam
bertindak dan membuat pilihan.

•

Dengan mengenali emosinya maka akan membantu kita
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dapat lebih efektif.

Mengisi Lembar Mengenal Emosi Diri (15 menit)
•

Sampaikan pada siswa bahwa perubahan emosi tidak datang tanpa
sebab. Mengetahui penyebab yang bisa memicu perubahan emosi sangat
penting. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mengantisipasi lebih
awal munculnya emosi. Jika kita sudah mengetahui penyebabnya, kita bisa
mengendalikan emosi kita.

•

Minta siswa secara mandiri untuk mengisi Lembar Mengenal Emosi
Diri di bawah ini.

Pertanyaan

Jawaban

Saya akan merasa marah ketika…

Saya akan merasa takut ketika…

Saya akan merasa malu ketika…

Saya akan merasa bahagia ketika…

Saya akan merasa sedih ketika…

•

Minta siswa mencari pasangan lalu saling menceritakan hasil Lembar
Mengenal Emosi Diri yang sudah mereka isi.
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Mengisi Lembar Pilhan Ekspresi Emosi
•

Ajak siswa untuk mengenali ekspresi emosi yang tepat untuk ditunjukkan.

•

Minta siswa untuk menganalisis situasi dan menentukan pilihan ekspresi
emosi pada Lembar Pilihan Ekspresi berikut ini:

Ekspresi Emosi

Ekspresi Emosi

Orang tua Mira meninggal dunia. Sahabatsahabatnya datang melayat ke rumah Mira.
Ekspresi emosi yang tepat untuk ditunjukkan
oleh sahabat-sahabat Mira adalah...

a.A

Ikut berduka dan menunjukkan dukungan
pada Mira

b.B

Menceritakan kisah lucu pada Mira agar
dia tidak sedih lagi

c.C

Berkumpul dan tertawa-tawa di tempat
duduk para pelayat

a.A

Marah-marah dan menyalahkan guru
memberikan soal ujian yang terlalu sulit

b.B

Diam saja, merasa tidak ada yang 		
perlu dilakukan karena hal ini pernah
terjadi sebelumnya

c.C

Sedih dan khawatir, mencoba memikirkan
apa yang bisa dilakukan untuk mendapat
nilai lebih baik

a.A

Berusaha diam saja dan menyimpan
kemarahan.

b.B

Kecewa kepada Doni, dengan tetap 		
berusaha tenang menanyakan alasan Doni

c.C

Marah kepada Doni agar ia menyadari
kesalahannya

a.A

Balik marah kepada ibunya

b.B

Marah kepada teman-temannya di sekolah

c.C

Cukup tersinggung namun memikirkan
kembali alasan positif di balik langkah ibu
menegurnya

Nilai ulangan yang diperoleh Budi tidak
memuaskan. Hal ini sudah seringkali terjadi
karena dia lebih banyak menghabiskan waktu
bermain game dari pada belajar. Ekspresi
emosi yang tepat adalah...

Doni, telat menjemput pacarnya yang
bernama Dina. Ekspresi emosi Dina yang
tepat adalah...

Fauzia dimarahi ibunya karena sulit sekali
diminta bangun pagi. Ekspresi emosi Fauzia
yang tepat adalah...

Dini mendapat kabar gembira bahwa karya
tulisnya menang dalam suatu lomba. Dia
ingin menyampaikan berita tersebut pada
temannya Vania. Namun, ketika bertemu, dia
melihat Vania tampak sedih. Ekspresi emosi
Dini yang tepat adalah...

Buku Panduan Guru

A

Menahan diri dan menunda menyampaikan
berita soal kemenangannya dan bertanya
mengapa Vania sedih

b.B

Langsung bercerita pada Vania karena ini
adalah berita yang paling penting, pasti
Dini juga jadi senang

c.C

Tidak jadi menemui Vania dan memilih
pergi
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•

Minta beberapa siswa secara sukarela menyampaikan alasan pilihannya.

•

Sampaikan bahwa memiliki emosi baik yang negatif dan positif adalah
hal yang baik. Yang penting adalah bagaimana emosi tersebut dapat
dikelola dengan baik sehingga dapat menunjukkan kematangan dan
ekspresi emosi yang tepat.
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Aku Bahagia
Pengantar

Tujuan

Setelah mempelajari tentang jenis emosi dan mengenal bentuk-bentuk ekspresi
emosi, maka pada sesi ini siswa akan dilatih untuk belajar mengelola emosinya.
Pengelolaan emosi adalah keterampilan dasar bagi remaja untuk dapat mencapai
kematangan emosi yang diperlukannya dalam menganalisis permasalahan dan
membuat keputusan serta bereaksi terhadap persoalan yang dihadapinya.
Dengan kemampuan pengelolaan emosi yang baik, diharapkan siswa mampu
memilih perilaku yang lebih sehat dan bertanggungjawab menuju pribadi yang
lebih bahagia.

1.01

Untuk membantu siswa berlatih mengelola berbagai emosi yang
mereka rasakan dan alami.

02 Untuk membantu siswa belajar mengekspresikan emosi yang
2.
mereka rasakan secara baik dan jelas.

Alat Bantu

•

Gambar simbol emosi dan Buku Jurnal Siswa.

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Ekspresikan Dirimu (10 menit)
•

Perlihatkan gambar atau simbol berbagai emosi. Gambar juga bisa dilihat di
Buku Jurnal Siswa.

•

Minta siswa memilih ekspresi emosi yang manakah yang mewakili
perasaannya saat ini.

•

Beri tanda pada ekspresi emosi yang menjadi pilihan.

•

Pilihan ekspresi emosinya adalah.

Datar

Senang

Bingung
Buku Panduan Guru

Sedih

Marah

Panik

Jatuh Cinta

Bahagia

Ingin menangis
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•

Minta 2-3 siswa untuk menceritakan apa yang terjadi sehingga mereka
membuat pilihan pada ekspresi emosi tertentu.

•

Tanyakan juga, apakah emosi yang dirasakan tersebut menetap dari pagi,
atau mengalami perubahan?

•

Jelaskan bahwa emosi memang dapat berubah-ubah. Banyak faktor yang
dapat menyebabkan perubahan emosi.

•

Sampaikan bahwa dengan mengenali perubahan emosi, maka remaja dapat
lebih mudah mengelola emosi mereka menjadi lebih positif.

•

Tanyakan kepada siswa, bagaimana cara mereka mengelola perubahan
emosi. Jika siswa tampak bingung pada pertanyaan tersebut, ganti
pertanyaannya menjadi: apa yang kamu lakukan jika kamu merasa sedih?

Bermain Peran Mengelola Emosi (25 menit)
•

Bagi peserta menjadi 3 kelompok.

•

Bagikan lembar kasus kepada masing-masing kelompok.

•

Berikan waktu untuk persiapan.

•

Instruksikan bahwa durasi waktu untuk penampilan kelompok
adalah 4 menit.

Reni sudah 6 bulan pacaran dengan Budi. Suatu hari Budi
memutuskan hubungan dengan Reni tanpa alasan, padahal
sebentar lagi Ujian Nasional (UN). Reni sangat sedih dan hal
tersebut sangat mempengaruhi semangat belajar Reni. Sebagai
teman, kamu berupaya untuk menghibur Reni dan membantunya
mengelola emosi.
Anto memiliki postur tubuh yang kecil dan berbeda dengan siswa
yang lain. Setiap hari Anto selalu diejek oleh teman-temannya
sehingga dia malu dan tidak percaya diri. Anto bahkan ingin keluar
dari sekolah karena malu. Sebagai teman, coba bantu Anto untuk
menumbuhkan rasa percaya diri dan mampu mengelola emosinya
dengan positif.
Ahmad selalu saja menjadi sasaran ejekan teman-temannya.
Teman-temannya selalu mengejek Ahmad dengan menggunakan
nama orang tua Ahmad. Ahmad sangat malu dan suatu hari
karena malu dan marah, Ahmad berencana akan mengajak temantemannya di sekolah lain untuk mencegat teman-temannya yang
sering mengejek dan memukuli mereka. Sebagai teman, coba bujuk
Ahmad untuk mengelola emosinya dengan positif sehingga dapat
menyelesaikan masalah dengan lebih baik.
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•

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana perasaan kalian melakukan permainan peran tadi?

•

Apa yang kalian pelajari dari bermain peran tentang mengelola
emosi tadi?

•

Sampaikan mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengelola
perubahan emosi yang dialami

•

Minta siswa untuk menuliskan saran pribadi yang akan mereka berikan
untuk mengatasi persoalan dalam kasus-kasus tersebut.

Sebagai teman Reni, saya akan membantu mengelola emosinya dengan...
Sebagai teman Anto, saya akan membantu mengelola emosinya dengan...
Sebagai teman Ahmad, saya akan membantu mengelola emosinya dengan...
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Mengelola Stres
Pengantar

Tujuan

Stres adalah respon alami tubuh terhadap tantangan. Ketika seorang siswa
mengalami tingkat stres yang tinggi atau stres kronis, terlepas dari usia atau
tingkatannya, hal tersebut dapat mengganggu kemampuannya untuk belajar,
menghafal, dan mendapatkan nilai yang baik - serta mengarah pada kesehatan
fisik, emosional dan mental yang buruk. Stres juga menjadi salah satu dampak
dari perubahan emosi yang dialami pada masa remaja. Hal yang perlu ditekankan
adalah, seperti halnya emosi, stres dapat menjadi penggerak dan pendorong
jika dikelola dengan baik. Untuk itu, remaja perlu mengidentifikasi dengan baik
penyebab-penyebab stres yang dialaminya dan bagaimana gejala yang terjadi
ketika dirinya sedang stres. Berdasarkan hal tersebut, siswa diharapkan dapat
lebih mampu mengelola stres yang dirasakannya.

1.01

Untuk membantu siswa memahami tentang apa yang dimaksud
dengan stres

02 Untuk membantu siswa mengenali sumber-sumber dan gejala
2.
stres yang biasa mereka alami
03 Untuk membantu siswa menggali ide-ide tentang cara-cara efektif
3.
yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengelola stres yang
mereka alami

Alat Bantu

•
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Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Diskusi Tentang Stres (10 menit)
•

Mulai diskusi dengan bertanya pada siswa:

•

Pernahkah kamu mengalami stres?

•

Kapan kamu mengalaminya?

•

Apa yang kamu rasakan saat stres?

•

Minta mereka menceritakan pengalaman mengalami stres kepada teman di
sebelah mereka.

•

Minta siswa menyampaikan hasil jawabannya lalu tuliskan kata kunci di
papan tulis.

•

Arahkan hasil diskusi pada “Mengenal Stres”.

•

Sampaikan pengertian stres.

•

Lalu tanyakan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan stres bagi
mereka?.
Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7
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•

Jelaskan bahwa setiap orang dapat mengalami stres. Penyebab stres pun
dapat sangat beragam bagi semua orang. Ada masalah yang bagi seseorang
dapat menjadi penyebab stres, namun bagi orang lainnya hal tersebut tidak
memberikan efek apa-apa. Bukan penyebabnya yang menjadi masalah,
namun bagaimana mengelola stres dan mengatasinya yang lebih penting.

•

Untuk lebih memahami hal tersebut, maka aktivitas dilanjutkan dengan
berdiskusi.

Mengelola Stres (22 menit)
•

Bagi siswa menjadi 4 (empat) kelompok.

•

Minta mereka mendiskusikan hal-hal yang menjadi penyebab stres
bagi mereka, lalu apa saja yang biasa mereka lakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut serta tindakan apa yang seharusnya mereka
lakukan. Apakah ada perbedaan?.

Hal yang Menjadi Penyebab Stres

Hal yang Biasa Dilakukan untuk
Mengatasi Stres

Apa yang Seharusnya Dilakukan
untuk Mengatasi Stres

•

Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

•

Berikan apresiasi untuk keaktifan mereka.

•

Buat kesimpulan akhir terkait hasil diskusi:

•

Setiap orang bisa mengalami stres, tetapi reaksi setiap orang
dapat berbeda saat mengalami permasalahan yang sama.

•

Ada orang yang menjadi stres karena suatu permasalahan
tetapi ada juga yang biasa saja ketika menanggapi masalah
yang sama. Hal ini disebabkan oleh persepsi atau cara kita
memandang masalah yang dihadapi dan itu berbeda-beda
untuk setiap orang.

Tugas Rumah (3 menit)
•
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tugas rumah. Lembar kuis tentang stres juga bisa ditemukan pada
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Kuis Mengenali Stres di Dirimu1
01
1.

02
2.

03
3.

04
4.

05
5.

06
6.

Bagaimana perasaanmu?

•A Sadar dan tenang

•C

Marah dan frustasi

•B

•D

Agresif dan tak terkendali

•A Dapat dikendalikan
dengan baik

•C

Sangat cemas dan
cenderung panik

•B

•D

Sangat gelisah
dan sangat panik

Terganggu dan tidak sadar

Bagaimana tingkat stres kamu saat ini

Khawatir dan gugup

Bagaimana dengan cara pandang dan sikap kamu saat ini?

•A Positif

•C

Merasa putus asa

•B

•D

Depresi

Kewalahan

Bagaimana dengan cara dan hasil kinerja kamu?

•A Bermotivasi
dan berhasil

•C

Tidak bersemangat, tidak
berjalan dengan baik

•B

•D

Tidak mampu
menyelesaikan pekerjaan

Menjauh dan melupakan
banyak hal

Bagaimana dengan tidur dan waktu istirahatmu?

•A Normal

•C

Sulit tidur

•B

•D

Tidur terlalu banyak/terlalu
sedikit

Kelelahan dan
terganggu

Bagaimana dengan tingkat keaktifan kamu?

•A Senantiasa aktif

•B
07
7.

Tidak seaktif biasanya

Lelah, tidak menikmati
aktivitas

•D

Merasa tidak ksehat,
menghindari aktivitas

•C

Terganggu dengan
banyak orang

•D

Menghindari orang
dan terisolasi

Seberapa sosialkah dirimu?

•A Merasa terhubung
•B

1

•C

Memilih dirumah dari
biasanya

“How Are You Doing? Quiz” by ReachOut.Com https://au.reachout.com/articles/how-are-you-going
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Jawaban:
Jika jawabanmu lebih banyak A, selamat! Dari apa yang kamu pilih kamu berada
kondisi yang baik! Teruskan ya!
Jika jawabanmu lebih banyak B, kamu sedang merasa kurang nyaman.
Sepertinya kamu perlu melakukan beberapa hal yang membuatmu senang!
Bagaimana jika berbicara dengan teman atau keluarga? Lakukan apa yang kamu
sukai: dengarkan musik, berjalan santai, dll.
Jika jawabanmu lebih banyak C, dari jawaban yang kamu berikan, kamu agak
tertekan oleh beberapa hal. Tidak perlu ragu untuk mencari bantuan sebelum
keadaan menjadi lebih serius. Kamu bisa memulainya dengan berbagi akan apa
yang kamu rasakan kepada seseorang yang bisa kamu percayai dan bersikap
dewasa akan curhatanmu.
Jika jawabanmu lebih banyak D, berdasarkan jawabanmu, kamu perlu mencari
bantuan sekarang! Jangan tunda karena dukungan dan pertolongan tersedia
untukmu! Berkonsultasi dengan konselor dan ingat bahwa kamu tidak sendiri!
Ayo kamu bisa kembali semangat!
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Senang Menjadi Diriku
Pengantar

Tujuan

Untuk mengembangkan diri menjadi orang yang kita inginkan, maka akan sangat
membantu jika kita memiliki pemahaman tentang bagaimana kita melihat diri
kita sekarang. Tentu saja kita mengharapkan remaja akan memiliki gambaran diri
yang lebih positif. Harga diri (self-esteem) adalah kunci utama kesuksesan dalam
hidup. Pengembangan konsep diri yang positif atau harga diri yang sehat sangat
penting untuk penyesuaian yang baik dalam masyarakat. Harga diri mengacu
pada persepsi individu atau penilaian subjektif dari harga diri seseorang,
perasaan menghargai diri dan kepercayaan diri seseorang dan sejauh mana
individu tersebut memegang pandangan positif atau negatif tentang diri sendiri.
Remaja yang sehat dan bahagia adalah yang dapat menerima kondisi dirinya,
memanfaatkan potensi yang dimiliki, percaya diri, menghargai diri namun juga
tetap berempati dan menghargai orang lain. Memiliki harga diri tidak berarti kita
tidak pernah marah atau marah pada diri sendiri. Semua orang kadang-kadang
frustrasi. Tetapi seseorang dengan harga diri yang tinggi dapat menerima
kesalahannya dan melanjutkan kehidupannya.

1.01

Untuk membantu siswa mengenali hal-hal yang membuat mereka
bahagia dan bangga menjadi diri mereka sendiri.

02 Untuk membantu siswa membangun rasa percaya diri
2.
menceritakan rasa bahagia dan bangga menjadi diri sendiri kepada
orang lain.
03 Untuk membantu siswa berlatih dalam memberikan dan menerima
3.
masukan dari dan kepada orang lain secara apresiatif terkait
gambaran diri sebagai bagian dari konsep diri yang positif.

Alat Bantu

•

Kertas plano dan spidol

•

Selotip kertas

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Kepercayaan Diri (20 menit)
•

Minta siswa memikirkan tentang seorang remaja dengan kepercayaan diri
yang tinggi dan seorang remaja dengan kepercayaan diri yang rendah.
Bagaimana karakter mereka? Darimana remaja dengan kepercayaan diri
tinggi itu mendapatkannya?
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•

Bagi siswa menjadi 4 kelompok. Bagikan kertas plano dan spidol kepada
masing-masing kelompok. Minta setiap kelompok untuk menggambar dua
remaja, satunya adalah remaja dengan kepercayaan diri tinggi dan satunya
remaja dengan kepercayaan diri rendah. Gambar bisa difokuskan pada
penampilan fisik (bahasa tubuh) dengan ditambahkan beberapa karakter
melalui tulisan.

•

Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka.

•

Catat kata-kata kunci di papan tulis untuk membantu mengambil
kesimpulan bersama.

•

Sampaikan bahwa kepercayaan diri kita seharusnya tidak tergantung pada
seberapa menarik orang lain menemukan/ melihat kita. Kita punya rasa
percaya diri dari dalam. Kecantikan tidak memberi kita kepercayaan diri,
tetapi memiliki kepercayaan diri membuatmu cantik.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana rasa percaya dirimu mempengaruhi keputusan
dan tindakanmu?

•

Bagaimana kamu dapat meningkatkan kepercayaan dirimu
jika rendah?

•

Bagaimana kamu dapat saling mendukung satu sama lain
untuk meningkatkan kepercayaan diri masing-masing?

Permainan yang Aku Suka dari Kamu (15 menit)

Buku Panduan Guru

•

Siapkan selotip atau double-tip untuk menempelkan kertas.

•

Minta setiap siswa menyiapkan kertas kosong dan menuliskan namanya
pada bagian atas kertas.

•

Jika memungkinkan, akan lebih menyenangkan jika permainan ini dapat
dilakukan di halaman sekolah, atau di ruangan yang lebih luas (aula).

•

Minta siswa berkumpul dalam lingkaran besar. Pastikan bahwa siswa
tidak berkumpul berdekatan dengan sahabat-sahabatnya. Hal ini untuk
memastikan bahwa komposisi siswa cukup acak.

•

Minta siswa mempersiapkan alat tulis.

•

Minta mereka menempelkan kertas bertuliskan nama tersebut
di punggung atas mereka masing-masing.

•

Berikan instruksi: tuliskan apa yang kamu suka dari orang yang namanya
tertulis di bagian atas kertas.

•

Minta mereka hanya menuliskan 1 (satu) kata saja.

•

Yang disukai tersebut dapat dalam bentuk fisik, sifat ataupun
kelebihan lainnya.

•

Minta seluruh siswa untuk menuliskan hal tersebut pada sebanyak
mungkin kertas yang ada di punggung teman-temannya.

•

Berikan waktu sekitar 5-7 menit bagi mereka untuk menuliskan 		
kelebihan tersebut.
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•

Berikan aba-aba ‘stop’ setelah waktu selesai dan minta mereka tidak lagi
menuliskan apapun

•

Persilahkan setiap orang untuk membaca tulisan di kertasnya masingmasing.

•

Tanyakan bagaimana perasaaan mereka membaca tulisan-tulisan tersebut?
Senangkah? Terkejutkah?

•

Apakah ada tulisan yang tidak mereka sangka sebelumnya bahwa ada
seseorang yang menganggap mereka seperti itu?

•

Tanyakan, manakah yang lebih banyak antara yang sudah mereka duga/
ketahui dibanding yang tidak.

•

Buat kesimpulan bersama:

•

Menumbuhkan citra diri yang positif adalah juga sebuah proses
internal.

•

Seseorang dengan citra diri yang sehat dan positif merasa
nyaman dengan diri sendiri baik dalam hal penampilan maupun
perasaan serta yakin dengan kemampuan dan pemikiranpemikiran yang dimiliki.

•

Kita bisa melakukan berbagai tindakan dan langkah kecil untuk
membangkitkan ide-ide dan keyakinan tentang siapa diri kita.

•

Remaja dengan citra diri yang sehat dan positif memiliki
potensi untuk membangun relasi sosial yang baik serta prestasi
untuk berbagai bidang kehidupan.
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Bahan Bacaan Bab 4
Mengenali Emosi
Emosi adalah dorongan untuk bertindak atau bereaksi terhadap rangsangan
dari luar maupun dari dalam yang berakibat pada perubahan fisik dan psikologis.
Emosi berperan menentukan motivasi seseorang dalam bertindak dan membuat
pilihan, misalnya karena takut tidak punya teman, maka remaja akan mengikuti
saja ajakan temannya untuk merokok. Padahal jika yang dia takutkan adalah
tidak punya teman, remaja tersebut dapat saja lebih banyak mengikuti ekskul
di sekolah agar temannya bertambah banyak. Dorong remaja untuk mengenali
emosinya agar pemecahan masalah yang dihadapi dapat lebih efektif.

Macam-macam Emosi
Amarah

beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati

Kesedihan

pedih, sedih, muram, suram, melankolis,
mengasihani diri, putus asa

Rasa takut

cemas, gugup, khawatir, waswas, perasaan
takut, waspada, tidak tenang, ngeri

Kenikmatan

bahagia, gembira, riang, puas, senang,
terhibur, bangga

Cinta

penerimaan, persahabatan, kepercayaan,
kebaikan hati, rasa dekat, hormat dan kemesraan

Terkejut

terkesiap, kaget, tidak menduga, tidak siap

Jengkel

hina, jijik, muak, mual, tidak suka

Malu

kecil hati, kesal

Emosi Negatif dan Positif
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perubahan emosi antara lain:
01
1.

Pubertas
Perubahan tubuh dan mental seringkali membuat remaja menjadi bingung,
cemas dan bertanya, “apakah ini normal?”. Misalnya, kita khawatir mengapa
tubuh saya mulai membesar padahal teman-teman lain tidak, atau mengapa
tiba-tiba kita menjadi deg-degan kalau bertemu dengan teman sekelas kita
dan lain sebagainya

02
2.

Kondisi lingkungan sekitar
Misalnya, berkumpul bersama teman-teman dapat membuat kita menjadi
senang dan bahagia atau biasanya ketika kita diejek, tidak membuat kita
marah. Namun sekarang, rasanya ingin sekali memukulnya.

Hal lain yang juga perlu dipahami oleh remaja adalah ekspresi emosi.
Penyampaian emosi yang sehat menandakan kematangan emosi yang baik.
Ekspresi emosi yang tepat akan mendukung hubungan sosial yang efektif pula.
Buku Panduan Guru

109

Semangat Dunia Remaja

Ekspresi emosi yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah dalam hubungan
sosial dengan orang lain.
Ekspresi emosi yang tepat (efektif) didukung oleh adanya perkembangan dalam:
01
3.

Kekayaan emosi
Kekayaaan dalam mengekspresikan emosi, baik yang positif maupun
negatif. Contoh emosi yang miskin adalah ketika mengekspresikan emosi
hanya dengan satu ekspresi misalnya merasa takut yang muncul marahmarah, merasa khawatir ekspresinya juga marah-marah, bahkan ketika
mendapatkan bahagiapun, ekspresi bahagianya tidak bertahan lama.
Banyak berinteraksi dengan orang lain akan membantu mengembangkan
kekayaan emosi ini.

02
4.

Mengekspresikan emosi pada waktu yang tepat
Ekspresi emosi ditunjukkan sesuai dengan kejadian yang menjadi penyebab
emosi. Apakah ditahan atau langsung harus sesuai dengan kondisi.
Misalnya, pacar telat menjemput, wajar jika kita merasa marah, namun
sebaiknya marah tersebut tidak lama atau berlarut-larut karena masalahnya
telah selesai (pacar sudah datang).

5.
03

Mengekpresikan emosi dengan kadar yang tepat
Kadar emosi yang tidak berlebihan ataupun kurang. Misalnya ada masalah
kecil tapi emosinya besar, demikian pula sebaliknya, ada masalah besar
malah santai saja.

6.
04

Mengekspresikan emosi tepat sasaran
Emosi juga harus tepat sasaran. Jika kita marah pada pacar, maka emosi
marah kita hanya ke pacar, tidak melebar ke orang lain yang tidak melakukan
kesalahan apa-apa.

7.
05

Selesaikan persoalan emosi secepatnya
Jangan biarkan masalah emosi yang dialami berlarut-larut terjadi.
Sebaiknya segera diselesaikan agar masalah yang tadinya kecil tidak
menjadi besar.

8.
06

Jujurlah dengan emosi yang dirasakan
Jika merasa sedih maka ekspresikanlah sedih, merasa bahagia juga
ekspresikanlah bahagia. Terkadang karena gengsi atau malu, maka ekspresi
emosi yang kita rasakan tidak dapat ditunjukkan. Namun tetap perhatikan
norma kesopanan dan tata tertib.

07
9.

Peka terhadap emosi orang lain
Misalnya ketika situasi sedang sedih, walaupun kita tidak merasa
sedih, namun kita harus menahan diri untuk menunjukkan emosi
yang bertentangan. Inilah yang disebut dengan kepekaan emosi dan
menunjukkan empati.

10.
Memilih emosi
08
Menentukan ekspresi emosi mana yang tepat untuk ditunjukkan pada
lingkungan
11.
Mengontrol emosi
09
Menahan emosi yang dirasakan sehinga tepat dengan situasi dan
kondisi lingkungan.
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Mengelola Emosi
Pada dasarnya emosi memiliki peran dalam kehidupan manusia. Meskipun gejolak
emosi terkadang menjadi penghalang dalam menyelesaikan permasalahan
hidup karena akan menutup akal sehat, tetapi peran gejolak emosi juga sangat
besar dalam kehidupan manusia. Tanpa gejolak emosi, manusia tidak akan
tergerak untuk meningkatkan prestasi dan mencapai kemajuan dalam hidup.
Tanpa emosi, manusia akan diam dan tidak berusaha. Hal yang penting bukanlah
menghilangkan gejolak emosi tetapi mengarahkan dan mengelolanya dengan
baik sehingga menjadi pemicu diri untuk lebih baik lagi.
Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan emosi ketika
perubahan emosi terjadi.

Apabila merasa punya masalah,
kurang percaya diri, takut
prestasi jelek, bicarakanlah pada
orang lain. Mencurahkan apa
yang dirasakan atau curhat bisa
menjadi salah satu cara untuk
mengelola emosi. Pastikan tahu
dengan siapa akan bercerita dan
tanpa paksaan.

Kita harus selalu punya rasa
percaya diri. Rasa percaya
diri adalah perasaan nyaman
terhadap diri sendiri. Kita harus
selalu percaya bahwa semua
orang adalah istimewa, dan
tidak akan sama antara satu
dengan yang lain. Perbedaan
inilah yang membuat kita menjadi
beragam dan menarik. Dan juga
percaya diri akan membuat kita
dapat menerima kesalahan dan
mampu melanjutkan hidup.
Bukan berarti sombong, karena
orang yang percaya diri tidak
boleh berpikir bahwa dia lebih
baik dari orang lain.

Hargai diri sendiri. Dengan
menghargai diri sendiri kita
akan merasa senang dan layak
untuk dihargai oleh orang lain.
Nah, salah satu cara untuk
dapat menghargai diri sendiri
adalah dengan mengatakan: Aku
Istimewa! Dengan begitu kita akan
selalu berusaha menjadi lebih
baik, karena menghargai
diri sendiri akan membuat
kita merasa senang.

Tips untuk Membantu Mengelola Emosi
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01
1.

Mengingat Lembar Emosi Diri sebagai langkah pertama kita bisa mengelola
emosi. Tujuannya, jika remaja menjumpai situasi yang bisa memicu emosi,
mereka sudah siap dan bisa mengantisipasi

02
2.

Ketika mulai merasakan perubahan emosi, rasakan itu. Coba perhatikan
pada waktu kita mulai merasa tegang, berbisiklah dalam hati: “Saya tahu
sekarang saya mulai merasa ….(emosi yang dirasakan)

03
3.

Lalu bisikkan dalam hati, “Saya tidak boleh larut dalam emosi ini. Saya bisa
mengendalikannya!”

04
4.

Lalu, aturlah nafas dengan baik dan berilah kesempatan kepada akal sehat
untuk melihat gejolak yang terjadi dalam diri.

05
5.

Dan jangan lupa, perhatikan lingkungan sekitar. Tekankan prinsip ini
“Jangan sampai emosi mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain”
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Mengelola Stres
Apa Itu Stres?
Stres adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa ada harapan atau
tuntutan dari luar (misalnya: orang tua, teman, guru atau keadaan) atau dari
dalam diri yang tidak mampu kita penuhi. Contohnya adalah orang tua sangat
berharap anaknya mendapatkan nilai sempurna dalam pelajaran matematika,
namun sebenarnya anak tersebut merasa tidak menguasai pelajaran tersebut,
sehingga menjadi stres karena takut mendapatkan nilai yang kurang baik atau
mengecewakan orang tua.
Setiap orang bisa mengalami stres, tetapi reaksi setiap orang dapat berbeda saat
mengalami permasalahan yang sama. Ada orang yang menjadi stres karena suatu
permasalahan tetapi ada juga yang biasa saja ketika menanggapi masalah yang
sama. Hal itu karena stres disebabkan oleh persepsi atau cara kita memandang
masalah yang dihadapi dan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Contohnya saat
tidak mendapatkan nilai bagus, ada yang stres karena melihat sebagai masalah
yang akan menyebabkan orang tua marah. Tetapi ada yang merasa biasa, karena
berpikir bahwa nilainya dapat diperbaiki dengan belajar lebih giat.

Tanda-tanda Stres
Saat stres tubuh rasanya menjadi tidak nyaman, hal itu disebabkan terjadi
perubahan pada hormon tubuh. Perubahan hormon itu menyebabkan:
•

Napas menjadi tidak teratur

•

Jantung berdebar

•

Keluar keringat (di tangan atau tubuh lain)

•

Kulit menjadi pucat pasi

•

Sakit perut

•

Pusing

•

Ingin menangis

•

Berdiam diri

Jika stres yang kita alami cukup berat, bisa jadi
akan mengalami hal berikut:
•

Mudah marah atau tersinggung

•

Kemampuan berkonsentrasi dan berpikir berkurang, sehingga akan
berpengaruh pada prestasi di sekolah

•

Sering mengatakan hal-hal yang menyakiti teman

•

Kehilangan nafsu makan
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Tips Menghadapi Stres

Buku Panduan Guru

01
1.

Jangan berharap stres kita akan berkurang jika kita hanya berdiam diri.
Lakukan sesuatu. Masalah yang ada harus dikenali kemudian diatasi.

02
2.

Mengatasi stres dengan emosi yang tepat. Jika kita tidak dapat mengubah
situasi atau penyebab stres, maka segera ubah cara pandang kita terhadap
situasi tersebut. Misalnya: “Nilai saya jelek dalam ulangan, saya sudah
berusaha yang terbaik. Besok harus lebih rajin belajar agar nilai bisa naik!”

03
3.

Menerima keadaan. Seringkali hal yang kita dapatkan tidak bisa kita ubah,
misalnya kita dilahirkan dengan tinggi badan yang lebih pendek dari teman
yang lain atau berhidung lebih besar dari yang lain. Daripada menjadikan
hal tersebut sebagai masalah yang menyebabkan stres, kita harus mulai
menerima keadaan diri kita. Yakinlah bahwa kita semua istimewa dan unik.
Kita pasti punya kelebihan. Fokuslah pada kelebihan tersebut.

04
4.

Bicara dengan teman, saudara atau orang tua kita saat kita merasa stres.
Dengan bicara kepada orang lain, beban kita akan berkurang
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Kepercayaan Diri
Di dalam konsep diri terdapat suatu bentuk evaluasi dan penilaian diri. Kita
biasa mengenalnya sebagai self-esteem atau keberhargaan diri. Self-esteem
adalah pemahaman seseorang terhadap citra dirinya sendiri. Seseorang dengan
self-esteem yang sehat dan positif merasa nyaman dengan diri sendiri baik
dalam hal penampilan maupun perasaan. Dia pun yakin dengan kemampuan
dan pemikiran-pemikiran yang dimiliki. Oleh karenanya, self-esteem adalah juga
penerimaan terhadap seluruh aspek diri baik fisik maupun psikis, yang terwujud
dalam rasa nyaman dan penghargaan kepada diri sendiri. Remaja dengan self
esteem yang sehat dan positif potensial untuk membangun relasi sosial yang
baik yang dapat bermanfaat untuk mendorong keberhasilan dalam aspek lebih
luas dalam kehidupannya. Misalnya saja adalah bidang akademis. Seseorang
yang memiliki self-esteem tinggi dapat:
•A

Menghargai diri sendiri

•B

Melihat dirinya sebagai seorang yang berharga

•C

Melihat dirinya sederajat atau sama dengan orang lain

Remaja adalah masa terjadinya perubahan yang dramatis dalam diri seseorang.
Perubahan fisik dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Kebutuhan untuk
membangun relasi sosial dengan orang-orang di luar lingkaran kecil keluarga pun
dapat menimbulkan ketegangan yang berakibat pada tekanan emosional dan
psikologis. Proses tumbuh kembang ini dapat mempengaruhi perjalanan remaja
dalam membentuk self-esteem. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang positif
menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah arah perkembangan yang
tidak diinginkan.

Self Esteem dan Kepercayaan Diri
Terkadang kita menyamakan self-esteem dengan kepercayaan diri. Keduanya
saling terkait namun memiliki kekhasan masing-masing. Self esteem adalah cara
kita mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah buah dari pengenalan
diri yang terpupuk dari pengalaman menghadapi berbagai situasi dan peristiwa
dalam hidup. Tidak hanya remaja tetapi setiap orang menjalani proses ini
secara terus menerus. Hal inilah yang membawa kita kepada pemahaman dan
penerimaan terhadap diri kita saat ini.
Sedangkan kepercayaan diri adalah perasaan terhadap kemampuan tertentu
yang kita miliki. Kepercayaan diri dapat berubah berdasarkan suasana, situasi,
dan peristiwa tertentu yang terjadi di kehidupan seseorang. Misalnya, seseorang
dapat tidak percaya diri dalam kemampuan akademik. Namun bukan berarti ia
memiliki self-esteem yang rendah.
Self-esteem yang meningkat dapat membantu tumbuhnya kepercayaan diri
dalam berbagai aspek kehidupan seseorang. Demikian juga halnya jika seseorang
meningkat kepercayaan dirinya di berbagai aspek kehidupan, maka secara umum
self-esteem-nya akan semakin meningkat. Kita dapat mendorong dan memupuk
keduanya secara bersamaan.
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Menumbuhkan dan Memupuk Self Esteem
Membangun kepercayaan diri dan self-esteem membutuhkan waktu di mana
tantangan dapat ditemukan di setiap saat dan tempat. Pendapat orang lain
tentang diri kita terkadang mempengaruhi tinggi dan rendahnya self-esteem.
Faktor eksternal ini dapat berupa pesan yang disampaikan secara verbal
maupun non-verbal atau guru, teman sebaya, organisasi, dan budaya. Namun
demikian, menumbuhkan self esteem adalah juga sebuah proses internal.
Berbagai tindakan dan langkah kecil perlu terus dilakukan oleh setiap orang
untuk membangkitkan ide-ide dan keyakinan tentang siapa diri kita. Konsistensi
untuk melakukannya sangat diperlukan sehingga afirmasi positif dari lingkungan
tentang siapa diri kita dapat menjadi pendorong capaian.

Cara-cara Meningkatkan Self Esteem
Untuk meningkatkan self esteem, ada beberapa tindakan yang perlu kita
lakukan dalam membuat perubahan terhadap diri kita. Cara-cara tersebut
antara lain adalah:

Buku Panduan Guru

01
1.

Mulai dari hal yang kecil dan lakukan satu persatu
Tidak mungkin kita dapat merubah banyak hal sekaligus, oleh karena itu
penting untuk menentukan hal apa yang terlebih dahulu ingin kita ubah, dan
lakukanlah satu persatu

02
2.

Katakan “tidak” pada keraguan yang muncul dari dalam diri.
Sering kita meragukan diri kita sendiri, yang akibatnya kita kemudian
merasa tidak percaya diri. Menolak pikiran negatif adalah langkah awal
untuk meningkatkan self-esteem kita.

03
3.

Ambil “jeda”
Jika sedang merasa “down” ambil jeda dan berpikirlah mengingat-ingat
kembali hal-hal baik yang telah dimiliki dan terjadi. Setiap orang pasti
memiliki kelebihan atau kemampuan. Mencari kelebihan diri dan berfokus
kepada hal itu dapat membantu proses meningkatkan self esteem.

04
4.

Tentukan standar yang sesuai
Seringkali seseorang menentukan standar yang tinggi untuk keberhasilan
atau hal yang ingin dicapainya. Untuk menghindari kekecewaan yang besar,
sebaiknya tentukan standar yang sesuai dengan kemampuan yang kita
miliki. Lakukan bertahap sebelum menaikkan lagi standar yang ingin dicapai.

05
5.

Membandingkan diri dengan diri sendiri
Daripada membandingkan diri dengan orang lain, sebaiknya bandingkan
saja dengan diri sendiri. Menjadi diri yang lebih baik hari ini dibandingkan
hari kemarin. Menjadi diri yang lebih baik minggu ini daripada minggu
sebelumnya. Demikian seterusnya.

06
6.

Berada diantara orang-orang yang selalu mendukung
Berada diantara orang-orang yang mendukung, percaya dan meyakini
kemampuan akan memberikan keuntungan. Jika orang lain mempercayai
kita, maka akan lebih mudah untuk mempercayai diri kita sendiri.
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07
7.

Tidak perlu memperdulikan komentar/hal negatif dari orang lain
Tidak mengubah penilaian tentang kemampuan diri jika mendengar tentang
hal buruk yang disampaikan oleh orang lain.

08
8.

Pakailah pakaian yang membuat kita merasa baik
Memakai pakaian yang disukai akan membuat lebih percaya diri.

09
9.

Makan makanan sehat
Gizi yang seimbang dan baik akan membuat tubuh sehat dan mendukung
perasaan yang lebih baik.

10
10.
Berolahraga yang teratur
Tubuh yang sehat dan segar dapat diperoleh dengan olah raga teratur.
Perasaan memiliki tubuh yang kuat dan sehat akan dapat meningkatkan
kepercayaan diri.
11
11.
Tidur yang cukup
Tidur yang cukup sangat baik bagi tubuh, mengurangi stres dan
meningkatkan konsentrasi. Hal-hal tersebut dapat membantu
meningkatkan rasa yakin akan kemampuan diri.
12
12.
Melakukan hal yang disukai
Seseorang akan senang melakukan hal yang ia yakin mampu untuk
dilakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa puas pada diri sendiri.
Melakukan sesuatu yang disenangi akan memberikan rasa pencapaian yang
efeknya adalah meningkatkan perasaan bahagia dan pikiran baik akan diri
sendiri.

13.
Melakukan hal baik untuk orang lain
13
Perasaan berguna bagi orang lain akan meningkatkan rasa kepercayaan diri
karena ada perasaan diakui dan dipercaya.
14
14.
Mengingat bahwa setiap orang istimewa
Tidak ada orang yang sama di dunia ini dan itu membuat setiap orang
istimewa. Mencintai dan menerima diri sendiri akan membuat bahagia.
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Lembar Refleksi Bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

Buku Panduan Guru
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

:
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.

Buku Panduan Guru

:
:

Usulan untuk perbaikan.
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Gender

Topik 16 - Tumbuh Sebagai Perempuan dan Laki-Laki
Topik 17 - Stigma dan Diskriminasi
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Tumbuh sebagai Perempuan dan Laki-Laki
Pengantar

Tujuan

Pada sesi ini, siswa akan diajak untuk membahas dan menyadari bahwa
bagaimana kita menjadi perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh ciri biologis
dan faktor (bentukan) sosial. Ciri-ciri biologis tersebut kita sebut dengan
seks (jenis kelamin) sementara ciri sosial (seperti: peran perempuan dan
laki-laki, identitas, ekspresi, dsb) kita sebut dengan gender. Setiap orang
(termasuk remaja) memiliki hak untuk mencapai potensi penuh mereka, dan
ketidaksetaraan gender mencegah ini dengan membatasi apa yang mereka bisa
dan tidak bisa lakukan. Tantangan kita adalah untuk membuat diri kita sadar
bahwa kita sering berperilaku berbeda (pembedaan) terhadap siswa laki-laki dan
perempuan - mungkin tanpa disadari - dan mengungkapkan bagaimana perilaku
ini mempengaruhi mereka.

1.01

Remaja mengerti definisi gender sebagai bentuk konstruksi sosial

02 Remaja mengerti peran gender terhadap dirinya sendiri
2.
03 Remaja mampu mengekspresikan gendernya dengan nyaman
3.

Alat Bantu

•

Lembar Peran Gender atau Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Mengisi Lembar Peran Gender (5 menit)

Buku Panduan Guru

•

Minta peserta didik untuk berpasangan dengan teman sebangkunya untuk
membahas mengenai peran gender.

•

Berikan lembar peran gender kepada tiap kelompok peserta didik.

•

Minta tiap kelompok untuk memberikan jawaban pada lembar tersebut. Di
dalam kolom peran terdapat kegiatan sehari-hari yang biasa kita lihat ada di
masyarakat, kemudian minta mereka untuk memberi tanda silang (x) pada
kolom yang menurut mereka cocok. Misalnya, peran bernyanyi biasanya
dilakukan oleh perempuan, maka mereka memberi tanda silang (x) pada
kolom perempuan.
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Peran

Perempuan

Laki-Laki

Keduanya

Melahirkan
Merawat anak
Menyusui
Memasak
Bekerja
Menyapu lantai
Memperbaiki atap

•

Beri waktu 3 (tiga) menit, lalu minta dua perwakilan kelompok untuk
membacakan jawaban mereka dan mintakan pendapat dari temantemannya terhadap jawaban-jawaban tersebut.

Bertindak Seperti Laki-Laki, Bertindak seperti
Perempuan (15 menit)
•

Minta siswa perempuan berkelompok menjadi satu demikian juga dengan
siswa laki-laki. Tugas mereka adalah: mengingat apa yang diberitahu/
diajarkan oleh keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, media, dll, tentang
menjadi “laki-laki sejati” (khusus bagi kelompok laki-laki) dan menjadi
“perempuan sejati” (khusus bagi kelompok perempuan). Gunakan
pertanyaan berikut sebagai pemandu diskusi di dalam kelompok:

•

Apa yang perlu kamu lakukan sebagai perempuan dan laki-laki?

•

Apa yang kamu rasakan?

•

Bagaimana kamu perlu bertindak untuk dianggap sebagai
seorang perempuan atau laki-laki yang baik dan untuk
dihargai sebagai seorang perempuan atau laki-laki?

•

Harapan apa yang keluargamu, teman-teman, sekolah dan
masyarakat tempatkan pada kamu sebagai perempuan dan
laki-laki?

•

Minta masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka.

•

Catat kata-kata kunci di papan tulis untuk membantu membuat kesimpulan
bersama:

•

Kita semua merasakan tekanan, setiap hari. Tekanan tentang
bagaimana kita memandang sesuatu, apa yang kita kenakan,
bagaimana kita mengekspresikan diri kita, seperti apa tubuh
kita, dan lainnya.

•

Semua tekanan ini membantu membentuk tetapi juga dapat
membatasi bagaimana kita memahami diri kita sendiri, tubuh
kita, jenis kelamin kita dan seksualitas kita.
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•

Kita membawa keyakinan, nilai-nilai, prasangka, tekanan sosial,
harapan keluarga dan standar komunitas. Semua elemen ini
membentuk norma-norma atau harapan yang masyarakat kita
miliki tentang siapa kita dan akan menjadi siapa kita.

•

Bagaimana kita memahami apa artinya menjadi "seorang lakilaki" atau menjadi "seorang perempuan" diwarnai oleh norma/
pandangan masyarakat dan budaya kita.

•

Penjelasan Mengenai Gender (10 menit)

•

Sampaikan mengenai permainan yang sudah dilakukan di awal sesi, bahwa
di masyarakat banyak label yang sudah tertanam mengenai jenis kelamin
tertentu. Bahwa laki-laki harus kuat dan perkasa, sedang perempuan
lembut dan lemah.

•

Sambungkan dengan hasil isian lembar peran gender, bahwa ternyata dalam
melaksanakan perannya, hanya sedikit sekali perbedaan di antara laki-laki
dan perempuan karena semua peran bisa disepakati berdua.

•

Jelaskan mengenai perbedaan seks dan gender.

•

Jelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang seimbang
dalam masyarakat. Seharusnya semua mendapatkan hak dan kesempatan
yang sama, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Dengan demikian,
diharapkan para siswa dapat saling menghargai dan tidak membedabedakan antara laki-laki dan perempuan.

Fakta dan Mitos Terkait Gender (10 menit)
•

Bacakan fakta dan mitos ini. Minta siswa untuk menjawab dengan cara:

•

Jika mereka mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah
mitos, maka mereka harus berdiri.

•

Sedangkan jika menurut mereka pernyataan tersebut adalah
fakta, maka mereka harus duduk.

•

Tanyakan alasan siswa dalam memilih setiap pernyataan
apakah mitos atau fakta.

•

Lembar fakta dan mitos

Peran
•01
•02
•03
•04
•05
•06
•07
•08
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Hanya laki-laki yang boleh menjadi ketua OSIS
Menjadi perawat di rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh perempuan
Perempuan tidak akan dapat hamil tanpa laki-laki
Perempuan lebih terampil dalam hal menjahit pakaian daripada laki-laki
Merawat bayi hanya dapat dilakukan oleh perempuan
Mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama
laki-laki dan perempuan
Laki-laki tidak boleh menangis
Perempuan yang senang olahraga bela diri tidak akan bisa memiliki anak

Fakta

Mitos
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Stigma dan Diskriminasi
Pengantar

Tujuan

Keyakinan tentang gender telah menempatkan perempuan dan laki-laki tidak
untuk menjalani peran, menggunakan atribut, mengekspresikan diri dalam
‘kotak-kotak’ seperti yang dibentuk oleh masyarakat (sosial). Dari banyak
pengalaman,’ kotak-kotak’ gender ini telah memberikan keistimewaan dan
kerugian baik pada perempuan maupun laki-laki pada ranah-ranah tertentu
baik pada diri sendiri (seperti: mengekspresikan diri seperti yang disukai,
menggunakan atribut berbeda, dsb), di rumah, di sekolah, di ruang publik, di
area lapangan pekerjaan, dan banyak lagi. Pada pertemuan ini, siswa akan diajak
untuk mengingat pengalaman mereka tumbuh sebagai perempuan dan laki-laki
dan bagaimana lingkungan membentuk mereka tumbuh sebagai perempuan dan
laki-laki. Terutama akan digali pengalaman mereka mendapatkan stigma dan
diskriminasi ketika mereka mempraktikkan peran, atribut, atau ekspresi yang
berbeda dari ‘kotak-kotak’ gender yang dibentuk masyarakat. Dengan saling
bercerita dan melihat titik temu bahwa baik perempuan maupun laki-laki juga
terkena dampak dari ‘kotak-kotak’ gender tersebut diharapkan akan terbangun
rasa solidaritas antara siswa perempuan dan laki-laki dalam menghentikan
stigma dan diskriminasi berbasis gender.

1.01

Untuk membantu siswa menggali dan berbagi pengalaman pribadi
mengalami stigma dan diskriminasi dalam mengekspresikan diri
dan melakukan peran-peran yang mungkin berbeda dari harapan
sosial ketika tumbuh menjadi perempuan dan laki-laki

02 Untuk membangun rasa solidaritas dan dukungan antara
2.
siswa perempuan dan laki-laki dalam membantu diri mereka
mengekspresikan diri dan melakukan peran-peran sesuai dengan
yang mereka inginkan dan sukai

Alat Bantu

•

Kertas post-it

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Berbagi Cerita Mengalami Stigma dan Diskriminasi
Berbasis Gender (25 menit)
•

Bagi siswa menjadi 4 kelompok.

•

Minta siswa di dalam kelompok untuk melakukan:

Untuk Mengajarkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat SMP/ Sederajat Kelas 7

126

SETARA

•

Buku Panduan Guru

•

Berbagi satu pengalaman pribadi yang masih diingat oleh
siswa (tidak pernah dilupakan) terkait stigma dan diskriminasi
berbasis gender. Pengalaman yang dimaksud adalah ketika
siswa melakukan apa yang mereka senangi atau ketika
mereka mengekspresikan diri atau menggunakan atribut yang
mereka sukai, lalu mereka mendapatkan tekanan, stigma atau
diskriminasi dari orang lain karena dianggap tidak pantas/
sesuai dengan jenis kelamin mereka. Tekanan, stigma dan
diskriminasi tersebut bisa berupa: perkataan atau ejekan,
kekerasan fisik, pembatasan/ pelarangan, dsb.

•

Siswa bisa menuliskannya di kertas berukuran sama, tanpa
harus menuliskan nama. Minta siswa menuliskan kalimat
kunci yang mewakili cerita mereka di balik kertas, misal: diejek
banci ketika ekspresi agak kemayu, dilarang ikut karate karena
perempuan.

•

Jika sudah selesai, kumpulkan dan acak cerita dari siswa
lalu minta siswa mengambil satu cerita (pastikan siswa tidak
mendapatkan cerita mereka sendiri).

Ajak siswa berdiskusi dalam kelompok besar:

•

Bagaimana perasaan kamu menceritakan pengalaman pribadi
mengalami stigma dan diskriminasi? Apakah sama bagi siswa
perempuan dan laki-laki? Mengapa demikian?

•

Bagaimana perasaan kamu membaca/mendengar cerita
pengalaman teman lain? Apakah sama bagi siswa perempuan
dan laki-laki? Mengapa demikian?

•

Setelah mendengarkan semua cerita, apa yang kamu
simpulkan atau pelajari dari proses tadi?

•

Lakukan diskusi kelompok di luar kelas (ditempat yang nyaman) jika ruang
kelas tidak memungkinkan untuk proses ini. Minta siswa berdiskusi/
bercerita dalam posisi melingkar sehingga bisa saling berhadapan.

•

Minta perwakilan kelompok secara bergantian menyampaikan hasil berbagi
cerita yang sudah mereka tuliskan di kertas plano.

•

Tanyakan kepada seluruh siswa:

•

Bagaimana perasaan kamu menceritakan pengalaman pribadi
mengalami stigma dan diskriminasi? Apakah sama bagi siswa
perempuan dan laki-laki? Mengapa demikian?

•

Bagaimana perasaan kamu mendengarkan cerita pengalaman
teman lain? Apakah sama bagi siswa perempuan dan laki-laki?
Mengapa demikian?

•

Setelah mendengarkan semua cerita, apa yang kamu
simpulkan atau pelajari dari proses tadi?
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•

Catat kata-kata kunci jawaban peserta di papan tulis. Gunakan untuk
membuat kesimpulan bersama dari proses ini.

•

Jelaskan secara singkat tentang bentuk-bentuk stigma dan diskriminasi
berbasis gender.

Membangun Solidaritas (10 menit)
•

Sampaikan bahwa dari proses sebelumnya kita belajar semua kita baik
perempuan dan laki-laki terkena dampak dari ‘kotak-kotak’ gender yang
dibentuk masyarakat.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Jika semua kita terkena dampak, apa yang harus kita lakukan
bersama untuk membuat situasi kita lebih baik?

•

Bagikan kertas post-it kepada semua siswa. Minta mereka
menuliskan ide mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut
lalu tempelkan di dinding atau papan tulis.

•

Minta satu atau dua siswa secara sukarela membacakan
jawaban-jawaban yang menarik.

•

Minta semua siswa perempuan berdiri dan membentuk
kelompok, begitu juga dengan siswa laki-laki. Tugas kelompok
perempuan adalah membuat satu kalimat dukungan dan
solidaritas bagi laki-laki agar mereka lebih berani menjadi lakilaki yang berani keluar dari ‘kotak-kotak’ gender dan berjuang
bagi kesetaraan. Begitu juga dengan kelompok laki-laki akan
membuat pesan bagi perempuan.

•

Minta kelompok perempuan secara serentak menyebutkan
pesan mereka kepada laki-laki, “Kami ingin agar laki-laki......”.
Begitu juga dengan kelompok laki-laki menyampaikan pesan
mereka kepada kelompok perempuan, “Kami ingin agar
perempuan...”.

•

Sampaikan bahwa dengan membangun solidaritas bersama
mudah-mudahan kita bisa membuat situasi yang lebih baik
bagi perempuan dan laki-laki.
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Bahan Bacaan Bab 5
Seks dan Gender
Apakah Seks Itu?
Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis
dan kodrati. Yaitu mencakup perbedaan kromosom, organ seksual-reproduksi,
hormon dan karakteristik fisik. Tidak dapat dipertukarkan, permanen, ketentuan
Tuhan, universal, tidak terpengaruh ruang dan waktu. Seks sering disebut
sebagai jenis kelamin biologis.

Aspek Perbedaan

Laki-Laki

Perempuan

Kromosom

XX

XY

Organ reproduksi

•
•
•

Penis
Sperma
Testis

•
•
•
•

Vagina
Sel telur
Ovarium
Rahim - Dapat Mengandung,
Mengalami Menstruasi

Karakteristikfisik

•
•
•
•
•

Payudara tanpa kelenjar susu
Rambut ketiak
Rambut pubis
Jakun pada tenggorokan
Dapat menumbuhkan rambut
pada janggut dan kumis
Otot badan yang lebih liat

•

Payudara dengan
kelenjar susu
Rambut ketiak
Rambut pubis
Bentuk pinggul yang khas

•

•
•
•

Apakah Gender Itu?
Gender adalah pembedaan (bukan perbedaan) antara laki-laki dan perempuan,
baik dalam bentuk nilai, posisi, peran, maupun hubungan, yang merupakan
bentukan/konstruksi sosial. Konstruksi social ini dipengaruhi tempat, waktu,
suku/ras, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan interpretasi agama sehingga
sesungguhnya bisa berubah.

Aspek Perbedaan

Buku Panduan Guru

Laki-Laki

Perempuan

Sifat

•
•
•
•
•

Kuat
Macho
Percaya diri
Egois
Rasional

•
•
•
•
•
•

Lembut
Keibuan
Tidak percaya diri
Pemalu
Penyabar
Emosional

Peran

•
•

Pemimpin
Kepala rumah tangga

•
•

Perawat
Pengasuh anak

Posisi

•
•

Yang utama
Pemimpin

•
•

Nomor dua
Yang dipimpin
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Pembedaan ini berawal dari pembiasaan sosial yang kemudian disosialisasikan
atau diajarkan baik secara sengaja atau tidak (melalui keluarga, masyarakat,
budaya, agama, media massa termasuk iklan-iklan, film, novel, artikel, peraturan
perundang-undangan, lembaga pendidikan, gaya hidup, dan lainnya) sehingga
kebanyakan menganggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati dan
tidak bisa diubah.
Gender sering disebut sebagai peran jenis kelamin secara sosial. Dengan
terbentuknya gender ini, maka lahirlah pembedaan yang cenderung bersifat
diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, yang biasanya adalah perempuan.

Mengapa Gender Dipermasalahkan?
Penerapan konsep gender yang memisahkan secara ketat peran, sifat dan posisi
antara perempuan dan laki-laki didalam kehidupan sehari-hari menimbulkan
ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan tersebut akan
berakibat pada adanya ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun
perempuan. Akan tetapi dalam masyarakat yang patriarkis perempuan menjadi
korban utamanya.
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Dampak dari Ketidakadilan Gender yang Dialami Remaja
Bentuk Ketidakdilan
Gender
Strereotip
Pelabelan karakteristik
tertentu pada perempuan
dan laki-laki yang terus
menerus didengungkan
dan diturunkan dari
generasi ke generasi.
Misalnya: perempuan
lembut, tergantung,
pasif, emosional; laki-laki
aktif, agresif, rasional,
pemimpin

Bagi Remaja
Perempuan
•

•

Perempuan yang
tidak menunjukkan
ciri-ciri, dicap sebagai
anak perempuan
yang aneh, bukan
perempuan.
Perempuan yang
memiliki sifat
pemberani, berbicara
keras dianggap tidak
sopan, nakal, dan liar

Bagi Remaja
Laki-Laki
•

•

Laki-laki yang tidak
menunjukkan ciri-ciri
pada umumnya dicap
“lembek” lemah, aneh
dan banci, bukan lakilaki.
Laki-laki yang memiliki
sifat lembut, pendiam,
kalem, atau luwes
dianggap lemah
dan disudutkan,
bahkan dijauhi dalam
pergaulan

Dampak Jangka
Panjang
•

•

•

•

Sub-ordinasi
Perendahan sosial
terhadap posisi salah
satu jenis kelamin (posisi
kelas dua). Misalnya,
perempuan menjadi milik

Buku Panduan Guru

•

Anak atau remaja
perempuan harus
mengalah untuk
mendapatkan
kesempatan yang
sama, sekolah,

•

•

Anak atau remaja lakilaki menjadi pribadi
arogan dan tidak peka.
Laki-laki tidak mau
mengambil atau
bertanggung jawab

•

Anak perempuan
dan laki-laki hidup
tertekan dan merasa
bersalah dan tidak
layak.
Stres dan frustrasi
karena tidak menjadi
diri sendiri
Anak perempuan dan
laki-laki mengalami
problem emosi
sehingga tidak
bahagia.
Anak perempuan
dan laki-laki memiliki
kekhawatiran dalam
pergaulan, karena
ketakutan akan bully
Anak perempuan
terbelakang, tidak
memiliki kesempatan
untuk maju, minder,
dan rendah diri.
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Bentuk Ketidakdilan
Gender

Bagi Remaja
Perempuan

Bagi Remaja
Laki-Laki

keluarga (ayah, suami),
milik kelompok/suku/
negara.

kepemilikan,
pergaulan.
Perempuan tidak
memiliki hak untuk
memutuskan apa
yang diinginkannya.
Misalnya: tidak mau
menikah, dll
Anak perempuan tidak
memiliki ruang sama,
untuk cita-citanya,
untuk berprestasi.

pada pekerjaanpekerjaan rumah
tangga, atau malu
melakukan pekerjaanpekerjaan rumah
tangga.

•

Anak laki-laki memiliki
sifat-sifat egois,
tidak berempati, dan
menjadi pribadi yang
arogan.

Anak atau remaja lakilaki arogan dan merasa
selalu benar, bahkan
ketika melakukan
kesalahan.
Anak laki-laki dibentuk
menjadi pribadi yang
kasar, keras, dan tidak
peka
Anak laki-laki merasa
pantas melakukan
kekerasan.

•

Anak laki-laki mudah
menjadi pelaku
kekerasan
Anak atau remaja
perempuan
mengalami
keterbelakangan dan
tidak berkualitas

Anak atau remaja
laki-laki tidak paham
akan tanggung jawab
pekerjaan rumah
tangga.
Kurang
bertanggungjawab
dalam urusan rumah
tangga

•

•

•

Marginalisasi
Meminggirkan salah
satu jenis kelamin dalam
partisipasi, pemanfaatan,
pengambilan keputusan
dalam ranah domestik,
sosial, politik. Misalnya,
di banyak budaya,
perempuan dianggap
sebagai ‘Konco wingking’,
- /‘orang belakang’

•

•

•

•

Beban ganda/majemuk
Memberikan tanggung
jawab yang berlebihan
dan merugikan pada
salah satu jenis kelamin
karena yang dilakukannya
dianggap rendah dan
bukan pekerjaan.
Misalnya, perempuan
sebagai ibu rumah
tangga tidak dianggap
sebagai pekerjaan karena
tidak dibayar, dianggap

•

•

•

•

Anak atau remaja
perempuan tidak
diperhitungkan
dalam keluarga dan
lingkungan
Suara atau pendapat
anak perempuan tidak
menjadi perhatian,
atau didengarkan
Terpaksa mengikuti
hal-hal yang bukan
menjadi harapannya
dan keinginannya
Ketika mengalami
kekerasan atau
perilaku buruk, tidak
berani bicara atau
membela dirinya

•

Anak atau remaja
perempuan lebih
mudah lelah dan sakit
Kurang mendapatkan
apresiasi atas tugastugas yang dilakukan,
karena dianggap
biasa.
Tidak punya
kesempatan bermain,
bergaul yang sehat.
Waktu belajar yang
kurang karena harus

•

•

•

•

Dampak Jangka
Panjang

•

•

Anak atau remaja
perempuan tidak
mampu berprestasi
secara penuh, karena
lelah, dan mudah
sakit.
Anak atau remaja
laki-laki tidak mampu
hidup berkeluarga
mandiri, karena
tidak mengenal dan
memahami kerja-kerja
rumah tangga
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Bentuk Ketidakdilan
Gender

Bagi Remaja
Perempuan

sebagai kodrat, meski
menjadi perempuan
pekerja namun tetap
dituntut bertanggung
jawab menjalankan lebih
banyak peran reproduksi,
produksi, dan sosial.

membantu pekerjaanpekerjaan rumah
tangga.

Kekerasan
Perbuatan yang
menimbulkan rasa
tidak nyaman, tidak
aman, dan sakit, baik
secara fisik, psikis,
seksual/reproduksi,
maupun ekonomi, yang
diakibatkan dari adanya
kesenjangan gender.
Contohnya: Kekerasan
dalam rumah tangga,
kekerasan seksual, dan
sebagainya.

•

•

•

Anak atau remaja
perempuan mudah
mengalami kekerasan.
Rentan untuk
mengalami kekerasan
seksual, pelecehan.
Rentan mengalami
penelantaran.

Bagi Remaja
Laki-Laki

•

•

Anak atau remaja lakilaki mudah menjadi
pelaku kekerasan.
Ketika melakukan
kekerasan, laki-laki
merasa tidak masalah,
karena sepantasnya
melakukannya.

Dampak Jangka
Panjang

•

•

•

Anak remaja
perempuan hidup
dalam ketakutan dan
trauma.
Anak remaja lakilaki lebih mudah
menjadi pribadi yang
sewenang-wenang.
Anak perempuan dan
laki-laki mengalami
stres dan gangguan
mental.

Ketidakadilan yang dialami perempuan bukan merupakan masalah individu
atau hanya terjadi pada kasus tertentu. Kekerasan terhadap perempuan adalah
masalah sosial yang bersifat luas dan terlembaga (sistemik). Ruang lingkup
ketidakadilan gender mulai dari pribadi, dalam keluarga, lingkungan komunitas,
tempat kerja/organisasi, dan negara. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang
khas dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual mulai
dari pelecehan sampai pada tindakan kekerasan perkosaan yang khas dialami
oleh perempuan.

Buku Panduan Guru
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Contoh-contoh konstruksi gender
Pemasyarakatan gender terjadi karena proses internalisasi dimana peran gender
diyakini sebagai sesuatu yang benar, dipakai sebagai tolok ukur, dilestarikan dari
generasi ke generasi dan juga dianggap kodrat. Proses internalisasi ini akhirnya
akan mempengaruhi pembentukan konsep diri dan tercermin pada:

•

Perasaan

•

Cara berpikir

•

Cara menilai

•

Keinginan

•

Harapan dan cita-cita

•

Kehendak cara bertindak

•

Perilaku

Bagaimana Konsep Ketidakadilan
Gender Dilestarikan?
Keluarga

Masyarakat

Agama

Sekolah

Orang tua, Saudara,
Kakek-nenek,
Paman-bibi, sepupu

Tokoh masyarakat,
tetangga, adattradisi, dongeng,
mitos, nilai-nilai,
lagu-lagu

Tokoh agama, ajaran
agama, kitab, tradisi
agama

Sistem pendidikan,
guru - pengajar,
buku - buku
pelajaran, teman
sekolah

Tempat Kerja

Negara

Media Massa

Pimpinan, sistem
perusahaan, rekan
kerja, aturan, AD/ART

Pejabat negarabirokrat, Kebijakan,
sistem politik,
ekonomi, sosial,
hukum - undang undang

Radio, TV, Video,
Sinetron, Film, Iklan,
Koran, Majalah, Buku,
Internet

Sumber Bahan Bacaan:
•01 Bahan Bacaan Materi Orientasi Staff dan Psikolog Mitra, Yayasan Pulih, 2011
•02 Panduan Komunitas Diskusi Komunitas Laki-laki Dewasa (Program MenCare).
Rifka Anissa. Mei 2014.
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Gender dan Hubungan Kuasa
Secara sederhana sumber kuasa seseorang bisa didapat dari usia, ras, jabatan,
tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, tahta, dan/atau gender, dan sumber
ini bersifat majemuk, tidak tunggal. Semua aspek ini menjadi lebih kompleks
bila didasari oleh gender. Misalnya, anak lebih rentan dari pada orang dewasa
karena anak masih tergantung pada orang dewasa untuk memenuhi masa
pertumbuhannya. Lebih lanjut, menjadi seorang anak, dari keluarga tidak mampu
menjadi lebih rentan kondisinya bila dia adalah seorang anak perempuan, dari
keluarga tidak mampu. Kemungkinan yang paling besar dikawinkan secara paksa,
hamil ketika dia tidak siap, dan mengalami resiko kematian ketika melahirkan
adalah anak perempuan. Dampak hubungan kuasa yang tidak seimbang dapat
menyebabkan terjadinya diskiriminasi dan tindakan sewenang-wenang yang
dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan (yang lebih tinggi) pada orang
tidak memiliki kekuasaan (atau kekuasaan yang lebih rendah).
Dalam bentukan masyarakat (konstruksi) mengenai gender, laki-laki lebih
sering memiliki kuasa daripada perempuan karena dalam budaya patriarki,
laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun
secara biologis/kodrati perbedaan perempuan dan laki-laki hanya terletak pada
bentuk fisik/biologis dan fungsi organ reproduksinya saja, namun secara sosial/
konstruksi laki-laki ditempatkan lebih dominan dan berkuasa.
Penempatan laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan dalam masyarakat
ini dapat dilihat pada aspek-aspek berikut: peran (laki-laki memegang peranperan yang lebih penting dan signifikan), nilai (laki-laki dinilai lebih berharga
dari pada perempuan), sumber daya (laki-laki lebih memiliki akses dan kontrol
pada sumber daya), dan partisipasi (laki-laki lebih memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dalam memberikan suara dan pengambilan keputusan).
Bentukan gender yang sedemikian rupa yang melekat pada jenis kelamin
laki-laki dan perempuan, telah membentuk hubungan kuasa antara lakilaki dan perempuan yang tidak setara, di mana laki-laki lebih memiliki kuasa
untuk melakukan sesuatu dari pada perempuan dan lebih memiliki kuasa atas
sesuatu dari pada perempuan, bahkan memiliki kuasa atas perempuan sendiri.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, antara lain:
•

•

•
•

Buku Panduan Guru

Strereotipe: pemberian label yang berdampak negatif pada perempuan
(contoh: sebagai perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak,
sehingga yang tidak memasuki kriteria ini dianggap bukan
perempuan sejati).
Subordinasi: perempuan menjadi warga negara kelas kedua atau sebagai
peran-peran pelengkap saja (contoh: perempuan menjadi juru tulis, lakilaki sebagai ketua).
Marginalisasi: perempuan mengalami peminggiran ekonomi (perempuan
tidak memiliki akses dan kontrol pada sumber daya alam).
Beban Ganda: perempuan memiliki beban domestik dan publik (contoh:
perempuan yang bekerja di kantor, pada saat yang bersamaan juga
bertanggung jawab terhadap terlayaninya kebutuhan domestik seluruh
anggota keluarga).
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•

Kekerasan terhadap perempuan: segala bentuk perilaku yang ditujukan
kepada perempuan karena konstruksi gender yang mengakibatkan
penderitaan, kesengsaraan bahkan kematian pada perempuan, yang
terjadi di ruang domestik maupun publik (contoh: perkosaan).

Sebenarnya kuasa/kekuasaan tidak selalu bersifat atau berdampak buruk.
Kekuasaan sebenarnya diperlukan untuk membuat sebuah perubahan (power
to do, power to act) dengan berbagi kekuasaan tersebut (sharing power)
dan membuat orang lain menyadari kuasa (power) yang ada dalam dirinya
(power within). Kekuasaan yang buruk adalah kuasa yang menyebabkan
orang lain menderita akibat dominasi dan penindasan (power over) sehingga
menyebabkan orang lain tidak memiliki kuasa (powerless).

Sumber Bahan Bacaan:
•01 Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Mansour Fakih, INSIST Press, 2008.
•02 “Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi”, Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak
Asasi Manusia, Hutagalung, Daniel No. 12 (Okt-Des 2004).
•03 Berbagai sumber dari Pulih Resource Centre
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Lembar Refleksi Bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

Buku Panduan Guru
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

:
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.

Buku Panduan Guru

:
:

Usulan untuk perbaikan.
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Hak dan Pembuatan
Keputusan

Topik 18 - Nilai Dan Hak
Topik 19 - Batasan dan Persetujuan
Topik 20 - Kemampuan Membuat Keputusan

Buku Panduan Guru
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Nilai dan Hak
Pengantar

Tujuan

Jika pada sesi sebelumnya pembahasan adalah mengenai hak reproduksi,
maka pada sesi ini, secara mendalam kita akan membahas mengenai hak
asasi manusia, termasuk di dalamnya hak anak. Hak asasi manusia melibatkan
tanggung jawab terhadap orang lain dan masyarakat luas. Seorang individu
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka menggunakan
hak mereka, sementara juga memikirkan hak orang lain. Bertindak dengan
menghormati hak orang lain membantu orang untuk hidup bersama dalam
komunitas yang harmonis. Diharapkan siswa akan dapat memahami hak-hak
miliknya dan mengetahui bagaimana pemenuhannya dapat dilakukan serta
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.01

Untuk membantu siswa mengeksplorasi dimana mereka belajar
nilai, dari siapa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap diri dan
seksualitas mereka.

02 Untuk membantu siswa menggali apa yang mereka maksud
2.
dengan nilai-nilai dan hak asasi manusia.
03 Untuk membantu siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk
3.
pemenuhan dan pelanggaran hak asasi mereka dan apa yang bisa
dilakukan untuk memperjuangkan pemenuhannya

Alat Bantu

•

Kertas Plano

•

Spidol

•

Daftar Hak Reproduksi dan Seksual

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Permainan Maju Satu Langkah (5 menit)

Buku Panduan Guru

•

Minta peserta untuk berbaris dalam garis lurus yang menghadap ke guru.

•

Pastikan ada jarak antara guru dan peserta sehingga peserta dapat
mengambil langkah maju.

•

Jika ruang kelas kurang memadai maka latihan ini bisa dilakukan di luar
ruangan yang memiliki suasananya hening dan tidak ada gangguan.

•

Jelaskan kepada peserta bahwa guru akan membacakan serangkaian
pernyataan. Jika siswa menjawab ya untuk pernyataan itu, mereka dapat
melangkah maju satu langkah tanpa bersuara. Katakan kepada siswa bahwa
mereka harus tetap diam, dan ketika guru mengatakan “terima kasih” maka
siswa dapat mundur ke tempat semula. 		
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Saat membaca pernyataan, selalu ulangi dimulai dengan kalimat.
MAJU SATU LANGKAH, JIKA…..

•

Kamu telah mendengar tentang hak reproduksi dan seksual
sebelum kegiatan ini.

•

Kamu pernah dalam hidupmu merasa tertekan untuk
mengubah sesuatu tentang tubuhmu atau pernah
didiskriminasi karena cara mengekspresikan diri, berpakaian
atau bertindak.

•

Kamu pernah dalam hidupmu diberikan informasi yang salah
tentang seksualitas, dan kesehatan reproduksi.

•

Kamu pernah dalam hidupmu merasa malu untuk mengajukan
pertanyaan atau berbicara tentang seksualitas, relasi atau
kesehatan reproduksi.

•

Kamu pernah merasa bahwa seseorang telah mencoba
membuat keputusan mengenai tubuh, seksualitas, atau
reproduksimu.

•

Kamu pernah dalam hidupmu merasa tidak memiliki akses
terhadap informasi atau layanan kesehatan reproduksi seksual
yang kamu butuhkan.

•

Kamu pernah dalam hidupmu merasakan tekanan untuk
memiliki atau tidak memiliki hubungan seksual.

•

Kamu pernah mengenal seseorang yang telah mengalami
diskriminasi atau mengalami kekerasan sebagai akibat
dari pilihan yang mereka buat tentang tubuh, seksualitas,
dan relasi mereka.

•

Minta siswa menemukan teman untuk membentuk 3-4 orang
per kelompok.

•

Minta setiap kelompok merefleksikan atau mendiskusikan:

•

•

Bagaimana perasaanmu melakukan latihan ini?

•

Apa yang paling mempengaruhi kamu?

•

Apa yang kamu pelajari dari latihan ini?

•

Menurutmu, apakah latihan ini berkaitan dengan hak-hak
seksual dan reproduksi?

Tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berbagi refleksi
mereka pada setiap pertanyaan. Tergantung pada kelompok, guru bisa
mendapatkan tiga, empat peserta, atau lebih untuk menjawab setiap
pertanyaan. .
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•

Berikan kesimpulan kunci bahwa:

•

Hampir setiap orang terpengaruh oleh hak-hak reproduksi dan
seksual. Hak-hak reproduksi dan seksual mempengaruhi lakilaki dan perempuan termasuk remaja.

•

Latihan ini menunjukkan bagaimana sebagian besar dari
kita pada suatu saat merasa tertekan dalam keputusan,
atau orang lain telah membuat keputusan mengenai tubuh
kita, seksualitas dan relasi kita. Idealnya setiap orang harus
mampu membuat keputusan tentang tubuh, reproduksi, dan
seksualitas mereka sendiri.

Mengidentifikasi Hakku (20 menit)
•

Minta peserta untuk kembali ke kelompok kecil mereka.

•

Minta mereka untuk mengingat dan mempertimbangkan diskusi
sebelumnya tentang keputusan yang mereka atau orang lain harus buat
mengenai tubuh, seksualitas, relasi, identitas dan reproduksi mereka.

•

Berikan satu set kartu (atau satu daftar) hak reproduksi dan seksual kepada
masing-masing kelompok.

•

Minta peserta untuk membaca dan mempelajari daftar hak reproduksi dan
seksual mereka, lalu minta mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

•

Mengenai keputusan yang harus kamu buat, hak mana
yang dapat mendukung setiap keputusan? (Contoh untuk
memutuskan kapan harus memiliki relasi maka kamu
membutuhkan hak atas informasi, hak atas layanan dan hak
untuk memilih)

•

Kelompok mana yang dapat mengakses hak-hak ini secara
bebas atau memiliki akses yang lebih baik dibanding kelompok
lain? Dan mengapa?

•

Kelompok mana yang mungkin tidak memiliki akses penuh
terhadap hak masing-masing? Dan mengapa? (Renungkan
apakah mungkin remaja perempuan atau remaja laki-laki, atau
orang dengan disabilitas, dsb)

•

Apakah ada yang dapat kamu lakukan untuk mendapatkan
pemenuhan hak-hak ini secara lebih baik?

•

Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka.

•

Catat kata kunci penting di papan tulis sebagai bahan untuk membuat
kesimpulan bersama.

•

Buku Panduan Guru

Kita memiliki hak untuk membuat keputusan berdasarkan
informasi tentang apa yang harus dilakukan dengan tubuh
dan hidup kita. Ketika pilihan kita terbatas karena kurangnya
informasi, maka hak kita untuk membuat keputusan juga telah
dibatasi atau dilanggar.
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•

Kita memiliki otonomi untuk membuat keputusan terkait tubuh
dan hidup kita. Otonomi adalah keadaan mampu membuat
keputusan dan pilihan bebas dari tekanan atau kekerasan dari
luar, baik mental maupun fisik.

•

Selain otonomi, maka kita juga memiliki hak untuk menetukan
nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri mengacu pada
kemampuan kita untuk membuat keputusan tentang identitas
dan masa depan kita, untuk menentukan siapa kita dan kita
ingin menjadi seperti apa secara bebas dari kendali orang atau
kekuatan di luar diri kita.
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Batasan dan Persetujuan
Pengantar

Tujuan

Seringkali kita mendengar banyak kasus mengenai kekerasan seksual dan
pemerkosaan, hal ini banyak terjadi juga diawali dari kurangnya pemahaman
mengenai persetujuan. Memberikan pengetahuan mengenai persetujuan akan
membantu siswa untuk lebih menghargai nilai dan batasan diri. Pada pertemuan
kali ini, pembahasan mengenai batasan dan persetujuan diri diharapkan dapat
membantu siswa membangun otoritas tubuh dan dirinya menuju remaja yang
sehat dan bahagia. Remaja perlu memiliki pemahaman mengenai batasan
dan persetujuan baik persetujuan dari diri sendiri, terbuka untuk menerima
persetujuan maupun ketidaksetujuan dari orang lain.

1.01

Untuk membantu siswa menyadari bahwa setiap orang memiliki
batasan-batasan seiring dengan pengalaman dan nilai pribadi
yang dimiliki

02 Untuk membantu siswa memahami bagaimana mengenali
2.
batasan-batasan seseorang
03 Untuk membantu siswa memahami tentang pentingnya meminta
3.
dan memberikan persetujuan untuk menjaga agar batasan setiap
orang tidak terlanggar

Alat Bantu

•

Lembar Kuis Batasan Diri atau Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Kuis Batasan (20 menit)

Buku Panduan Guru

•

Sampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mengisi sebuah kuis untuk
melihat batasan diri.

•

Minta siswa untuk menjawab jujur sesuai dengan pilihan yang memang
akan dipilih jika siswa berada pada situasi tersebut.

•

Tekankan bahwa tidak ada jawaban yang salah dan yang terpenting
adalah siswa dapat lebih memahami dirinya dan membuat keputusan
yang lebih tepat.
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Kuis Batasan Diri
Silahkan pilih jawaban
sesuai pilihan tindakanmu
jika dihadapkan pada situasi
tersebut. Tidak ada jawaban
yang salah, jadi jangan ragu
untuk membuat pilihan ya.

1.01 Sahabatmu mengajak untuk bermain ke rumahnya setelah pulang sekolah,
padahal tadi pagi kamu telah berjanji pada ibumu untuk langsung pulang
karena harus membantu ibu menjaga adik
•A

Kamu langsung pulang tanpa bicara pada sahabatmu

•B

Kamu ikut sahabatmu ke rumahnya karena kamu takut dia akan marah
kalau kamu menolak ajakannya

•C

Kamu sampaikan kepada sahabatmu bahwa kamu tidak bisa ikut ke
rumahnya dan menyampaikan alasannya

1.02 Adikmu menangis, kamu tidak tahu apa penyebabnya. Orang tuamu
memarahimu dan meminta kamu untuk meminta maaf pada adikmu karena
mengira kamu yang menyebabkan dia menangis.
•A

Kamu meminta maaf kepada adikmu karena tidak mau orang tuamu
menjadi lebih marah

•B

Kamu menolak untuk meminta maaf sambil menjelaskan bahwa bukan
kamu penyebab adikmu menangis

•C

Kamu balik marah kepada orang tuamu

1.03 Temanmu meminta bantuanmu untuk mengerjakan tugasnya yang
belum selesai, padahal kamu juga sedang memiliki tugas yang harus
diselesaikan segera.
•A

Kamu sampaikan kepada temanmu bahwa kamu masih memiliki tugas
yang harus segera diselesaikan

•B

Kamu diam-diam pergi menjauh dari temanmu tersebut

•C

Kamu memutuskan untuk membantu temanmu terlebih dahulu, sambil
berdoa kamu masih akan memiliki waktu untuk menyelesaikan tugasmu
nanti

1.04 Perasaanmu sedang sedih karena ibumu sedang sakit, temanmu mendekat
dan bertanya mengapa wajahmu muram
•A

Kamu langsung bercerita panjang lebar mengenai kondisi
kesehatan ibumu

•B

Kamu menjawab bahwa kamu tidak apa-apa dan tidak bercerita
tentang ibumu

•C

Kamu sampaikan bahwa kamu sedih dan khawatir karena ibumu
sedang sakit
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1.05 Ada game online di hp-mu yang sangat kamu senangi
•A

Kamu mengerjakan PR dahulu kemudian bermain game

•B

Kamu bermain dahulu kemudian mengerjakan PR

•C

Kamu bermain dulu hingga puas dan seringkali jadi lupa untuk
mengerjakan PR

1.06 Temanmu mau meminjam uang sejumlah Rp 10.000 darimu, padahal
sebelumnya dia juga pernah meminjam dan belum mengembalikan. Saat itu
kamu memiliki Rp 15.000 di kantongmu
•A

Kamu memberikan pinjaman Rp 10.000

•B

Kamu mengatakan kamu tidak memiliki uang

•C

Kamu sampaikan bahwa kamu tidak mau memberikan pinjaman karena
hutang sebelumnya belum ia kembalikan

1.07 Beberapa orang temanmu datang bermain ke rumahmu. Ketika sudah sore
dan mereka akan pulang, kamu melihat kamarmu jadi berantakan sekali.
Kamu tidak suka jika kamarmu berantakan.
•A

Kamu minta mereka untuk membantumu membereskan kamarmu
sebelum mereka pulang

•B

Kamu membiarkan mereka pulang dan membereskan kamarmu
sendirian

•C

Kamu membiarkan mereka pulang dan berjanji pada dirimu sendiri tidak
akan membolehkan mereka bermain lagi di rumahmu

1.08 Seorang teman ayahmu sedang menginap di rumah kalian. Dia sudah
dewasa, seusia ayahmu. Ketika sedang berbicara, dia seringkali merangkul
atau memelukmu. Kamu merasa tidak nyaman, terutama karena kamu baru
mengenalnya.
•A

Kamu selalu berusaha untuk menghindari bertemu dengannya

•B

Kamu sampaikan kepadanya dan juga orang tuamu bahwa kamu tidak
suka dipeluk seperti itu

•C

Kamu biarkan saja dia melakukan hal tersebut, karena kamu takut dia
atau orang tuamu menjadi marah

1.09 Kamu senang bermain sosial media. Hampir setiap saat kamu membuka
sosial mediamu lewat HP

Buku Panduan Guru

•
A

Walaupun senang, kamu hanya sesekali memposting foto atau
membuat status tentang kegiatanmu

•
B

Hampir setiap saat membuka sosial media, kamu langsung membuat
status tentang apa yang kamu rasakan atau lakukan pada saat itu

•
C

Kamu memiliki dan membuka sosial media hanya karena ikut-ikutan
temanmu
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1.10 Kamu memiliki sahabat, dan dia mempunyai masalah dengan anak dari
sekolah lain. Dia memintamu untuk ikut memberikan komentar yang
menjelek-jelekkan anak tersebut di sosial medianya.
•A

Kamu ikut memberikan komentar yang menjelekkan di sosial media,
karena kamu merasa harus setia kawan pada sahabatmu

•B

Kamu menolak untuk ikut memberikan komentar jelek, karena kamu
merasa tidak memiliki masalah dengan anak tersebut

•C

Kamu mengiyakan untuk ikut berkomentar menjelekkan namun
kemudian tidak pernah kamu lakukan.

Minta siswa menjumlahkan total skor mereka dan jelaskan makna dari skor yang
mereka dapatkan.

Nomor

Nilai

Nomor

Nilai

Nomor

Nilai

1

A=2
B=3
C=1

2

A=2
B=3
C=1

3

A=3
B=2
C=1

4

A=2
B=3
C=1

A=2
B=3
C=1

6

A=2
B=3
C=1

7

A=3
B=2
C=1

A=3
B=2
C=1

9

A=3
B=2
C=1

10

A=2
B=3
C=1

5

8

Keterangan Skor:
•

Skor 10-12: Kamu sudah memiliki batasan diri. Ini sudah baik, namun
seringkali kamu belum mampu mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan
atau inginkan kepada orang lain. Lebih sering berlatih mengungkapkan
pendapatmu ya, tentu saja dengan cara yang sopan dan sampaikan alasan
ketika kamu menolak ataupun mau melakukan sesuatu.

•

Skor 12-22: Kamu sudah memiliki batasan diri yang baik, namun terkadang
masih terlalu longgar sehingga kamu lebih banyak mengikuti apa yang
diinginkan orang lain padahal sebenarnya kamu tidak setuju. Lebih yakinlah
pada dirimu sendiri, dan jika kamu ragu akan apa yang sebaiknya kamu
lakukan, berdiskusilah dengan guru atau orang tuamu ya.
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•

Skor 22-30: Kamu sudah memiliki batasan diri yang sehat. Pertahankan
ya. Batasan diri yang baik akan membantumu dalam membuat keputusankeputusan yang baik pula. Lebih sering berlatih mengungkapkan
pendapatmu.

Persetujuan (15 menit)
•

Tanyakan kepada siswa:

•
•

•

Jelaskan kepada siswa:

•

Persetujuan berarti kita secara sadar menyetujui untuk
melakukan suatu tindakan. Secara sadar menyiratkan bahwa
kita tidak dibawah tekanan (termasuk rayuan) dan memahami
betul apa implikasi dari persetujuan yang kita buat (memiliki
pengetahuan terkait tindakan yang akan kita ambil). Penting
untuk jujur kepada orang lain tentang apa yang kamu inginkan
dan tidak inginkan.

•

Menyetujui dan meminta persetujuan adalah tentang mengatur
batasan pribadi kita dan menghormati orang-orang atau
pasangan - dan memeriksa atau mencari tahu jika ada hal-hal
yang tidak jelas (abu-abu atau tidak dimengerti maknanya).

Tanyakan kembali kepada siswa:

•

Buku Panduan Guru

Apa makna persetujuan bagi kamu?

Jika makna persetujuan seperti yang kita bahas, maka apa saja
syarat (dasar-dasar) persetujuan tersebut menurutmu?

•

Catat kata-kata kunci siswa di papan tulis dan berikan klarifikasi jika
diperlukan.

•

Jelaskan kepada siswa terkait dasar-dasar persetujuan. Persetujuan
haruslah:

•

Bebas diberikan tanpa tekanan. Menyetujui adalah pilihan
yang kamu buat tanpa tekanan, manipulasi, atau di bawah
pengaruh obat-obatan atau alkohol.

•

Dapat dibalikkan. Siapapun dapat mengubah pikiran mereka
tentang apa yang ingin mereka lakukan, kapan saja. Bahkan jika
kamu pernah melakukannya sebelumnya maka bisa dibahas
atau ditinjau ulang.

•

Berbasis pengetahuan akurat. Kamu hanya dapat menyetujui
sesuatu jika kamu memiliki informasi/ pengetahuan lengkap.

151

Semangat Dunia Remaja

•

•

Antusias atau diinginkan. Kamu seharusnya hanya melakukan
hal-hal yang ingin kamu lakukan, bukan hal-hal yang menurut
kamu diharapkan akan kamu lakukan.

•

Spesifik. Mengatakan ‘ya’ pada satu hal (seperti pergi ke kamar
tidur) berarti kamu tidak mengatakan ‘ya’ kepada orang lain
(seperti berhubungan seks). Kamulah pemilik keputusan akhir
tentang apa yang terjadi dengan tubuhmu. Tidak masalah jika
kamu sudah ‘ya’ sebelumnya dan kemudian berubah pikiran.
Kamu diizinkan untuk mengatakan "berhenti" kapan saja, dan
orang lain atau pasanganmu perlu menghargai itu.

•

Bukan interpretasi. Persetujuan tidak pernah ditunjukkan oleh
hal-hal seperti perilaku masa lalumu, apa yang kamu kenakan,
atau ke mana kamu pergi. Persetujuan selalu dikomunikasikan
dengan jelas - tidak boleh ada pertanyaan atau misteri. Diam
bukanlah persetujuan. Dan itu tidak hanya penting saat
pertama kali kamu bersama seseorang. Pasangan yang sudah
menjalin relasi sebelumnya atau bahkan yang sudah lama
bersama juga harus menyetujui sebelum melakukan hal-hal
tertentu - setiap saat.

Tanyakan kepada siswa:

•

Apakah kamu punya pengalaman dalam membuat
persetujuan? Coba ceritakan?

•

Apakah mudah bagi perempuan atau laki-laki untuk membuat
atau menerima persetujuan? Mengapa demikian?

•

Catat kata-kata kunci siswa di papan tulis.

•

Gunakan kata kunci tersebut untuk membuat kesimpulan bersama.
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Kemampuan Membuat Keputusan
Pengantar

Tujuan

Kita membuat keputusan setiap hari. Dari hal-hal sederhana seperti akan makan
siang apa, mau menonton film apa, memakai baju apa, hingga yang agak berat,
seperti: mau pacaran dengan siapa, mau menikah usia berapa, dan sebagainya.
Belajar membuat keputusan yang baik membantu remaja menjadi lebih mandiri
dan bertanggung jawab. Dalam sesi ini, siswa akan diajak untuk lebih memahami
proses pengambilan keputusan serta bagaimana proses tersebut dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan hidup (life skill) yang
disampaikan pada sesi ini akan lebih mengacu pada kemampuan yang diterapkan
pada tataran pribadi.

1.01

Untuk membantu siswa menyadari bahwa semua yang kita lakukan
setiap hari terkait dengan pembuatan keputusan, baik disadari
ataupun tidak.

02 Untuk membantu siswa mengenali hal apa yang menjadi
2.
pertimbangan dan tantangan-tantangan dalam membuat
keputusan

Alat Bantu

•

Lembar Kasus atau Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini

Berpikir Kritis (15 menit)
•

Bagi siswa menjadi beberapa kelompok.

•

Berikan atau bacakan lembar kasus dan minta mereka mendiskusikan
kasus tersebut.

Lembar Kasus
Adi dan Ani terdampar di sebuah pulau terpencil, mereka dapat memilih 5
benda yang dapat membantu mereka untuk bertahan hidup sebelum ada yang
menyelamatkan mereka. Pilih dan tentukanlah apa saja kelima benda tersebut,
dan tuliskan alasannya.

Nama Benda
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•

Berikan informasi bahwa benda-benda yang dipilih oleh Adi dan Ani dapat
berbentuk atau bermacam apa saja

•

Sampaikan bahwa ketika mereka mempertimbangkan setiap benda
yang akan dipilih, hal tersebut sudah merupakan sebuah proses berpikir
kritis. Dan ketika mereka memilih benda apa yang akan diambil itu adalah
proses pengambilan keputusan serta penentuan prioritas karena adanya
keterbatasan jumlah benda yang dapat dipilih.

Pembuatan Keputusan (20 menit)
•

Minta siswa kembali kepada kelompok masing-masing.

•

Minta mereka mendiskusikan dan menuliskan di kertas plano tentang:

•

Buat 4 keputusan yang dibuat oleh anak/remaja terkait
kehidupan mereka dan 4 keputusan yang dibuat oleh orang tua
untuk anak mereka.

•

Mengapa tidak setiap keputusan menyangkut anak dibuat oleh
anak itu sendiri?

•

Minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

•

Apa yang membuat beberapa keputusan terasa sulit?

•

Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk
anak/remaja biasanya? Apakah itu berlaku sama terhadap
anak/remaja perempuan atau laki-laki?

Jelaskan kepada siswa bahwa:

•

Terkadang, anak (terutama anak perempuan) memiliki kontrol/
kuasa terbatas atas keputusan yang mereka buat. Untuk
banyak hal penting dalam kehidupan anak/ remaja perempuan,
seringkali orang tua, saudara laki-laki, dan anggota keluarga
lainnya dapat mengambil keputusan untuk mereka. Meskipun,
anak atau anak perempuan mungkin tidak selalu berhasil,
mereka dapat mencoba bernegosiasi dengan orang tua/
keluarga mereka pada beberapa keputusan yang dibuat untuk
mereka.

•

Ada sejumlah langkah untuk membuat keputusan cerdas.
Ini termasuk:
•

Buat daftar opsiku

•

Mintalah saran orang lain

•

Pikirkan tentang "Pro dan Kontra" (Bayangkan apa yang mungkin
terjadi jika saya membuat setiap keputusan. Apa hal buruknya?
Apa hal baiknya?)
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Bahan Bacaan Bab 6
Hak Anak Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia
01
1.

Hak Atas Perlakuan yang Setara

Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
02 Hak atas Identitas
1.

Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen
negara. Hak ini erat kaitannya dengan hak berikutnya, yaitu hak untuk memiliki
kewarganegaraan.
03 Hak untuk memiliki kewarganegaraan
1.

Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa
secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akta
kelahiran dan kartu tanda penduduk. Dokumen-dokumen tersebut penting untuk
menjamin hak-haknya mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan
kesehatan yang memadai, dan hak sosial politik saat pemilihan umum.
04 Hak atas perlindungan
1.

Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Anak
perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan,
diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan diri anak dan berdampak
negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. 					

05

Hak atas makanan

Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka, ia harus terpenuhi
kebutuhan utamanya, yang dalam hal ini adalah nutrisi. Setiap anak berhak dan
harus mendapat asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang layak.
06
1.
Hak atas pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak
tidak hanya mencakup keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan, melainkan
kebutuhan pendukung untuk mengikuti pendidikan; seperti buku, alat tulis,
seragam, lingkungan belajar yang kondusif.
07
1.
Hak atas kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan
kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang,
akses ke Pos Layanan Terpadu (Posyandu) setiap bulannya, imunisasi dasar
di sekolah, pemeriksaan gigi setiap enam bulan, termasuk juga pelayanan
kesehatan reproduksi yang ramah remaja.
08
1.
Hak rekreasi

Salah satu hak yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia adalah
kebutuhan akan hiburan. Rekreasi bersama keluarga atau teman harus menjadi
hal yang wajib dimiliki anak. Rekreasi tidak harus kegiatan yang menghabiskan
banyak biaya. Kegiatan yang menyenangkan anak seperti membacakan buku
cerita dan menonton kartun bersama juga bisa jadi hiburan berarti bagi anak.
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09
1.
Hak bermain

Masa kanak-kanak identik dengan masa asyiknya bermain. Bermain bagi
anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Pastikan anak memiliki waktu
bermain setiap harinya.
10
1.

Hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak. Sejak usia dini, anak-anak
sudah harus diperkenalkan dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga
negara. Mereka harus diperkenalkan perannya dalam proses pembangunan
bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi yang sesuai
dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan
yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi
kesempatan pada anak untuk berperan aktif mencapai cita-citanya dan
berperan memajukan bangsanya.

Hak Reproduksi Dan Seksual Sebagai Bagian Dari
Hak Asasi Manusia
Pertama adalah hak kesetaraan. Harus ada perlindungan yang sama di depan
hukum dan bebas dari segala bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas,
dan gender. Jadi, semua orang terlahir dengan hak dan martabat yang sama
dan harus mendapat perlindungan yang sama di depan hukum dan tidak boleh
mendapat diskriminasi karena alasan seksualitas, jenis kelamin, atau gender.
Misalnya, remaja yang bermasalah dengan hukum tidak dilecehkan.
Kedua adalah hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang
jenis kelamin, seksualitas dan gender. Semua orang berhak untuk berpartisipasi
dalam setiap hal terkait ekonomi, sosial, budaya dan politik baik di tingkat lokal,
nasional, regional, dan internasional. Misalnya, negara menjamin partisipasi
remaja dalam membahas kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dan
seksual di sekolah.
Ketiga adalah hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan hak akan
tubuh. Artinya adalah semua orang memiliki hak untuk hidup, bebas dari siksaan,
dan perlakuan yang buruk di semua aspek kehidupan remaja. Terutama pada hal
yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, gender, identitas gender, orientasi
seksual, status perkawinan, riwayat hubungan seksual atau perilaku seksual, dan
status HIV & AIDS. Misalnya, hak bagi remaja untuk tidak mendapatkan pelecehan
seksual dari siapapun, termasuk orang-orang terdekat.
Keempat adalah hak untuk keleluasaan pribadi. Semua orang mempunyai
hak untuk merasa aman karena tidak menerima gangguan terhadap kehidupan
pribadi, keluarga, tempat tinggal, dokumen pribadi atau sejenisnya
Kelima adalah hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di depan hukum.
Semua orang memiliki hak untuk diakui atau dihargai di depan hukum dan
memiliki hak kebebasan seksual untuk memutuskan berbagai hal terkait dengan
seksualitas, seperti memilih pasangan. Contohnya, negara harus menganggap
setara antara remaja gay atau waria diproses peradilan dengan remaja yang
bukan gay atau waria.
Keenam adalah hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, dan
berserikat. Semua orang memiliki hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat
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dan mengekspresikan hasil pemikirannya tentang seksualitas, orientasi seksual,
identitas gender dan hak-hak seksual. Contohnya, negara harusnya melindungi
remaja untuk berorganisasi.
Ketujuh adalah hak untuk sehat dan mendapat manfaat dari kemajuan ilmu
pengetahuan. Semua orang memiliki hak untuk menikmati hasil kemajuan
teknologi dalam pelayanan kesehatan seperti untuk pencegahan, penentuan
penyakit, serta pengobatan, khususnya terkait masalah dan gangguan seksual.
Contohnya, negara memberi layanan kesehatan seksual bagi semua orang, tidak
peduli orientasi seksualnya.
Kedelapan adalah hak untuk pendidikan dan informasi. Semua orang memiliki
hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi secara umum dan pendidikan
kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif atau secara komplit.
Contohnya, negara seharusnya memberikan pendidikan tentang kesehatan
reproduksi dan seksual kepada seluruh remaja baik yang bersekolah maupun
yang tidak bersekolah.
Kesembilan, adalah hak untuk memilih menikah atau tidak menikah, mencari
dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan untuk mempunyai
atau tidak mempunyai anak serta bagaimana dan kapan mempunyai anak.
Semua orang memiliki hak untuk memilih apakah akan menikah atau tidak,
apakah akan mencari pasangan, merencanakan berkeluarga dan berumah tangga
atau tidak, kapan akan memiliki anak, memutuskan jumlah anak, menentukan
jarak kelahiran anak. Contohnya, negara memberikan jaminan bagi setiap orang
untuk mengadopsi anak. Ini untuk menjamin hak bagi pasangan yang tidak
bisa mendapatkan keturunan biologis untuk tetap memiliki anak. Atau, negara
melindungi remaja dari pernikahan dini atau pernikahan paksaan.
Kesepuluh adalah hak untuk akuntabilitas dan pemulihan. Semua orang
memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang hak yang dimiliki,
mendapatkan akses kepada lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal
pelaksanaan hak-hak seksual serta mendapat layanan untuk mendapatkan
pemulihan jika terjadi pelanggaran hak-hak seksual. Misalnya, negara harus
memberikan layanan pemulihan bagi remaja perempuan yang menjadi korban
kekerasan seksual.

Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi
dan Seksual di Indonesia
Remaja memiliki hak kesehatan reproduksi dan seksual tetapi belum semua
terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan ada hambatan-hambatan, seperti:
•01 Secara sosial budaya, di Indonesia seksualitas dan kesehatan reproduksi
masih dianggap tabu sehingga sangat jarang orang yang berani
membicarakannya secara terbuka. Jangankan untuk remaja, orang tua kita
saja jarang membicarakan tentang hal ini. Banyak remaja yang memiliki
pengalaman tidak enak saat menanyakan tentang seksualitas dan kesehatan
reproduksi pada orang tuanya, seperti dimarahi orang tua, dianggap masih
terlalu kecil, dianggap melanggar norma dan kesopanan.
•02 Secara politik, belum adanya kebijakan yang mewadahi hak remaja secara
umum dan juga hak kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Karena tidak
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adanya kebijakan maka pemenuhan hak remaja menjadi sulit. Misalnya
saja, beberapa sekolah sudah setuju mengajarkan pendidikan kesehatan
reproduksi dan seksual, namun karena tidak ada kebijakan dari Kementerian
Pendidikan maka sekolah tidak dapat mengajarkannya secara maksimal.
•03 Remaja juga masih dianggap belum matang secara psikologis sehingga
remaja masih dianggap belum memiliki hak kesehatan seksual dan
reproduksi. Di Indonesia, kelompok usia remaja tidak ada dalam kebijakan
hukum apapun. Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, umur 0-18 tahun disebut sebagai anak-anak, sedangkan
remaja berada dalam rentang umur 10-24 tahun. Akan tetapi di dalam
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak perempuan
umur 16 tahun dan anak laki-laki usia 19 tahun sudah diperbolehkan
menikah. Artinya jika sudah lebih dari 16 tahun maka dikatakan dewasa. Hal
ini tentunya membingungkan karena dalam setiap aturan berbeda-beda.
Tidak ada ukuran pasti umur remaja. Remaja selama ini juga selalu dianggap
sebagai kelompok yang sering melakukan hal negatif, seperti tawuran, hurahura, narkoba dan seks pranikah. Banyak kali, remaja di Indonesia belum
mendapatkan perhatian dari pemerintah, apalagi hak kesehatan reproduksi
dan seksual yang masih dianggap tabu di masyarakat.
•04 Ada program dari pemerintah untuk remaja yang berkaitan dengan
kesehatan reproduksi, seperti PIK KRR dari BKKBN dan PKPR dari
Kementerian Kesehatan, namun sosialisasinya kurang tepat sasaran
sehingga belum diakses secara maksimal oleh remaja. Pelayanan
yang diberikan juga belum ramah kepada remaja. Misalnya saja ketika
remaja perempuan mengalami keputihan, lalu pergi ke rumah sakit untuk
periksa, tidak jarang dokter langsung mencurigai jika remaja tersebut
pernah melakukan hubungan seksual. Peran yang dapat dilakukan untuk
memperjuangkan hak-hak remaja:
1.

Menghargai hak reproduksi dan seksual diri sendiri dan orang lain.

2.

Memberikan informasi dan pendidikan kepada remaja lain tentang hak
reproduksi dan seksual.

3.

Berpartisipasi aktif di dalam lingkungannya dalam membela hak dan
kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksual remaja.
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Nilai dan Batasan
Mengapa penting mendiskusikan nilai dan batasan
dengan remaja?
Masa remaja awal adalah saat dimulainya transisi sosial dari masa kanak-kanak
menuju kedewasaan. Pada masa inilah tuntutan untuk belajar menjadi orang
dewasa menjadi lebih intensif. Harapan agar remaja memenuhi standar nilai
yang berlaku umum pun berbeda dibandingkan dengan saat masih kanakkanak. Oleh karenanya, penting untuk mengenalkan nilai-nilai apa yang ada
di lingkungan kecilnya, misalnya keluarga dan teman dekat, serta di dalam
masyarakat. Hal ini dapat membantu remaja untuk mengasah keterampilan
berstrategi dalam menghadapi nilai dan pesan yang dapat saling bertentangan
satu dengan yang lainnya. Pembelajaran yang dimulai dari masa remaja
diharapkan akan menetap lebih lama dan terus dipraktikkan pada masa dewasa.

Nilai-nilai
dalam berbagai aspek dalam kehidupannya. Nilai ini banyak dipengaruhi oleh
keluarga, lingkungan sosial, adat budaya, agama, dan norma yang berlaku
di dalam masyarakat. Nilai dapat terus berkembang dalam perjalanan hidup
seseorang. Nilai-nilai yang dianut individu akan banyak memberikan pengaruh
pada pilihan dan keputusan-keputusan yang diambilnya.
Nilai akan mempengaruhi beberapa hal dalam tingkah laku kita, seperti tata
krama dalam pergaulan, hal-hal yang kita banggakan atau kita anggap penting,
cara kita berpakaian, orang-orang yang berarti bagi kita, dan lain-lain.
Nilai diri akan menentukan bagaimana seseorang menentukan limitasi yang
dapat diterima dan ditoleransi (personal boundaries). Batasan diri adalah aturan
dan batasan yang kita tentukan untuk diri kita sendiri dalam berkomunikasi,
menjalin hubungan, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang
memiliki batasan diri yang sehat akan mampu berkata tidak untuk sesuatu yang
tidak disetujuinya atau tidak membuatnya nyaman namun juga mampu terbuka
pada orang lain ketika dirinya merasa nyaman dan percaya.

Batasan Diri
Ada tiga tipe batasan diri, yaitu:
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Kaku

Longgar

Sehat

Menghindari hubungan yang dekat
dengan orang lain

Sangat terbuka dalam memberikan
informasi pribadi

Menghargai pendapat pribadinya
sendiri

Cenderung enggan untuk meminta
pertolongan
orang lain

Sulit berkata tidak pada permintaan
orang lain
Suka mencampuri urusan orang lain

Berkata tidak jika memang tidak
setuju, berkata iya jika memang mau

Sangat bergantung pada pendapat
orang lain

Membagi permasalahan atau
informasi pribadi dengan cara yang
tepat pada orang yang sesuai

Sangat tertutup mengenai informasi
pribadi
Cenderung menyimpan sendiri
permasalahan yang dihadapi
Cenderung menjauh dari kelompok
karena takut akan ditolak

Cenderung mau menerima perlakuan
buruk dari orang lain
Sangat takut dijauhi atau ditolak
oleh kelompok/orang lain sehingga
cenderung mengikuti saja keinginan
orang lain.

Memahami kebutuhan dan
keinginannya sendiri serta mampu
menyampaikannya kepada orang lain
Dapat menerima jika orang lain
berkata tidak kepada dirinya.

Pada umumnya tidak ada individu yang hanya memiliki satu tipe batasan
diri. Sebagian besar orang akan memiliki semua tipe dan menunjukkan tipe
yang berbeda pada situasi yang berbeda pula. Misalnya termasuk tipe kaku di
sekolah, namun longgar di keluarga ataupun bisa juga tipe sehat di lingkungan
pertemanannya. Namun setiap orang akan menunjukkan kecenderungan yang
lebih besar pada satu tipe sebagai bagian dari sifat atau karakter dirinya.
Sangatlah penting bagi setiap orang untuk dapat menyadari pada situasi
seperti apa dirinya dapat menunjukkan batasan diri yang mana. Hal ini agar
individu tersebut dapat menunjukkan perilaku yang tepat dengan kondisi dan
lingkungan tempatnya berada.
Faktor budaya dan nilai cukup banyak memberikan pengaruh pada batasan
diri seseorang. Misalnya pada budaya tertentu akan dianggap tidak pantas jika
seseorang menunjukkan perasaan atau emosinya di tempat umum. Dan pada
budaya tertentu pun berkata menolak sebuah tawaran walaupun sebenarnya
kita tidak setuju akan dianggap tidak sopan atau merendahkan.
Kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan perasaan dan
pendapat sesuai dengan yang sebenarnya diperlukan dalam situasi dengan
budaya yang berbeda seperti disebutkan diatas. Hal ini perlu dilatih dan
dikuatkan oleh lingkungan.

Sehubungan dengan konteksnya, maka ada
beberapa jenis batasan diri, yaitu:
•01 Batasan fisik, adalah ruang pribadi dan sentuhan fisik yang dimiliki
seseorang. Batasan fisik yang sehat adalah kesadaran akan bagian tubuh
mana yang pantas/boleh untuk disentuh. Hal ini terkait pada jenis hubungan
yang dimiliki dengan orang lain. Misalnya sentuhan dalam bentuk jabatan
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tangan, rangkulan, pelukan ataupun ciuman. Pelanggaran batasan fisik
terjadi jika seseorang melakukan sentuhan fisik tanpa persetujuan dari kita.
Ruang pribadi adalah jarak yang kita setujui atau kenyamanan yang kita
rasakan dengan orang lain. Misalnya, kita tidak akan berkeberatan duduk
berdekatan dengan, namun akan memberikan jarak ketika duduk dengan
orang yang belum kita kenal. Ruang pribadi juga termasuk kamar pribadi,
sehingga kita akan merasa tidak nyaman jika seseorang masuk ke dalam
kamar kita tanpa persetujuan kita terlebih dahulu.
•02 Batasan intelektual, adalah batasan yang terkait ide dan pendapat. Batasan
intelektual yang sehat termasuk menghargai perbedaan pendapat atau
ide orang lain. Termasuk juga kesadaran akan topic pembicaraan apa yang
pantas untuk didiskusikan dengan orang lain. Batasan intelektual dilanggar
ketika seseorang merendahkan ataupun menganggap ide atau pendapat
orang lain adalah tidak penting.
•03 Batasan emosional, adalah batasan yang terkait perasaan individu. Batasan
emosional yang sehat adalah dengan tidak terlalu banyak mengumbar
perasaan ataupun emosi yang sedang dialami kepada orang lain.
Pelanggaraan pada batasan emosional adalah ketika kita menganggap emosi
ataupun perasaan yang sedang dirasakan seseorang adalah tidak berharga
atau tidak penting.
•04 Batasan seksual, adalah batasan terkait aspek emosional, intelektual
dan fisik pada seksualitas. Batasan seksual yang sehat termasuk saling
pengertian dan saling menghargai akan keputusan seksual orang lain
termasuk pasangan. Pelanggaran batasan seksual dapat termasuk
pelecehan seksual, menyentuh tanpa persetujuan dan juga memberikan
komentar negatif terkait seksualitas seseorang.
•05 Batasan material, adalah batasan terkait barang milik ataupun uang.
Batasan material yang sehat termasuk kesadaran akan kepada siapa kita
berbagi penggunaan barang milik ataupun uang yang kita miliki. Pelanggaran
batasan material dapat termasuk menggunakan barang lain tanpa ijin atau
merusak barang yang dipinjam.
•06 Batasan waktu, adalah batasan terkait bagaimana seseorang menggunakan
waktunya. Batasan waktu yang sehat adalah ketika seseorang dapat
membagi waktu yang dimiliki pada hal-hal yang penting dan juga pada
orang-orang yang berarti, misalnya membagi waktu antara bermain dengan
teman dan berkumpul dengan keluarga. Pelanggaraan batasan waktu terjadi
ketika kita menghabiskan waktu pada satu hal dan mengabaikan tugas dan
kewajiban kita.
Mengetahui batas-batas kita dan menetapkan nya adalah dua hal/ rintangan
yang sangat berbeda untuk diatasi. Menetapkan batas tidak selalu mudah. Ini
sering merupakan keterampilan yang perlu dipelajari. Sebagaimana dikatakan
oleh psikolog terkenal Albert Bandura, banyak pembelajaran sosial manusia
berasal dari perilaku pemodelan. Jadi jika kita tidak memiliki model peran yang
cukup yang perilakunya bisa kita pahami, yakini dan contoh melalui observasi
dan kemudian meniru, maka kita cenderung akan bingung, serta sering kali
meraba-raba dan frustrasi.
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Untuk mulai menetapkan batasan kita secara jelas,
cobalah keempat hal ini:
1.01 Ketahui batasmu
•

Tentukan dengan jelas apa batasan intelektual, emosional, fisik, dan
spiritual termasuk seksualmu terhadap orang lain (orang asing), rekan
kerja, teman, keluarga, dan pasangan.

•

Periksa pengalaman masa lalu di mana kamu merasa tidak nyaman,
marah, kesal, atau frustrasi dengan seorang individu. Itu mungkin
karena batasanmu telah dilanggar.

•

Buat 'Daftar Batasan' yang menguraikan setiap batas per setiap
kategori hubungan dan mengisinya dengan kriteria batas yang kamu
rasa nyaman dan aman dan juga sebaliknya (merasa tidak aman
dan nyaman. Contoh: saya tidak merasa nyaman ketika rekan kerja
bertanya kepada saya tentang penyakit saya atau kencan masa kecil
saya atau tentang perceraian orang tua saya. Dengan membuat daftar
semacam ini, maka kita akan memiliki patokan untuk menilai kapan
seseorang melampaui batas kita. Kriteria batas kita akan berkembang
seiring waktu, jadi pastikan untuk terus memperbarui daftarmu dengan
pengalamanmu yang terus berkembang.

02 Bersikap tegas
2.
Menciptakan dan menyatakan batas-batas itu hebat, tetapi itu adalah
tindak lanjut yang dipersiapkan dan diperhitungkan. Satu-satunya cara
untuk benar-benar mengingatkan orang lain bahwa batasanmu telah
diseberangi adalah langsung menyampaikan kepada mereka. Bersikap
tegas, terutama jika kamu tidak terbiasa melakukannya, dapat menjadi
menakutkan. Jadi mulailah dari yang kecil dengan sesuatu yang dapat
dikelola dan kembangkan keterampilan asertif (menyampaikan dengan baik
dan responsif) lalu kita bisa belajar kemampuan untuk tugas-tugas yang
lebih besar seperti ini:

•

Apakah pelayan itu salah memberikan pesananmu? Tanyakan padanya
apa yang dia catat tentang pesananmu.

•

Apakah kasir membebanimu karena mungkin ada salah perhitungan
pembayaranmu? Minta koreksi dilakukan.

•

Apakah teman kelompok belajar mengirimimu pesan-pesan? Jelaskan
bahwa kamu tidak tertarik dan akan menghargai jika dia berhenti.

•

Apakah seorang teman melakukan sesuatu untuk menyakitimu? Ajak
dia makan siang bersama atau nongkrong dan jelaskan mengapa katakata atau tindakan dia menyakitimu.

•

Apakah seorang teman seiring menjadikan tubuhmu sebagai bahan
candaan? Tanyakan padanya, apa yang terpikir oleh dia dengan
menggunakan tubuhmu sebagai candaan dia dan tanyakan tahukah dia
bagaimana perasaanmu tentang hal tersebut. Sampaikan kamu tidak
nyaman.
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03 Terus berlatih akan membuat sempurna.
3.
Ketika kamu pertama kali mulai bertindak tegas (apalagi jika itu bukan
sifat/kebiasaanmu), maka kamu mungkin takut (dan berpikir ) orang lain
akan menganggap kamu sebagai orang yang kasar. Tetapi sebaliknya,
dengan menegaskan batasmu berarti kamu telah menghargai diri sendiri,
kebutuhanmu, dan perasaanmu yang lebih dari sekedar pemikiran dan
pendapat orang lain. Bersikap tegas tidak berarti bahwa kamu tidak
baik. Itu berarti bahwa kamu bersikap adil dan jujur kepada mereka (dan,
dengan demikian, ramah kepada mereka dalam jangka panjang), sambil
mempertahankan kedamaian, martabat, dan harga dirimu.
04 Jika semuanya gagal, maka tinggalkan dan abaikan.
4.
Suarakan batasmu terlebih dahulu, lalu ikuti dengan tindakan. Jika kamu
telah menegaskan diri sendiri dan menjelaskan kepada orang lain bahwa
dia tidak menghormati batasanmu, maka tidak apa-apa untuk mengabaikan
korespondensi dari titik itu ke depan. Ingatkan dirimu akan nilai diri sendiri,
dan bahwa tidak ada orang yang berhak membuat kamu merasa tidak
nyaman atau mengambil ruang personal yang ditentukan sendiri darimu.

Batasan diri, berhubungan dengan persetujuan (consent) yaitu pemberian
dan penerimaan persetujuan. Hal ini pun menyangkut pula pemberian dan
penerimaan terhadap penolakan. Pemberian persetujuan adalah ungkapan
persetujuan kita terhadap permintaan ataupun perilaku yang dilakukan orang
lain terhadap diri kita. Di sisi lain individu pun diharapkan untuk dapat menerima
penolakan (tidak setuju) dari orang lain.
Menurut kamu, apa makna dari persetujuan?
Persetujuan berarti kita secara sadar menyetujui untuk melakukan suatu
tindakan. Secara sadar menyiratkan bahwa kita tidak dibawah tekanan
(termasuk rayuan) dan memahami betul apa implikasi dari persetujuan yang kita
buat (memiliki pengetahuan terkait tindakan yang akan kita ambil). Penting untuk
jujur kepada orang lain tentang apa yang kamu inginkan dan tidak inginkan.
Menyetujui dan meminta persetujuan adalah tentang mengatur batasan
pribadi kita dan menghormati batasan orang lain atau pasangan - dan
memeriksa atau mencari tahu jika ada hal-hal yang tidak jelas (abu-abu atau
tidak dimengerti maknanya).
Jika makna persetujuan seperti yang kita bahas, maka apa saja syarat
(dasar-dasar) persetujuan tersebut menurutmu?
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Suatu bentuk persetujuan harus memiliki
dasar-dasar seperti berikut:
1.01 Bebas diberikan tanpa tekanan. Menyetujui adalah pilihan yang kamu
buat tanpa tekanan, manipulasi, atau di bawah pengaruh obat-obatan
atau alkohol.
02 Dapat dibalikkan. Siapa pun dapat mengubah pikiran mereka tentang
2.
apa yang ingin mereka lakukan, kapan saja. Bahkan jika kamu pernah
melakukannya sebelumnya maka bisa dibahas atau ditinjau ulang.
03 Berbasis pengetahuan akurat. Kamu hanya dapat menyetujui sesuatu jika
3.
kamu memiliki informasi/pengetahuan lengkap.
04 Antusias atau diinginkan. Kamu seharusnya hanya melakukan hal-hal yang
4.
ingin kamu lakukan, bukan hal-hal yang menurut kamu diharapkan orang
lain untuk kamu lakukan.

5.05 Spesifik. Buatlah persetujuan yang jelas dan spesifik untuk hal-hal yang
kamu inginkan atau tidak inginkan. Pastikan persetujuan yang kamu berikan
tidak disalahartikan. Misalnya seperti: mengatakan ‘ya’ pada bergandengan
tangan, bukan berarti mengatakan ‘ya’ pada berciuman. Lakukanlah
sesuatu sesuai dengan yang kamu sepakati. Kamulah pemilik keputusan
akhir tentang apa yang terjadi dengan tubuhmu. Tidak masalah jika kamu
sudah ‘ya’ sebelumnya dan kemudian berubah pikiran. Kamu diijinkan untuk
mengatakan "berhenti" kapan saja, dan orang lain atau pasanganmu perlu
menghargai itu.
1.06 Bukan interpretasi. Persetujuan tidak pernah ditunjukkan oleh hal-hal
seperti perilaku masa lalumu, apa yang kamu kenakan, atau ke mana kamu
pergi. Persetujuan selalu dikomunikasikan dengan jelas - tidak boleh ada
pertanyaan atau misteri. Diam bukanlah persetujuan. Dan itu tidak hanya
penting saat pertama kali kamu bersama seseorang. Pasangan yang sudah
menjalin relasi sebelumnya atau bahkan yang sudah lama bersama juga
harus menyetujui sebelum melakukan hal-hal tertentu - setiap saat.
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Pengambilan Keputusan
Apa itu Pengambilan Keputusan?
Keputusan merupakan salah satu reaksi terhadap beberapa pilihan solusi
yang dilakukan baik secara sadar atau tidak. ‘Secara sadar’ adalah pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan risiko dan dampak yang akan muncul
dari keputusan tersebut. ‘Secara tidak sadar’ adalah pengambilan keputusan
yang diambil tanpa mempertimbangan risiko dan dampak yang muncul.
Pengambilan keputusan seperti ini sering diistilahkan dengan keputusan
yang gegabah.
Pertimbangkan
Faktor Lain
Pikirkan Tujuan

Evaluasi
Keputusan
Selama Dijalani
Identifikasi
pilihan
keputusan

Ambil Keputusan

Prinsip-prinsip dalam Mengambil Keputusan:
1.01 Pikirkan tujuan. merupakan hal awal yang harus dilakukan saat akan
mengambil keputusan, misalnya tujuan untuk tidak mau menjadi ketua kelas
dikarenakan ingin fokus terhadap pelajaran, atau ada yang mau menjadi
ketua kelas dengan tujuan untuk belajar bertanggung jawab.
02 Mengidentifikasi pilihan, melihat hal positif dan hal negatif dari pilihan yang
2.
akan diambil. Misalnya identifikasi keputusan untuk menjadi ketua kelas.
Ketika menjadi ketua kelas tentu ada beberapa tanggung jawab yang perlu
di pegang namun di satu sisi, menjadi ketua kelas memberi kesempatan
kepada kita untuk belajar menjadi pemimpin dan mengambil peran penting
di kelas
03 Pertimbangkan faktor lain, misalnya mempertimbangkan faktor lain dalam
3.
keputusan menjadi ketua kelas:
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•

Dari pertimbangan faktor keluarga, misalnya, tanyakan pada dirimu
kira-kira kalau kamu menjadi ketua kelas akan diizinkan oleh orang
tua atau tidak. Apakah menjadi ketua kelas akan mengambil waktumu
sehingga tidak bisa bersama keluarga.

•

Pertimbangan faktor sosial, misalnya, bagaimana tanggapan temanteman jika kamu menjadi ketua kelas. Apakah menjadi ketua kelas akan
membuatmu jadi ditakuti atau dijauhi oleh teman-teman karena harus
membuat laporan absen atau teman-teman kamu mendukung untuk
menjadi ketua kelas karena mereka percaya kamu bisa memimpin.

•

Pertimbangan faktor psikis, misalnya, kalau menjadi ketua kelas apakah
kamu akan menjadi galak, pemarah, dan keras? Apakah kamu siap
dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kamu? Apakah
kamu semangat dan senang dengan kontribusi nyata yang bisa kamu
berikan sebagai ketua kelas?.
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•

Pertimbangan faktor kesehatan, misalnya kalau menjadi ketua kelas
maka akan bertanggung jawab dengan situasi di kelas sedangkan kamu
sedang tidak enak badan dan sulit untuk memberi pengumuman bagi
teman-teman lainnya.

04 Ambil keputusan setelah mempertimbangkan beberapa faktor di atas.
4.
Hal yang paling penting adalah keputusan yang akan diambil harus sesuai
dengan prinsip- prinsip positif yang diyakini. Keputusan yang diambil
dengan hati yang mantap akan membuat kamu lebih percaya diri menjawab
ketika ada orang yang bertanya atau mungkin mengganggu keputusan yang
sudah kamu buat. Jangan membiarkan suatu masalah dibiarkan tidak jelas,
tanpa status. Putuskan dengan jelas setelah langkah-langkah sebelumnya
kau tempuh dengan hati-hati.

5.05 Evaluasi keputusan selama dijalani. Jadi, keputusan apapun itu tetap harus
dinilai. Apakah proses ini membuat perubahan yang baik dalam cara berpikir,
perasaan dan tingkah laku.
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Lembar Refleksi bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

:
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.
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:

Usulan untuk perbaikan.
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Aku dan Orang-Orang
di Sekitarku

Topik 21 - Mereka yang Berarti Bagiku
Topik 22 - Aku dan Temanku
Topik 23 - Aku dan Keluargaku
Topik 24 - Relasi yang Sehat
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Mereka yang Berarti Bagiku
Pengantar

Tujuan

Kadang kita lupa bahwa ada orang-orang yang berarti di sekitar kita yang
berkontribusi membentuk gambaran diri kita hari ini. Pengaruh yang diberikan
orang-orang tersebut bisa sangat kuat atau bisa tidak terlalu kuat bahkan
juga bisa sangat positif atau mungkin malah sebaliknya. Penting mengajak
siswa untuk menyadari siapa saja orang-orang yang dekat dengannya dan
bagaimana orang-orang tersebut berkontribusi membentuk diri siswa hingga
hari ini. Sebaliknya, tentu saja keberadaan siswa juga berarti bagi orang-orang
tersebut. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan yang diambil oleh siswa
juga akan memberikan dampak kepada orang tersebut. Diharapkan dengan
mengidentifikasi orang-orang terdekat, maka remaja akan memahami siapa
saja orang terpenting yang dapat membantu dan mendukung jika mereka
membutuhkan bantuan.

1.01

Untuk membantu siswa mengidentifikasi pihak-pihak yang berarti
dan memberikan pengaruh bagi dirinya

02 Untuk membantu siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk pengaruh
2.
yang diberikan oleh orang-orang tersebut dalam membentuk
konsep diri mereka hari ini

Alat Bantu

•

Kertas HVS sebanyak siswa

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Pemetaan Orang yang Berarti Bagiku (20 menit)
•

Bagikan kertas HVS kepada setiap siswa.

•

Minta siswa untuk melakukan pemetaan orang yang berarti bagi mereka
dengan cara berikut:

Ayah
Adek

Ibu

Isi dengan Namamu

Doni

Nina
Ibu Guru Astri

Buku Panduan Guru
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•

Minta siswa menghitung dan menuliskan: siapa 3 (tiga) nama yang paling
banyak muncul dalam tabel tersebut. Peringkatkan nama tersebut.

•

Jelaskan bahwa:

•

Jarak antara “Aku” dan orang-orang yang berarti di sekitar kita
menggambarkan kedekatan hubungan “Aku” dengan mereka.
Semakin dekat orang-orang tersebut dengan “Aku” maka
artinya semakin dekat hubungan yang terbangun. Dan begitu
juga sebaliknya.

•

Garis menunjukkan pengaruh orang-orang disekitar kita
terhadap “Aku”. Makin tebal garisnya artinya makin besar
pengaruh orang tersebut terhadap “Aku”. Begitu juga
sebaliknya.

•

Tuliskan pengaruh apa yang diberikan oleh orang-orang
tersebut terhadap “Aku” pada bagian garis yang dibuat.

•

Misalnya: Ibu memiliki jarak yang dekat artinya “Aku” memiliki
hubungan yang paling dekat dengan Ibu. Terlihat bahwa garis
antara Ibu dan “Aku” sangat tebal yang artinya Ibu memberikan
pengaruh besar terhadap kehidupan “Aku”. Ibulah yang menjadi
panutan “Aku” untuk tidak pernah berbohong walaupun hal
pahit sekalipun. Ibu mengajarkan dan mencontohkan kejujuran
adalah hal paling penting dalam hidup.

Kuis Orang yang Berarti Bagiku (15 menit)
•

Sampaikan kepada siswa bahwa kita akan melakukan kuis untuk mengecek
siapakah orang disekitar kita yang sudah dipetakan sebelumnya. Caranya
adalah:

•

Akan ada pernyataan terkait situasi-situasi atau kejadian lalu
kita akan menjawab untuk situasi tersebut, siapa orang yang
akan menjadi pilihan kita untuk kita percayai atau meminta
dukungan.

•

Tidak masalah jika ada nama orang lain yang kita ingat cocok
untuk suatu pernyataan sementara belum kita tuliskan pada
pemetaan sebelumnya. Silahkan isikan nama orang tersebut di
kolom “Nama Orang yang Berarti Bagi Kita”

Pernyataan

Nama Orang yang Berarti Bagi Kita

•01

Aku paling sering menghabiskan waktuku dengan
orang ini

•02

Orang pertama yang aku beritahu ketika aku
mendapatkan kabar gembira

•03

Aku punya rahasia dengan orang ini

•04

Orang yang aku beritahu ketika aku pertama kali
mengalami menstruasi/mimpi basah

•05

Aku merasa nyaman berada di dekat orang ini
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Pernyataan

Buku Panduan Guru

Nama Orang yang Berarti bagi Kita

•06

Aku yakin orang ini menyayangiku

•07

Aku menceritakan masalah-masalahku
pada orang ini

•08

Aku banyak bertanya pada orang ini mengenai
hal-hal yang aku tidak pahami

•09

Orang ini selalu ada kapanpun aku butuh

•10

Aku paling takut kalau orang ini marah

•

Minta siswa menghitung dan menuliskan: siapa 3 (tiga) nama yang paling
banyak muncul dalam tabel tersebut. Peringkatkan nama tersebut.

•

Minta siswa saling berbagi cerita dengan teman disebelah mereka tentang:

•

Apa yang paling mereka ingat dari ketiga orang tersebut.

•

Bagaimana ketiga orang tersebut mempengaruhi gambaran diri
masing-masing siswa hari ini.

•

Tanyakan bagaimana perasaan siswa melakukan hal ini.

•

Berikan apresiasi atas keterbukaan dan keberanian siswa untuk
menceritakan hal penting dalam hidup mereka.
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Aku dan Temanku
Pengantar

Tujuan

Salah satu ciri remaja adalah kecenderungan mereka untuk memberikan porsi
yang lebih besar pada teman-temannya dibandingkan ketika masih anak-anak
yang lebih banyak bergantung pada keluarga. Hal ini wajar saja terjadi karena
aspek sosial remaja yang semakin berkembang. Salah satu hal yang penting
didiskusikan bersama remaja adalah kualitas pertemanan seperti apa yang
mereka inginkan (baik dari teman ataupun mereka sebagai teman) termasuk
mengenali batasan tindakan dari pertemanan yang bisa disebut tekanan
atau kekerasan yang tentu saja bisa merusak kualitas pertemanan yang
ideal. Tentu saja juga penting mendorong remaja untuk berani menyampaikan
atau mengkomunikasikan perasaan mereka jika kualitas pertemanan dirusak
oleh teman mereka. Ingatkan mengenai nilai dan batasan pribadi jika remaja
mengalami konflik terkait pilihan yang bertentangan dengan teman-temannya.

1.01

Untuk membantu siswa mengenali peran dan pengaruh
pertemanan dalam praktik-praktik relasi yang sehat dan setara.

02 Untuk mendiskusikan bentuk-bentuk tekanan teman sebaya dan
2.
dampaknya.
03 Untuk membangun gagasan siswa tentang apa yang sebaiknya
3.
dilakukan jika mengalami tekanan dari teman sebaya mereka.

Alat Bantu

•

Sapu tangan 2 buah

•

Kertas plano dan spidol untuk 4-6 kelompok

•

Selotip kertas

•

Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Pemetaan Orang yang Berarti Bagiku (20 menit)
•

Sampaikan kepada siswa bahwa kita akan melakukan permainan tentang
membangun rasa percaya.

•

Minta satu siswa perempuan dan satu siswa laki-laki secara sukarela maju
ke depan untuk di tutup matanya menggunakan sapu tangan. Lalu minta
satu orang siswa perempuan dan satu orang siswa laki-laki untuk menjadi
pemandu. Siswa lain akan menjadi hambatan bagi kedua siswa yang
ditutup matanya. Jika ruang terbatas bisa dipilih 10-15 orang siswa menjadi
penghambat yang berdiri acak di ruangan.
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•

Sampaikan bahwa tugas pemandu adalah memandu (memberikan instruksi
arah) kepada dua siswa yang matanya ditutup untuk menyeberang dari
sudut ruangan yang satu ke sudut yang lain dengan melalui penghambat.

•

Lakukan kegiatan ini 2-3 kali dengan siswa berbeda yang ditutup matanya.

•

Setelah selesai semua permainan, tanyakan:

•

Akan ada pernyataan terkait situasi-situasi atau kejadian lalu
kita akan menjawab untuk situasi tersebut, siapa orang yang
akan menjadi pilihan kita untuk kita percayai atau meminta
dukungan.

•

Tidak masalah jika ada nama orang lain yang kita ingat cocok
untuk suatu pernyataan sementara belum kita tuliskan pada
pemetaan sebelumnya. Silahkan isikan nama orang tersebut di
kolom “Nama Orang Yang Berarti bagi Kita”

Kualitas Teman Ideal (15 menit)
•

Sampaikan bahwa kita telah mendiskusikan tentang kepercayaan dan apa
artinya bagi kamu. Sekarang kita akan melihat kualitas yang kamu lihat
untuk teman yang bisa kamu percaya.

•

Bagilah siswa menjadi 4-6 kelompok.

•

Berikan masing-masing kelompok kertas plano dan spidol.

•

Minta setiap kelompok mendiskusikan tentang:

•

Kualitas apa yang penting dimiliki oleh seorang teman ideal?

•

Minta setiap kelompok membacakan hasil diskusi kelompok secara singkat.

•

Catat hal-hal utama yang diidentifikasi oleh kelompok dan tuliskan
di papan tulis.

•

Tanyakan kepada semua siswa:

•

Apakah kamu pikir kamu memiliki teman seperti ini?

•

Apakah kamu pikir kamu adalah teman seperti ini
untuk orang lain?

Tekanan Teman Sebaya (10 menit)
•

Bacakan cerita berikut kepada siswa:

•

Buku Panduan Guru

Tia dan Puput adalah teman baik. Puput baru-baru ini
mendengar bahwa Tia memberi tahu teman-teman lain di
dalam komunitas mereka tentang salah satu rahasia Puput.
Puput mempercayai Tia untuk menjaga rahasianya dan sangat
kesal bahwa Tia melanggar kepercayaan ini dan memberi
tahu orang lain. Sekarang Puput khawatir orang-orang akan
bergosip dan akan berbohong tentang dia dan cerita ini bisa
saja sampai pada keluarganya.
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•

Minta siswa berpasangan lalu putuskan satu menjadi Tia dan satu menjadi
Puput. Siswa yang menjadi Puput diminta membayangkan situasi dan
perasaan Puput pada waktu itu. Minta siswa yang menjadi Puput untuk
mengatakan sesuatu kepada Tia setelah mendengar peristiwa itu.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Apakah yang dilakukan Tia kepada Puput merupakan salah
satu bentuk tekanan teman sebaya? Sebutkan
contoh-contoh lain?

•

Mengapa penting bagi Puput untuk memberi tahu Tia
bagaimana perasaannya dari pada memberitahu Tia bahwa
apa yang dia lakukan salah?

•

Bisakah kamu berbagi pengalaman ketika kamu tidak
menggunakan pernyataan yang mengungkapkan bagaimana
perasaanmu kepada seorang teman tetapi malah memberitahu
mereka apa yang mereka lakukan dengan buruk? Apa hasilnya?

Tarik kesimpulan bersama siswa dan berikan apresiasi atas keterbukaan mereka
untuk berbagi.
•

Katakan “tidak” dengan tegas. Cara paling mendasar untuk menanggapi
tekanan teman sebaya adalah mengatakan “tidak”. Kemampuan melawan
akan menyelamatkanmu dari tekanan lain di kemudian hari karena mereka
paham bahwa kamu tidak tertarik.

•

Ganti topik. Jika kamu tidak enak untuk menolak, ganti topik. Dengan
demikian, kamu bisa menunda sampai siap merespon (atau tidak merespon
sama sekali). Menghindar juga merupakan isyarat bahwa kamu tidak tertarik
dan enggan menanggapi.

•

Cari alasan untuk pergi. Pilihan lain adalah meninggalkan penekan dan
situasinya. Cari alasan yang membuatmu harus segera pergi. Minta maaf,
dan tinggalkan tempat itu secepatnya.
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Aku dan Keluargaku
Pengantar

Tujuan

Pada sesi ini, peran keluarga dalam pendidikan kesehatan reproduksi akan
dibahas bersama siswa. Sampaikan bahwa remaja banyak dipengaruhi oleh
hubungan dengan keluarganya. Keluarga bisa memberi cinta dan perasaan
berharga, memberikan keamanan dan rasa memiliki. Keluarga bisa membantu
mengembangkan kepercayaan diri yang sangat penting untuk membangun
hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam sesi ini pula komunikasi siswa
dengan orang tuanya terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas dapat
terbuka, jika sebelumnya belum pernah dibahas dalam keluarga.

1.01

Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fungsi keluarga
dalam pendidikan kesehatan reproduksi di rumah.

02 Untuk membantu siswa mengidentifikasi peluang dan hambatan
2.
untuk mendiskusikan kesehatan reproduksi di rumah.
03 Untuk membangun rasa percaya diri siswa dalam mendiskusikan
3.
kesehatan reproduksi dengan keluarga di rumah.

Alat Bantu

•

Lembar Surat Untuk Orang Tua/ Wali atau Buku Jurnal Siswa

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Menulis Surat untuk Orang Tua (15 menit)
•

Buku Panduan Guru

Sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini, siswa akan diminta untuk
menuliskan surat kepada orang tua/walinya. Caranya sebagai berikut:

•

Tema surat yang mereka buat adalah mengenai hal-hal apa
saja yang sudah mereka pelajari selama mendapatkan program
SETARA selama ini.

•

Minta mereka juga menuliskan apa harapan atau kebutuhan
mereka terhadap orang tua/walinya terkait kesehatan
reproduksi yang mereka hadapi. Misalnya apakah mereka ingin
juga bisa membicarakan hal tersebut dengan orang tuanya.

•

Dapat saja terjadi bahwa beberapa siswa akan merasa bahwa
menuliskan surat ini adalah tugas yang membingungkan dan
mereka merasa tidak mampu untuk melakukannya. Bantu siswa
yang merasa demikian dengan beberapa saran hal-hal yang
dapat disampaikan di dalam surat.

•

Dorong mereka untuk menggunakan bahasa yang sederhana
saja dan tidak perlu terlalu merasa khawatir dengan istilahistilah yang ada.
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Lembar Surat untuk Orang Tua/Waliku

Bapak/ Ibu yang aku sayangi,
Di sekolah aku telah mendapatkan program SETARA. Selama ini, aku sudah belajar tentang...

Pelajaran-pelajaran ini telah menyadarkanku tentang...

Aku juga ingin menceritakan banyak hal tentang diriku kepada Bapak/ Ibu. Aku berharap Bapak/ Ibu...

Dari anakmu tersayang
(Nama Siswa)
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•

Minta siswa menyerahkan surat ini kepada orang tua mereka.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Adakah rasa malu atau kekhawatiran dari siswa mendiskusikan
isi surat ini dengan orang tua masing-masing?

•

Berikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkap kekhawatiran atau
perhatian mereka.

•

Berikan tips berikut untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka:

•

•

Bersiaplah: Ketahuilah apa yang kamu minta dan pikirkan
konsekuensi dari permintaanmu.

•

Pilih waktu yang tepat: Ketika situasi di rumah santai.

•

Tenang: Tunjukkan topikatau keinginanmu dengan tenang dan
dengan fakta.

•

Dengarkan apa yang orang tua atau walimu katakan:
Pertimbangkan sudut pandang mereka dan apakah mereka
mungkin benar.

•

Gunakan pernyataan ‘Saya’ (dari sudut pandangmu): yang
menunjukkan perasaan dan sudut pandang kamu mengapa
kamu butuh mendapat dukungan dari orang tua atau wali dan
betapa pentingnya dukungan orang tua bagi dirimu.

Berikan semangat kepada siswa bahwa mereka pasti bisa melakukannya.

Refleksi Hubungan dengan Orang tua (20 menit)
•

Buku Panduan Guru

Bagikan kertas post-it 2 warna kepada masing-masing siswa. Minta mereka
menuliskan:

•

Warna 1: Apa tantangan yang kamu hadapi ketika ingin diskusi
tentang kesehatan reproduksi di rumah?

•

Warna 2: Apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh orang tua
kamu ketika ingin mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi
dengan kamu?

•

Sampaikan bahwa terkadang ketidaksetujuan anak dengan orang tua
tentang sesuatu termasuk membicarakan kesehatan reproduksi mungkin
bukan kesalahan mereka berdua. Hidup dan tinggal dalam situasi khusus
ini, orang tua berada di bawah banyak tekanan dan stres yang dapat
mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak-anak mereka. Mari kita
lihat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu meningkatkan
ini hubungan ini.

•

Bagikan satu kertas post-it kepada setiap siswa. Lalu minta mereka
menuliskan tips yang bisa dilakukan berbasis pengalaman atau ide mereka
untuk meyakinkan orang tua agar bisa terbuka mendiskusikan kesehatan
reproduksi dengan anak. Gulung kertas tersebut (seperti gulungan lotre)
lalu kumpulkan di dalam gelas atau wadah yang bisa dipakai.
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•

Minta masing-masing siswa secara acak mengambil satu kertas.

•

Berikan kesempatan kepada siswa yang bersedia membacakan tips yang
mereka dapat.

•

Catat tips-tips penting di papan tulis.

•

Rangkum hasil diskusi tips ini lalu ingatkan beberapa tindakan yang bisa
dilakukan di rumah bersama orang tua mereka.
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Relasi yang Sehat
Pengantar

Tujuan

Bicara tentang relasi seringkali kita langsung mengindetikannya dengan hal
yang indah dan romantis. Tapi yang terjadi tidak selalu demikian. Kadang
dalam relasi juga terjadi hal-hal yang tidak sehat. Bicara tentang relasi sangat
berhubungan dengan topik sebelumnya yaitu tentang batasan dan persetujuan
serta kemampuan pengambilan keputusan. Relasi yang sehat dibangun atas
dasar penghormatan yang artinya memahami batasan diri sendiri dan orang lain
dan selalu membuat dan meminta persetujuan. Pada pertemuan kali ini akan
dibahas batasan hubungan yang sehat dan tidak sehat serta membantu remaja
membangun rasa percaya diri menanggapi hubungan yang tidak sehat.

1.01

Untuk membantu siswa membedakan hubungan yang sehat
dan tidak sehat

02 Untuk membangun rasa percaya diri siswa dalam menanggapi
2.
situasi dimana mereka mungkin mengalami hubungan yang
tidak sehat

Alat Bantu

•

Lembar cerita atau Buku Jurnal Siswa

•

Sepotong kertas kecil sebanyak peserta

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut.

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Batasan Relasi Sehat dan Tidak Sehat (25 menit)
•

Sampaikan kepada siswa bahwa kita akan mendiskusikan tentang relasi
(hubungan) serta apa perbedaan antara relasi yang sehat dan tidak sehat.
Tapi pertama-tama, mari kita bicara tentang apa arti cinta.

•

Tanyakan kepada siswa:

•
•

Catat kata-kata kunci di papan tulis

•

Dorong siswa berpikir tentang cinta untuk orang yang berbeda dalam hidup
mereka, misalnya: teman-teman dan anggota keluarga mereka. Mereka
mungkin juga menyebutkan cinta atau perasaan untuk anak laki-laki atau
perempuan.

•

Jelaskan kepada siswa bahwa:

•

Buku Panduan Guru

Apa arti ‘cinta’ bagimu?

Kita dapat melihat bahwa cara kita mencintai seseorang
dan cara kita mengharapkan mereka untuk mencintai kita
adalah serupa (sama) pada seluruh hubungan yang berbeda
(pertemanan, anak dan orang tua, pacaran, perkawinan, dsb).
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•

Ada hal-hal tertentu yang kita harapkan dari hubungan cinta
dan ini berlaku untuk semua hubungan yang kita miliki.

•

Tetapi terkadang perilaku orang lain mungkin tidak memenuhi
harapan kita. Terkadang kita bisa mengekspresikan cinta kita
dengan cara tertentu, tetapi mungkin tidak akan dikembalikan
sama.

•

Ada sejumlah hal berbeda yang diharapkan orang dari
suatu hubungan. Ini terkadang melibatkan cinta, keamanan,
persahabatan, tetapi kadang-kadang juga dapat melibatkan
hal-hal lain juga.

•

Yang penting untuk diingat adalah bahwa terlepas dari alasan
untuk memasuki hubungan ini, ada beberapa elemen penting
untuk memastikan bahwa hubungan itu saling menguntungkan
bagi kita dan pasangan pasangan atau orang lain.

•

Sampaikan kepada siswa bahwa kita akan melakukan kegiatan yang akan
menggunakan imajinasi kita. Minta siswa berdiri dan menyebar ke seluruh
ruangan. Sampaikan bahwa Guru akan membacakan cerita pendek dengan
keras tentang seorang anak perempuan yang pacaran. Sampaikan kepada
siswa, bayangkan bahwa mereka adalah anak perempuan tersebut.

•

Berikan setiap siswa secarik kertas kecil. Potongan kertas ini
melambangkan harga diri anak perempuan dalam cerita. Harga diri adalah
istilah yang digunakan untuk mencerminkan penilaian emosional seseorang
secara keseluruhan terhadap nilai dirinya sendiri. Ini adalah penilaian
diri sendiri serta sikap terhadap diri sendiri. Siswa harus mendengarkan
setiap penghinaan yang diterima anak perempuan tersebut. Setiap kali
mereka mendengar sesuatu yang akan membuat anak perempuan tersebut
merasa buruk, maka mereka merobek sudut kecil selembar kertas dan
menjatuhkannya ke lantai.

Cerita:
Yunita dan Hakim adalah sepupu. Baru-baru ini Yunita pindah ke
perumahan yang sama dengan Hakim dan mereka menghabiskan
banyak waktu bersama. Jika Hakim melihat Yunita bermain
dengan teman-temannya, atau terlihat senang, Hakim marah
dan mengatakan hal-hal kejam seperti 'tidak ada yang menyukai
kamu'. Hakim mengatakan pada Yunita bahwa kamu beruntung
bahkan aku berteman denganmu. Harusnya kamu bersyukur ketika
aku baik padamu. Aku tahu tidak ada orang lain yang akan baik
padanya. Suatu hari, Hakim meminta Yunita membawakannya
coklat, tetapi Yunita lupa dan Hakim kehilangan kesabarannya lalu
mendorong Yunita dengan keras. Dia memberitahu Yunita bahwa
dia pelupa dan tidak berguna serta mendorongnya adalah semua
kesalahan Yunita.
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•

Minta siswa untuk menunjukkan sisa potongan kertas yang mereka pegang.
Boleh saja mereka malah tidak memegang potongan kertas karena sudah
habis dirobek.

•

Tanyakan kepada siswa:

•

Bagaimana perasaanmu jika menjadi Yunita?

•

Apakah Hakim dan Yunita memiliki hubungan yang sehat?

•

Bagaimana perasaanmu ketika setiap kali kamu merobek kertas
yang kamu pegang?

•

Catat kata-kata kunci di papan tulis sebagai bahan mengambil kesimpulan
bersama.

•

Jelaskan bahwa:

•

•

Tanyakan kepada seluruh siswa:

•
•

•

Buku Panduan Guru

Apa saja karakteristik dari relasi (hubungan) yang tidak sehat?

Jelaskan bahwa dalam hubungan yang tidak sehat:

•

Seseorang memperlakukan orang lain dengan buruk

•

Memberikan nama panggilan buruk dan mengolok-olok

•

Menekan atau menyakiti orang lain secara fisik

•

Tidak menghormati orang lain

•

Seseorang membuat keputusan untuk orang lain yang tidak
mereka setujui

•

Seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal
yang tidak nyaman bagi mereka Kedua pihak bertanggung
jawab untuk menjaga hubungan yang sehat di antara mereka.

Tanyakan kepada siswa:

•
•

Dalam hubungan yang sehat, kedua orang harus diperlakukan
dengan adil. Ini berarti bahwa kedua orang harus
memperlakukan satu sama lain dengan saling menghormati.

Jika Yunita dan Hakim memiliki relasi yang 'sehat', bagaimana
mereka akan memperlakukan satu sama lain?

Catat kata kunci di papan tulis lalu buat kesimpulan bersama.
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Bahan Bacaan Bab 7
Orang yang Berarti Di Sekitar Kita
Hubungan-hubungan dan peran orang yang terdekat di sekitar
01
1.

Keluarga

Keluarga merupakan bagian yang sangat penting bagi hidup seseorang. Di dalam
keluarga, seseorang memiliki ikatan yang lebih erat dengan anggota keluarga
yang lain (ibu, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, saudara sepupu, dll)
dibandingkan dengan orang lain. Keluarga sering dimaknai sebagai hubungan
darah (anggota keluarga terbentuk karena orang tersebut merupakan keturunan
orang yang sama). Meskipun begitu, beberapa orang menganggap bahwa
keluarga memiliki makna keluarga yang lebih luas. Orang yang tinggal di sekitar
kita (tetanga) seringkali dianggap sebagai keluarga. Keluarga dapat terdiri dari
ayah, ibu, kakak dan adik, pun juga jika kurang salah satunya. Jika ada seseorang
yang tidak memiliki kesemuanya (tingal di panti asuhan) maka orang-orang
terdekat yang tinggal bersamanya dapat dianggap sebagai keluarganya
02

Guru

Guru itu seperti orang tua pengganti disekolah. Selain sebagai pengajar, guru
juga bisa kita jadikan sebagai sumber bertanya dan juga bercerita, sehingga bisa
juga menjadi teman kita.
03 Teman-teman
1.

Bisa siapa saja, teman di rumah, teman kelas atau teman facebook. Namun, kita
harus berhati-hati ya pada teman-teman yang kita jumpai didunia maya seperti
facebook, twitter dan lain sebagainya. Kita harus bisa menentukan mana yang
benar-benar teman dan mana yang bukan.
04 Sahabat
1.

Adalah teman yang bisa dipercaya biasanya kita lebih dekat dengannya
dibandingkan dengan teman yang lain. Sahabat bisa menjadi tempat kita untuk
menyimpan rahasia, tempat untuk bercerita.
05
1.
Pacar

Adalah teman yang bisa dipercaya biasanya kita lebih dekat dengannya
dibandingkan dengan teman yang lain. Sahabat bisa menjadi tempat kita untuk
menyimpan rahasia, tempat untuk bercerita.

Relasi dengan Teman Sebaya
Teman sebaya adalah lingkungan sosial yang sangat penting dalam kehidupan
kita. Teman bisa memberikan rasa nyaman, merasa diterima, bisa terlibat
bersama dalam kegiatan dan percakapan yang disukai. Dengan sebaya, kita
juga bisa berbagi khayalan, perasaan, pengalaman dan emosi. Teman memiliki
peranan yang penting dalam kehidupan kita, mereka mengenalkan banyak hal.
Teman juga bisa menjawab banyak pertanyaan kita dan membuat kita merasa
nyaman dengan segala macam perubahan dalam diri kita. Bentuk hubungan
remaja dengan sebayanya yang sehat antara lain:
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•

Melakukan komunikasi yang baik dan terbuka tentang pikiran dan perasaan

•

Mendengarkan dan mengerti perasaan dan pendapat teman.

•

Memberikan dukungan kepada temannya yang sedang mengalami masalah.

•

Melakukan negosiasi.

•

Bekerja sama dan membagi tanggung jawab, misalnya dalam tugas-tugas
sekolah.

•

Menerima dan menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan dan tindakan
orang lain.

Fungsi pertemanan bagi remaja
•

Mengembangkan kemampuan komunikasi dengan orang lain

•

Mengembangkan pengelolaan emosi yang baik termasuk ekspresi emosi
yang tepat

•

Membantu mengembangkan rasa saling menghargai dan toleransi

•

Meningkatkan rasa kepercayaan diri, keyakinan akan kemampuan dan
keterampilan

•

Melatih kemampuan kepemimpinan

•

Mengembangkan rasa intimasi atau kedekatan dengan orang lain yang
dapat menjadi dasar hubungan yang lebih mendalam dan sehat ketika
dewasa nanti

•

Memperluas wawasan dan pengetahuan remaja tentang berbagai hal

Pertemanan dan kasih sayang tidak seharusnya menyakiti. Di usia remaja
ketika remaja mulai mengenal berbagai pertemanan dan kasih sayang, rentan
mengalami hubungan yang tidak sehat jika tidak dibekali dengan informasi yang
menuntun dengan baik.

Berikut berbagai bentuk dan ekspresi
dari kasih sayang

Buku Panduan Guru

•

Kasih sayang terhadap keluarga. Contohnya ungkapan cinta untuk ibu dan
ayah yang sudah merawat kita

•

Perasaan terhadap teman yakni saling menyayangi dan membantu sesama
teman

•

Perasaan yang romantis, mengungkapkan kasih sayang kepada seseorang
yang membuatmu tertarik seperti kepada pacar

•

Perasaan yang hanya merupakan kemauan dan hawa nafsu seperti ketika
menginginkan sesuatu kemudian merayu dengan segala daya upaya

•

Perasaan terhadap diri sendiri, seperti mencintai diri sendiri

•

Perasaan terhadap negara, bangsa, dan Tanah Air, seperti berprestasi 		
bagi Indonesia
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Kasih sayang dengan pengaruh positif
Kasih sayang ada yang berpengaruh positif dan negatif. Kasih sayang yang
berpengaruh positif akan membawa kita kepada
•

Mengenal diri kita sendiri lebih baik

•

Mendorong pencapaian prestasi di sekolah

•

Berbuat positif bagi lingkungan

•

Menjadi pribadi yang menyenangkan bagi sekitar

Cara Menghindari Tekanan Teman Sebaya
1.
01

Katakan “tidak” dengan tegas. Cara paling mendasar untuk menanggapi
tekanan teman sebaya adalah mengatakan “tidak”. Kemampuan melawan
akan menyelamatkanmu dari tekanan lain di kemudian hari karena mereka
paham bahwa kamu tidak tertarik. Namun, kamu harus tegas menolak

•

Ada banyak cara untuk menolak. Misalnya, “Aku enggak mau”,
atau “Enggak, terima kasih, aku lewat saja.” Kamu juga dapat
mengatakan, “Enggak deh, terima kasih.”

•

Hati-hati, jangan sampai kamu termakan umpan dan akhirnya
terjebak karena disebut “penakut” atau “enggak asyik”.
Pertahankan keputusan dengan tegas.

sambil menatap mata mereka. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak mau
berkompromi.
2.
02

Ganti topik. Ada banyak cara untuk menghadapi tekanan. Jika kamu tidak

•

Ganti topik dengan mengatakan, “Kamu mau nonton? Aku
sudah lama mau nonton film ini, tapi enggak seru kalau sendiri.”

enak untuk menolak, ganti topik. Dengan demikian, kamu bisa menunda
sampai siap merespon (atau tidak merespon sama sekali). Menghindar juga
merupakan isyarat bahwa kamu tidak tertarik dan enggan menanggapi.
03
3.

Cari alasan untuk pergi. Pilihan lain adalah meninggalkan penekan dan
situasinya. Cari alasan yang membuatmu harus segera pergi. Minta maaf,
dan tinggalkan tempat itu secepatnya.

Tekanan Teman Sebaya
Pernahkan kamu merasa tidak mampu menolak suatu ajakan atau tidak tahu
bagaimana caranya? Melakukan sesuatu yang tidak biasa kamu lakukan atau
tidak kamu sukai dikarenakan tekanan dari lingkungan pertemananmu dan
hanya untuk bisa diterima adalah bentuk dari peer pressure atau biasa disebut
tekanan teman sebaya. Situasi ini bisa membuat remaja merasa bersalah,
menyesal, malu, bahkan takut. Tekanan teman sebaya atau peer pressure dapat
3What is Peer Pressure, https://au.reachout.com/articles/what-is-peer-pressure accessed August 5th 2018
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mempengaruhi berbagai hal dari cara kamu berpakaian, aktivitas yang kamu
lakukan, minat yang kamu miliki, dengan siapa kamu berteman atau berpacaran,
atau keputusan untuk mengkonsumsi alkohol, dan narkoba.
Tekanan bisa terjadi secara langsung, dimana seseorang mengatakan apa
yang harus kamu lakukan. Juga bisa terjadi secara tidak langsung dimana
tekanan diberikan kepada kamu agar kamu dapat diterima masuk kedalaman
kelompok pertemanan tertentu.
Tekanan teman sebaya tidak selalu buruk. Jika temanmu mendorongmu untuk
berhenti mencontek atau agar kamu tidak berbohong kepada orang tua dan guru
hanya agar terhindar dari masalah, maka tekanan yang diberikan oleh temanmu
adalah hal baik. Namun tekanan teman sebaya seringkali berkaitan dengan hal
negatif.
Ada berbagai bentuk tekanan teman sebaya yang bisa dialami remaja. Berikut
contoh dan ide untuk menghadapinya:

Buku Panduan Guru

•

Tekanan untuk mem-bully
Jika ada temanmu mem-bully teman lain secara langsung atau online
(cyberbullying) dapat membuatmu berada pada tekanan untuk melakukan
hal yang sama. Pikirkan kembali mengapa temanmu memiliki pengaruh yang
demikian besar terhadap apa yang kamu lakukan. Apakah ini adalah bentuk
dirimu memperoleh kepercayaan diri? Apakah kamu khawatir jika kamu tidak
ikut melakukannya kamu pun akan di-bully? Kembali refleksikan pengaruh
apa yang kamu terima dari pertemanan ini dan jika kamu pun pernah membully, tidak selamanya kamu harus bersikap demikian. Bangun rasa yang
kuat terhadap nilai pribadi yang kamu miliki dan menghentikan bullying.

•

Tekanan akan penampilan
Jika temanmu sangat mementingkan penampilannya, baik itu dalam diet
ketat, olah raga berat, hingga cara berpakaian tertentu, kadang kita pun
merasa perlu untuk mengikutinya. Tapi terlalu mengkhawatirkan body
imagemu dan bagaimana penampilanmu bisa membuatmu stres. Fokuskan
dirimu untuk melakukan hal yang kamu senangi dan menyemangati dirimu
tanpa harus merasa terbeban. Bangun citra diri yang positif dan berikan
waktumu bersama keluarga dan teman yang mendukung. Ingat bahwa tidak
ada yang berhak menekan kamu untuk mengubah bentuk tubuhmu; percaya
diri akan tubuhmu sendiri adalah hal yang terpenting!

•

Tekanan untuk mengkonsumsi alkohol atau narkoba
Seringkali ajakan, dorongan, bahkan tekanan untuk merokok,
mengkonsumsi alkohol atau narkoba datang dari temanmu sendiri.
Tanyakan kembali kepada dirimu apakah ini benar-benar yang kamu
inginkan? Keputusan yang kamu ambil berdasarkan tekanan dari sekitar
dapat kamu sesali kemudian karena merasa telah menyerah terhadap
tekanan tersebut.
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•

Tekanan untuk melakukan hubungan seksual
Kamu bisa tertekan untuk melakukan hubungan seksual karena khawatir
akan pandangan pacar atau teman jika kamu tidak melakukannya. Namun
ingat, hubungan seksual seharusnya menjadi hal intim dan sangat personal,
jika kamu melakukannya di bawah tekanan kamu akan merasa rapuh/rentan
di kemudian hari. Jangan ragu mengatakan bahwa kamu tidak yakin dengan
ajakan tersebut atau belum siap secara emosional. Katakan bahwa kamu
belum siap dan mengharapkan mereka menghormati keputusanmu. Banyak
orang menyesali hubungan seksual yang dilakukan karena menyerah
terhadap tekanan. Jika hal itu terjadi pada dirimu jangan menyalahkan
dirimu sendiri. Belajar dari pengalaman dan memahami perasaanmu sendiri
akan membantumu dalam membuat keputusan yang lebih baik di kemudian
hari.

Ingat bahwa pelecehan seksual adalah suatu tindak kekerasan dan perlu
ditangani dengan serius. Jika kamu mendapat tekanan untuk melakukan
hubungan seksual tanpa seijin/persetujuan dirimu (self-consent), jangan malu
untuk mencari bantuan.

Berikut adalah enam cara menghadapi
tekanan teman sebaya
•

Percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti akan merasa tidak nyaman dan
tidak enak kalau dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu
inginkan. Perasaanmu tidak akan tenang dan kamu perlu mendengarkan
dan percaya pada apa yang kamu rasakan secara pribadi. Pendapat dan
pemikiranmu itu penting dan perlu menjadi dasar pertimbanganmu,
walaupun mungkin pendapatmu tersebut tidak sejalan dengan temantemanmu.

•

Jangan berkorban demi untuk membahagiakan orang lain
Semua orang pasti punya hal yang ia sukai dan tak disukai. Semua
orang pasti punya batasannya masing-masing. Kalau ada orang lain
yang memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu mau,
atau melampaui batasan yang kamu miliki, dia sedang tidak menghargai
pandangan serta batasan dirimu dan kamu tidak perlu melakukan
sesuatu hanya untuk menyenangkan dia. Percaya deh, buat apa kamu
menyenangkan orang lain hanya untuk sebuah pengakuan atau persetujuan
yang mengharuskan dirimu berkorban? Apakah penderitaan atau
pengorbanan yang sama akan kamu terima juga? Pertemanan yang sehat
adalah pertemanan yang menghargai keputusan atau pilihan satu sama
lain walaupun berbeda dengan keputusan atau pilihannya. Dengan kamu
menghormati keputusan temanmu dapat membantunya menghormati
keputusanmu juga.

•

Coba sesuatu yang baru
Coba sesuatu yang lain. Memiliki teman di luar sekolah, tempat les, atau
tempat lainnya. Coba hobi baru – belajar main skateboard, bikin band,
bergabung dengan klub perakit robot, belajar cara gambar manga, apapun!
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Kalau kamu punya sesuatu yang seru di luar lingkaran pertemananmu yang
biasa, kamu bisa mengasah bakatmu sendiri dan belajar jadi lebih percaya
diri. Kamu akan paham bahwa hal-hal yang kamu sukai itu juga keren, dan
kamu tidak harus selalu mengikuti kemauan orang lain.

Buku Panduan Guru

•

Ganti topik atau cari alasan untuk pergi!
Ada banyak cara untuk menghadapi tekanan. Jika kamu tidak enak untuk
menolak, ganti topik. Dengan demikian, kamu bisa menunda sampai siap
merespon (atau tidak merespon sama sekali). Menghindar juga merupakan
isyarat bahwa kamu tidak tertarik dan enggan menanggapi. Pilihan lain
adalah meninggalkan penekan dan situasinya. Cari alasan yang membuatmu
harus segera pergi. Minta maaf, dan tinggalkan tempat itu secepatnya.

•

Katakan tidak, karena kamu memilih demikian
Cara paling mendasar untuk menanggapi tekanan teman sebaya adalah
mengatakan “tidak”. Kemampuan melawan akan menyelamatkanmu dari
tekanan lain di kemudian hari karena mereka paham bahwa kamu tidak
tertarik. Ada beberapa hal yang tidak bisa dinegosiasikan karena memang
tidak sesuai dengan hati nurani atau nilai yang kamu miliki, atau karena hal
itu memang berbahaya – misalnya, mau bagaimanapun teman-temanmu
menekan kamu untuk mencoba narkoba, kamu tetap akan berkata tidak
karena kamu tahu alasannya dan pada nilai yang kamu miliki. Kalau kamu
sulit berkata tidak, disaat itu kamu bisa memilih untuk pergi dari tempat
tersebut. Yang paling penting di sini adalah kamu sebagai pihak yang
menentukan pilihan atas dirimu sendiri bukan karena tekanan dari siapapun.

•

Ubah pola pikir
Coba introspeksi dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, siapa yang biasanya
memaksa atau memberi tekanan kepada kamu untuk melakukan sesuatu
yang tindak kamu mau? Kenapa kamu takut berkata tidak? Kapan kamu
biasanya dipaksa? Kenapa kamu mau-mau saja? Apakah kamu khawatir
bakal kehilangan sesuatu kalau kamu berkata tidak? Apakah kehilangan itu
sepadan dengan dampaknya pada dirimu sendiri? Perhatikan jawabanmu.
Apakah kamu benar-benar gak keren kalau kamu tidak mau merokok, atau
mereka saja yang berlebihan? Kalau pacarmu memaksa kamu ciuman atau
berhubungan seks, memangnya itu tipe pacar yang kamu mau? Apakah
kamu benar-benar mau mengelilingi dirimu sendiri dengan orang-orang
yang tidak peduli dengan kamu, memaksa kamu melakukan sesuatu yang
belum tentu baik, dan terus menekan kamu untuk melakukan hal-hal sesuai
harapan mereka?

•

Jangan takut kehilangan teman
Kedengarannya sih sedih, tapi hal ini nyata. Teman yang baik akan
menghormati pendapatmu, menghormati prinsip dan batasanmu, bukannya
memaksa kamu melakukan sesuatu yang enggak kamu mau. Memiliki teman
yang baik akan membuatmu lebih bahagia daripada memiliki teman yang
memaksamu. Jangan takut untuk memperluas jejaring pertemananmu,
bertemu orang baru, nongkrong bermain di tempat yang berbeda,
dan memiliki teman-teman baru yang lebih bisa memahami kamu dan
menghormati kamu.
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Tips untuk para guru:
•

Carilah informasi mengenai kelompok-kelompok persahabatan atau
pertemanan peserta didik di sekolah (siapa yang dekat dengan siapa).
Informasi ini penting jika suatu saat terjadi masalah, selain itu sebagai
pantauan guru terhadap kegiatan peserta didik.

•

Jangan ketinggalan berita mengenai tren, kesukaan, dan hobi remaja yang
up to date saat ini. Hal ini dapat menjadi bahan pembicaraan dengan mereka
agar komunikasi yang terjalin bisa sesuai dengan dunia mereka.

•

Cari tahu siapa saja idola remaja yang paling banyak digemari saat ini, dan
bagaimana gaya hidup para idola ini. Sangat penting bagi peserta didik jika
guru dan orang tua dapat memahami dunia mereka.

•

Jika diperlukan, bergabunglah dengan tren atau kegiatan yang sedang
banyak mereka lakukan. Misalnya membuat akun instagram, facebook, dan
lain-lain, dari jejaring sosial ini, bapak/ibu juga dapat memantau perilaku
mereka sehari-hari.

•

Jika ada yang negatif dari perilaku teman dekat ataupun idola remaja
tersebut, jangan langsung menyimpulkan bahwa peserta didik tersebut
sudah pasti ikut-ikutan gaya itu. Bicarakan baik-baik dengan mereka, gali
pandangan mereka mengenai gaya tersebut, serta pelan-pelan ubah sikap
mereka ke arah yang lebih positif.

•

Cari tahu juga mengenai bahasa “gaul” yang biasa mereka gunakan.
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Peran Orang Tua
•

Pendidik: mengajarkan anak tentang bagaimana berbagi, mengatasi
masalah, mengatasi konflik, dan sebagainya

•

Panutan/contoh teladan: mencontohkan bagaimana beribadah dengan baik
dan khusyuk saat mengajak remaja beribadah, mencontohkan disiplin yang
baik dalam keseharian.

•

Pendamping dalam proses perkembangan anak: berdiskusi dengan remaja
saat menonton tayangan TV dan memberikan pengertian mengenai adegan
yang ditampilkan.

•

Konselor tempat curhat, berbagi keluh kesah remaja: Bersedia
mendengarkan keluhan remaja saat mereka membutuhkan seseorang untuk
mendengarkan.

•

Komunikator: memberikan informasi yang baik tentang apa yang harus
dilakukan anak.

•

Teman/sahabat: ngobrol seputar topik remaja, mendampingi remaja untuk
beraktivitas sesuai dengan hobi dan minatnya.

Terkadang pola komunikasi antara orang tua dan anak akan berubah ketika anak
tersebut beranjak menjadi remaja. Seringkali perubahan yang terjadi adalah
perubahan yang negatif, dimana pola komunikasi antara orang tua dan anak
remaja menjadi tidak efektif dan menjauh. Penyebab hal tersebut terjadi dapat
berasal dari remaja itu sendiri, namun dapat pula terjadi dari pihak orang tua.
Beberapa contoh penyebab hambatan komunikasi tersebut antara lain adalah:
•

Adanya kecenderungan remaja untuk lebih percaya dan menghabiskan
waktunya dengan teman sebaya sehingga kesempatan untuk bercerita dan
berkomunikasi dengan orang tua semakin berkurang. Hal ini menyebabkan
jarak di antara orang tua dan anak remajanya.

•

Kekhawatiran orang tua yang meningkat akan anak remajanya, baik dalam
hal pergaulan, fokus perhatian, pilihan-pilihan yang dibuat, maupun
bagaimana mereka menghabiskan waktu. Kekhawatiran tersebut seringkali
menyebabkan pola komunikasi yang menghakimi dan membatasi dari
pihak orang tua, sehingga remaja merasa tidak nyaman dan malah semakin
menjauh.

•

Ekspresi afeksi yang berubah karena fisik remaja yang tumbuh semakin
besar sehingga terkadang baik remaja itu sendiri maupun orang tuanya
menjadi enggak untuk menunjukkan kasih sayangnya lewat sentuhan fisik
seperti pelukan dan usapan.

Penting bagi kedua pihak untuk menyadari bahwa pola komunikasi yang baik
perlu tetap dijaga oleh masing-masing pihak. Perlu kerjasama keduanya untuk
dapat menciptakan komunikasi yang harmonis dan sehat.
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Lembar Refleksi bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.

:
:

Usulan untuk perbaikan.
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Banyak Belajar dari SETARA
Pengantar

Tujuan

Ini adalah sesi terakhir pada modul pembelajaran program SETARA untuk kelas 7.
Pembelajaran pada kelas 8 akan dilanjutkan dengan modul yang berbeda. Pada
sesi terakhir ini, diharapkan siswa dapat menarik kesimpulan besar dari seluruh
materi yang telah diterima selama setahun. Selain itu, pada sesi pun akan mulai
dibuat rencana menampilkan karya siswa yang berkaitan dengan materi-materi
yang telah mereka pelajari di SETARA.

1.01

Untuk membantu siswa mengingat dan dan mengidentifikasi
pembelajaran kunci dan manfaat yang mereka dapatkan dari
pendidikan kesehatan reproduksi menggunakan modul SETARA.

02 Untuk memberikan ruang aman bagi siswa dalam menunjukkan
2.
manfaat-manfaat belajar kesehatan reproduksi secara kreatif dan
menyampaikan pesan kunci kepada sekolah tentang bagaimana
sekolah menjadi lingkungan aman dan sehat bagi tumbuh
kembang mereka ke depan.

Bangun Suasana (5 menit)

Langkah Pelaksanaan
•

Sapa semua peserta secara bersemangat dan hangat.

•

Minta beberapa siswa secara sukarela untuk menyampaikan beberapa hasil
pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya.

•

Berikan apresiasi kepada siswa tersebut

•

Jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini.

Manfaat SETARA Bagi Ku (15 menit)
•

Lembar Kesan pada SETARA
Topik yang paling
berkesan dan
menginspirasi
saya

Topik :

Alasan

Saya bisa
merasakan :
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Sampaikan kepada siswa bahwa kita akan mendiskusikan tentang relasi
(hubungan) serta apa
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Topik yang paling
mudah dipahami

Topik :

Alasan

Saya jadi tahu/
memahami/
mengerti
bahwa :

Apa perubahan yang kamu rasakan jika dibandingkan antara kamu dulu sebelum ikut SETARA dengan
hari ini (setelah ikut SETARA)?

•

Setelah siswa selesai mengisi, minta 2-3 orang untuk membacakan
jawabannya.

•

Berikan tepuk tangan sebagai tanda apresiasi.

Persiapan Tugas Akhir/ Pameran (20 menit)
•

Ajak siswa untuk memikirkan ide tentang kegiatan pameran hasil karya
mereka yang menunjukkan pemahaman mereka akan topik-topik yang telah
dibahas. Bentuk-bentuk karya dapat sangat beragam, misalnya gambar,
poster, mading, lukisan, puisi, artikel, dan lain-lainnya.

•

Berikan kebebasan bagi siswa untuk memilih ide yang akan mereka
tampilkan.

•

Usulan ide dapat dituliskan terlebih dahulu dalam kolom ini:
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Saya ingin orang tahu bahwa SETARA telah mengubah saya menjadi.......
Saya ingin pelajaran SETARA diberikan kepada remaja lain karena ......... (sampaikan apa
yang menarik dan unik ketika belajar setara: topik/ metode/ dsb)
Lima Ide untuk Karya Pameran
(Bagaimana dua hal diatas akan disampaikan dalam kegiatan pameran)
01
02
03
04
05

•

Dorong siswa untuk berdialog memutuskan kegiatan atau karya yang bisa
dilakukan di sekolah (sesuai dengan waktu dan sumber daya sekolah). Guru
dapat membagi siswa dalam kelompok-kelompok jika dirasa hal tersebut
akan membantu siswa menyelesaikan tugasnya. Namun tidak menutup
kemungkinan pula, jika siswa memilih untuk bekerja sendiri.

•

Minta ide dari siswa bagaimana dan kapan sebaiknya karya-karya tersebut
ditampilkan (misalnya: dengan berbentuk pameran pada saat ketika
pembagian raport atau Masa Orientasi Siswa Baru. Dsb).

•

Diskusikan langkah dan waktu persiapan pameran serta siapa saja yang
bertanggung jawab terhadap rangkaian kegiatan:

Langkah
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Waktu Pelaksanaan

Penanggung Jawab

•

Sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh siswa atas partisipasi
yang baik selama belajar SETARA. Siswa akan melanjutkan pelajaran pada
kelas 8 nanti.

•

Jangan lupa untuk mendokumentasikan seluruh hasil karya siswa.
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Bahan Bacaan Bab 8
Apa dan Mengapa Pameran?
Teman-teman, pameran adalah ajang bagi kita untuk mengekspresikan karya
kita untuk diperlihatkan kepada orang lain. Karya ini bisa menunjukkan sikap,
pemikiran atau pandangan kita tentang ide atau topik tertentu. Nah, karena ini
adalah pembelajaran tentang kesehatan repropduksi dan seksual remaja, maka
ide atau pikiran atau isi hati yang akan dituangkan sebaiknya juga yang memiliki
kaitan dengan isu tersebut.
Ruang pameran akan dipenuhi oleh karya-karya kita yang kreatif. Kita bisa
mengaturnya di dalam kelas atau mungkin juga di luar kelas. Tunjukkan kepada
teman-teman kelas yang lain bahwa kita memiliki sesuatu yang penting yang
harus disampaikan kepada orang lain. Jadi, pameran adalah bukti nyata bahwa
kita memiliki komitmen dalam mengarungi dunia remaja dengan tetap sehat dan
bertanggung jawab dalam persoalan reproduksi dan seksualitas remaja.
Hal - hal yang perlu diperhatikan supaya pameran berjalan dengan baik adalah
sebagai berikut :
01
1.

Perencanaan Pameran
Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pameran.
Tahap ini meliputi hal-hal seperti :

•

Tujuan diadakannya pameran

•

Penentuan tema yang nantinya diangkat dalam pameran
tersebut

•

Penentuan materi hasil karya yang akan ditampilkan

•

Penyusunan panitia penyelenggara

•

Penentuan waktu dan lokasi pameran

•

Penyusunan agenda kegiatan

•

Pembuatan rencana kerja

02 Persiapan Pameran
2.

Tahap persiapan merupakan tahap dimana hal-hal yang sudah
direncanakan mulai dipersiapkan. Tahapan ini meliputi :

•

Pengumpulan karya yang akan dipamerkan

•

Persiapan tempat dan penyesuaian waktu penyelenggaraan
pameran

•

Persiapan perlengkapan pameran

•

Penempatan hasil karya untuk dipamerkan

•

Penyaiapan undangan termasuk daftar orang/ pihak yang akan
diundang

•

Persiapan media publikasi
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03 Pelaksanaan Pameran
3.

Tahapan ini merupakan tahapan persiapan telah selesai, maka pameran
dapat dilaksanakan. Tahapan ini meliputi :
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•

Pembukaan pameran

•

Penyambutan pengunjung

•

Memandu pengunjung di area pameran

•

Pengamatan situasi pameran

•

Mendokumentasikan kegiatan acara

•

Evaluasi dan penulisan laporan kegiatan
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Sampai bertemu di kelas 8!
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Lembar Refleksi bagi Guru
Pengalaman bapak/ibu guru dalam menyampaikan topik kesehatan reproduksi dan seksualitas adalah
bahan pembelajaran berharga bagi berbagai pihak yang ingin mengggunakan modul ini di sekolah
mereka. Catatan bapak/ibu tentang capaian dan kendala penyampaian topik-topiknya akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki implementasi di kemudian hari.

Panduan Pengisian:
01
1.

Luangkan waktu selama 15 menit setiap setelah selesai menyampaikan satu bab di dalam modul
SETARA untuk mengisi lembar refleksi ini.

02
2.

Informasi yang anda tuliskan dapat digunakan untuk membantu bapak/ibu untuk menemukan
ide-ide untuk digunakan dalam penyampaian topik-topik di bab berikutnya.

03
3.

Kompilasi catatan bapak/ibu dapat digunakan dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran
dengan guru-guru dari kelas dan sekolah lain.

Nama Sekolah / Kelas		
:
Nama Guru			:
Bab pembahasan		:
Jumlah Topik di dalam Bab
:
Tanggal Penyampaian		
:

Pilih salah satu jawaban dari pertanyaan berikut.
01
1.

Waktu Penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• B Melebihi alokasi jam pelajaran.
Sebutkan judul topik :
• C Kurang dari alokasi jam pelajaran
Sebutkan judul topik :
02
2.

Metode penyampaian
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:
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03
3.

Penggunaan alat bantu				
Dari keseluruhan topik di bab ini, ada beberapa topik yang :

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Sebutkan modifikasi yang dilakukan agar guru lain dapat belajar menggunakan
inovasi serupa 		
:

04
4.

Pertanyaan dari siswa

• A Sesuai dengan modul.
Sebutkan judul topik :
• B Modifikasi.
Sebutkan judul topik

:

• C Tidak ada.
05
5.

Observasi anda terhadap reaksi siswa saat membahas materi.
(misalnya: sulit mengerti, tidak tertarik, terlihat bosan, antusias, menimbulkan banyak debat, dsb)

Topik (dapat lebih dari satu) :
Hasil observasi		

:
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06
1.

Menurut anda, apa tantangan yang guru hadapi dalam menyampaikan materi ini ?
(isi di bagian yang relevan dengan apa yang ada rasakan)

• A Tingkat kesulitan memahami materi
Judul topik
:
Jelaskan
:

• B Kesesuaian dengan isu yang dihadapi siswa.
Judul topik
:
Jelaskan
:

• C Lainnya
Judul topik
Jelaskan

07
2.
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:

Usulan untuk perbaikan.
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