




PEDOMAN DAN MODUL PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS BAGI GURU SMP



ndonesia adalah negara besar yang terdiri atas 33 Provinsi dengan populasi Ipenduduk yang besar (± 209 juta). Hingga Juni 2007 tercatat 9.689 kasus AIDS di 
Indonesia (laporan dari 32 provinsi), sementara infeksi HIV mencapai 5.813 

kasus (Ditjen P2MPL Depkes RI). Dari data tersebut remaja merupakan kelompok 
umur yang paling banyak terdapat kasus HIV dan AIDSnya. Secara keseluruhan, 
menurut perkiraan Departemen Kesehatan, jumlah kasus HIV dan AIDS di 
Indonesia mencapai 90.000 sampai 130.000 orang. 
 Sejak tahun 1997 sebenarnya Departemen Pendidikan Nasional mulai 
mengambil peran di bidang Pendidikan Pencegahan kasus HIV dan AIDS dengan 
dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan tentang Pedoman Pendidikan 
Pencegahan kasus HIV dan AIDS melalui jalur pendidikan dan pembentukan 
Kelompok Kerja Penanggulangan kasus HIV dan AIDS di tingkat Departemen. 
Selanjutnya penyusunan berbagai media seperti leaflet, poster serta buku Pedoman 
dan Modul Pencegahan kasus HIV dan AIDS untuk tingkat perguruan tinggi, siswa 
SMA/SMK dan SMP melalui berbagai pendekatan. Upaya tersebut dilakukan baik 
oleh Departemen Pendidikan Nasional sendiri maupun yang mendapat dukungan 
dari lembaga-lembaga seperti UNICEF, Global Fund, dan UNESCO serta Plan 
International.
 Berdasarkan hasil Workshop yang diadakan Departemen Pendidikan 
Nasional, UNESCO dan Plan International pada tanggal 26 dan 27 Juli 2006 telah 
disepakati untuk menyempurnakan Pedoman dan Modul Life Skills Education 
Untuk Pencegahan kasus HIV dan AIDS bagi Guru di SMP dan yang sederajat 
dengan menambahkan beberapa informasi yang berkaitan dengan “Hak Asasi 
Manusia” dan “emergency response”. Buku ini merupakan hasil revisi tersebut.
 Kepada semua pihak yang telah membantu penyempurnaan modul ini 
khususnya kepada Tim Revisi Pedoman dan Modul ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 September 2007
Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani

dr. Widaninggar W, M.Ed
NIP. 140 162 100

ii

Tim Penyusun Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup 
untuk Pencegahan HIV dan AIDS bagi Guru SMP dan yang Sederajat

Penanggung Jawab : 
Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 
Departemen Pendidikan Nasional

Editor :
dr. Widaninggar W, M.Ed.

Tim Penyusun :
1. Drs. Purnomo Ananto, MM
2. Rahmah Astuti, S.Psi, M.Pd
3. dr. Ariani, Sp.KO

Tim Revisi :
1. Drs. Purnomo Ananto, MM
2. Rahmah Astuti, S.Psi, M.Pd
3. dr. Ariani, Sp.KO
4. dr. Mariani Roizari, Sp.KO
5. Drs. Agung Tri Wahyunto
6. Erni Hariyanti, S.Psi
7. Esti Widiastuti, SH.
8.  Dra. Elly Farida W
9.  DR. Rita Damayanti, MKM (FKM UI)
10. dr. Robert Ganda Santana, M.Si (FK Univ Trisakti)
11. Husein Habsyi, SKM (Yayasan Pelita Ilmu)
12.  Drs. Romlan (SMP Lab. School UNJ)
  
Ilustrator :
1.  Rina Iphawani, S.Pd
2.  Husein Habsyi, SKM

Hak Cipta :

Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani
Departemen Pendidikan  Nasional
Jln.  Jenderal Sudirman  Gedung C Lantai 18-19, 
Senayan, Jakarta
Telpon  :  021 - 5732469, 5731449
Fax      :  021 - 5709705

iii



ndonesia adalah negara besar yang terdiri atas 33 Provinsi dengan populasi Ipenduduk yang besar (± 209 juta). Hingga Juni 2007 tercatat 9.689 kasus AIDS di 
Indonesia (laporan dari 32 provinsi), sementara infeksi HIV mencapai 5.813 

kasus (Ditjen P2MPL Depkes RI). Dari data tersebut remaja merupakan kelompok 
umur yang paling banyak terdapat kasus HIV dan AIDSnya. Secara keseluruhan, 
menurut perkiraan Departemen Kesehatan, jumlah kasus HIV dan AIDS di 
Indonesia mencapai 90.000 sampai 130.000 orang. 
 Sejak tahun 1997 sebenarnya Departemen Pendidikan Nasional mulai 
mengambil peran di bidang Pendidikan Pencegahan kasus HIV dan AIDS dengan 
dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan tentang Pedoman Pendidikan 
Pencegahan kasus HIV dan AIDS melalui jalur pendidikan dan pembentukan 
Kelompok Kerja Penanggulangan kasus HIV dan AIDS di tingkat Departemen. 
Selanjutnya penyusunan berbagai media seperti leaflet, poster serta buku Pedoman 
dan Modul Pencegahan kasus HIV dan AIDS untuk tingkat perguruan tinggi, siswa 
SMA/SMK dan SMP melalui berbagai pendekatan. Upaya tersebut dilakukan baik 
oleh Departemen Pendidikan Nasional sendiri maupun yang mendapat dukungan 
dari lembaga-lembaga seperti UNICEF, Global Fund, dan UNESCO serta Plan 
International.
 Berdasarkan hasil Workshop yang diadakan Departemen Pendidikan 
Nasional, UNESCO dan Plan International pada tanggal 26 dan 27 Juli 2006 telah 
disepakati untuk menyempurnakan Pedoman dan Modul Life Skills Education 
Untuk Pencegahan kasus HIV dan AIDS bagi Guru di SMP dan yang sederajat 
dengan menambahkan beberapa informasi yang berkaitan dengan “Hak Asasi 
Manusia” dan “emergency response”. Buku ini merupakan hasil revisi tersebut.
 Kepada semua pihak yang telah membantu penyempurnaan modul ini 
khususnya kepada Tim Revisi Pedoman dan Modul ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 September 2007
Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani

dr. Widaninggar W, M.Ed
NIP. 140 162 100

ii

Tim Penyusun Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup 
untuk Pencegahan HIV dan AIDS bagi Guru SMP dan yang Sederajat

Penanggung Jawab : 
Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 
Departemen Pendidikan Nasional

Editor :
dr. Widaninggar W, M.Ed.

Tim Penyusun :
1. Drs. Purnomo Ananto, MM
2. Rahmah Astuti, S.Psi, M.Pd
3. dr. Ariani, Sp.KO

Tim Revisi :
1. Drs. Purnomo Ananto, MM
2. Rahmah Astuti, S.Psi, M.Pd
3. dr. Ariani, Sp.KO
4. dr. Mariani Roizari, Sp.KO
5. Drs. Agung Tri Wahyunto
6. Erni Hariyanti, S.Psi
7. Esti Widiastuti, SH.
8.  Dra. Elly Farida W
9.  DR. Rita Damayanti, MKM (FKM UI)
10. dr. Robert Ganda Santana, M.Si (FK Univ Trisakti)
11. Husein Habsyi, SKM (Yayasan Pelita Ilmu)
12.  Drs. Romlan (SMP Lab. School UNJ)
  
Ilustrator :
1.  Rina Iphawani, S.Pd
2.  Husein Habsyi, SKM

Hak Cipta :

Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani
Departemen Pendidikan  Nasional
Jln.  Jenderal Sudirman  Gedung C Lantai 18-19, 
Senayan, Jakarta
Telpon  :  021 - 5732469, 5731449
Fax      :  021 - 5709705

iii



MODUL PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV DAN AIDS BAGI PENDIDIKAN
SEBAYA TINGKAT SLTP DAN YANG SEDERAJAT

1. Materi dan Modul 1  :  Dinamika Kelompok
 a. Kegiatan 1 : Mengingat Nama ...............................................................................
 b. Kegiatan 2 :  Beda Latar Belakang Satu Tujuan ...................................................
 c. Kegiatan 3 :  Paman Veto .........................................................................................
 d. Kegiatan 4 :  Permainan  Warisan ..........................................................................

2. Materi dan Modul 2  :   Kesehatan Reproduksi 
 a. Kegiatan 1 : Peta Badan ..........................................................................................
 b. Kegiatan 2 :  Informasi Tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja ... 
 c. Kegiatan 3  : Setuju, Tidak Setuju, Tidak Tahu .....................................................
 d. Kegiatan 4 : Kesehatan Reproduksi dan Resikonya ...........................................
 e  Kegiatan 5 : Berani Mengatakan Tidak .................................................................
 f.  Kegiatan 6 : Menyadari akan Resiko yang Mungkin Terjadi ............................

3. Materi dan Modul 3  :  IMS, HIV DAN AIDS 
 a.  Kegiatan 1 : Informasi IMS, HIV dan AIDS .........................................................
 b. Kegiatan 2 : Wild Fire .............................................................................................
 c. Kegiatan 3 : Benar - Salah Tentang Informasi HIV dan AIDS ..........................
 d. Kegiatan 4 : Setuju vs Tidak Setuju .......................................................................

4. Materi dan Modul 4  :  Life Skills Education
 a. Kegiatan 1 : Informasi Life Skills Education ...........................................................
 b. Kegiatan 2 : Kenalilah Dirimu ...............................................................................
 c. Kegiatan 3 : Berkata yang Seharusnya ..................................................................
 d. Kegiatan 4 : Bagaimana Selanjutnya .....................................................................

5. Materi dan Modul 5  :  Narkoba
 a. Kegiatan 1 : Latihan Nilai   .....................................................................................
 b. Kegiatan 2 : Ceramah ..............................................................................................
 b. Kegiatan 3 : Diskusi   ...............................................................................................
 c. Kegiatan 4 : Pernyataan Tentang Mitos ................................................................

6. Materi dan Modul 6  :  Komunikasi Bagi Remaja
 a. Kegiatan 1 : Informasi Tentang Komunikasi .......................................................
 a. Kegiatan 2 : Komunikasi Lancar dan Tidak lancar .............................................
 b. Kegiatan 3 : Komunikasi yang Membawa Petaka ...............................................
 c. Kegiatan 4 : Memahami Perasaan Diri dan Orang Lain .....................................

7. Materi dan Modul 7  :  Pendidikan Sebaya
 a. Kegiatan 1 : Apa itu Pendidik Sebaya ...................................................................
 b. Kegiatan 2 :  Keterampilan Pendidik Sebaya  .......................................................
 c. Kegiatan 3    : Konseling Pendidik Sebaya ..............................................................

KEPUSTAKAAN ....................................................................................................................................

42
44
46
48

55
59
73
77
81
84

89
112
117
122

127
133
136
139

145
149
162
166

171
177
181
186

192
196
200

207

iv

KATA PENGANTAR   ………..............................……………………………………………………......
DAFTAR ISI  ..……………………………….................................……………………………………......

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP UNTUK PENCEGAHAN 
HIV DAN AIDS BAGI GURU SMP DAN YANG SEDERAJAT

BAB I :    PENDAHULUAN
   A.   Latar Belakang ..........................................................................................................
   B.    Definisi Pendidikan Kecakapan Hidup ................................................................
   C.    Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup .................................................................. 
   D. Sasaran .......................................................................................................................
   E.    Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup ...............................................................
   F.    Kecakapan yang Dikembangkan ...........................................................................
   G.   Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup ............................................................

BAB II : MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN
   PENDIDIK SEBAYA
   A. Fasilitator Master Trainer ........................................................................................
   B. Kriteria Calon Fasilitator Pendidik Sebaya ..........................................................
   C. Calon Pendidik Sebaya ............................................................................................ 
   D. Metode Pelatihan yang Digunakan .......................................................................
   E. Lamanya Pelatihan ...................................................................................................
   F. Peralatan Pelatihan ...................................................................................................

BAB III : HAK ASASI MANUSIA DAN KERENTANAN DALAM 
   KONDISI DARURAT
   A.  Hak Asasi Manusia ..................................................................................................
   B.  Kerentanan Dalam Kondisi Darurat ......................................................................

BAB IV : MATERI DAN  PELAKSANAAN PELATIHAN
   A. Materi Pelatihan ........................................................................................................
   B. Struktur Program Pelatihan ....................................................................................
   C. Mengefektifkan Kegiatan Pelatihan Pendidik Sebaya

    Pencegahan kasus HIV dan AIDS  .............................................................................

BAB V : SISTEMATIKA PENULISAN PADA SETIAP KEGIATAN
   DALAM MODUL
   A. Dasar Pemikiran/Pengantar  ...................................................................................
   B. Tujuan Kegiatan  .......................................................................................................
   C. Keterampilan yang Ingin Dikembangkan  ...........................................................
   D. Bahan/Alat yang diperlukan  ..................................................................................
   E. Jumlah Peserta  .........................................................................................................
   F. Waktu  ........................................................................................................................
   G. Tempat  ......................................................................................................................
   H. Langkah - langkah ...................................................................................................
   I. Penegasan ..................................................................................................................

BAB VI : PELAKSANAAN PELATIHAN PENDIDIK SEBAYA PADA 
   PROGRAM PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
   A. Kenalilah Kelompok Sasaran ..................................................................................
   B. Persiapan Fasilitator Sebelum Menyampaikan Materi .......................................
   C. Penyelenggaraan Pelatihan  ....................................................................................

i
ii

9
12
12
13
13
15
16

19
19
20
20
21
21

22
25

27
29

29

34
34
34
34
35
35
35
35
36

37
37
38

v



MODUL PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV DAN AIDS BAGI PENDIDIKAN
SEBAYA TINGKAT SLTP DAN YANG SEDERAJAT

1. Materi dan Modul 1  :  Dinamika Kelompok
 a. Kegiatan 1 : Mengingat Nama ...............................................................................
 b. Kegiatan 2 :  Beda Latar Belakang Satu Tujuan ...................................................
 c. Kegiatan 3 :  Paman Veto .........................................................................................
 d. Kegiatan 4 :  Permainan  Warisan ..........................................................................

2. Materi dan Modul 2  :   Kesehatan Reproduksi 
 a. Kegiatan 1 : Peta Badan ..........................................................................................
 b. Kegiatan 2 :  Informasi Tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja ... 
 c. Kegiatan 3  : Setuju, Tidak Setuju, Tidak Tahu .....................................................
 d. Kegiatan 4 : Kesehatan Reproduksi dan Resikonya ...........................................
 e  Kegiatan 5 : Berani Mengatakan Tidak .................................................................
 f.  Kegiatan 6 : Menyadari akan Resiko yang Mungkin Terjadi ............................

3. Materi dan Modul 3  :  IMS, HIV DAN AIDS 
 a.  Kegiatan 1 : Informasi IMS, HIV dan AIDS .........................................................
 b. Kegiatan 2 : Wild Fire .............................................................................................
 c. Kegiatan 3 : Benar - Salah Tentang Informasi HIV dan AIDS ..........................
 d. Kegiatan 4 : Setuju vs Tidak Setuju .......................................................................

4. Materi dan Modul 4  :  Life Skills Education
 a. Kegiatan 1 : Informasi Life Skills Education ...........................................................
 b. Kegiatan 2 : Kenalilah Dirimu ...............................................................................
 c. Kegiatan 3 : Berkata yang Seharusnya ..................................................................
 d. Kegiatan 4 : Bagaimana Selanjutnya .....................................................................

5. Materi dan Modul 5  :  Narkoba
 a. Kegiatan 1 : Latihan Nilai   .....................................................................................
 b. Kegiatan 2 : Ceramah ..............................................................................................
 b. Kegiatan 3 : Diskusi   ...............................................................................................
 c. Kegiatan 4 : Pernyataan Tentang Mitos ................................................................

6. Materi dan Modul 6  :  Komunikasi Bagi Remaja
 a. Kegiatan 1 : Informasi Tentang Komunikasi .......................................................
 a. Kegiatan 2 : Komunikasi Lancar dan Tidak lancar .............................................
 b. Kegiatan 3 : Komunikasi yang Membawa Petaka ...............................................
 c. Kegiatan 4 : Memahami Perasaan Diri dan Orang Lain .....................................

7. Materi dan Modul 7  :  Pendidikan Sebaya
 a. Kegiatan 1 : Apa itu Pendidik Sebaya ...................................................................
 b. Kegiatan 2 :  Keterampilan Pendidik Sebaya  .......................................................
 c. Kegiatan 3    : Konseling Pendidik Sebaya ..............................................................

KEPUSTAKAAN ....................................................................................................................................

42
44
46
48

55
59
73
77
81
84

89
112
117
122

127
133
136
139

145
149
162
166

171
177
181
186

192
196
200

207

iv

KATA PENGANTAR   ………..............................……………………………………………………......
DAFTAR ISI  ..……………………………….................................……………………………………......

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP UNTUK PENCEGAHAN 
HIV DAN AIDS BAGI GURU SMP DAN YANG SEDERAJAT

BAB I :    PENDAHULUAN
   A.   Latar Belakang ..........................................................................................................
   B.    Definisi Pendidikan Kecakapan Hidup ................................................................
   C.    Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup .................................................................. 
   D. Sasaran .......................................................................................................................
   E.    Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup ...............................................................
   F.    Kecakapan yang Dikembangkan ...........................................................................
   G.   Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup ............................................................

BAB II : MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN
   PENDIDIK SEBAYA
   A. Fasilitator Master Trainer ........................................................................................
   B. Kriteria Calon Fasilitator Pendidik Sebaya ..........................................................
   C. Calon Pendidik Sebaya ............................................................................................ 
   D. Metode Pelatihan yang Digunakan .......................................................................
   E. Lamanya Pelatihan ...................................................................................................
   F. Peralatan Pelatihan ...................................................................................................

BAB III : HAK ASASI MANUSIA DAN KERENTANAN DALAM 
   KONDISI DARURAT
   A.  Hak Asasi Manusia ..................................................................................................
   B.  Kerentanan Dalam Kondisi Darurat ......................................................................

BAB IV : MATERI DAN  PELAKSANAAN PELATIHAN
   A. Materi Pelatihan ........................................................................................................
   B. Struktur Program Pelatihan ....................................................................................
   C. Mengefektifkan Kegiatan Pelatihan Pendidik Sebaya

    Pencegahan kasus HIV dan AIDS  .............................................................................

BAB V : SISTEMATIKA PENULISAN PADA SETIAP KEGIATAN
   DALAM MODUL
   A. Dasar Pemikiran/Pengantar  ...................................................................................
   B. Tujuan Kegiatan  .......................................................................................................
   C. Keterampilan yang Ingin Dikembangkan  ...........................................................
   D. Bahan/Alat yang diperlukan  ..................................................................................
   E. Jumlah Peserta  .........................................................................................................
   F. Waktu  ........................................................................................................................
   G. Tempat  ......................................................................................................................
   H. Langkah - langkah ...................................................................................................
   I. Penegasan ..................................................................................................................

BAB VI : PELAKSANAAN PELATIHAN PENDIDIK SEBAYA PADA 
   PROGRAM PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
   A. Kenalilah Kelompok Sasaran ..................................................................................
   B. Persiapan Fasilitator Sebelum Menyampaikan Materi .......................................
   C. Penyelenggaraan Pelatihan  ....................................................................................

i
ii

9
12
12
13
13
15
16

19
19
20
20
21
21

22
25

27
29

29

34
34
34
34
35
35
35
35
36

37
37
38

v



vi

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

BAGI GURU SMP 
DAN YANG SEDERAJAT

7



vi

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

BAGI GURU SMP 
DAN YANG SEDERAJAT

7



8

PEDOMAN MODUL 1
BAB :

A. LATAR BELAKANG

 Life Skills atau Kecakapan Hidup merupakan kemampuan berperilaku adaptif 
dan positif yang menjadikan seseorang mampu menguasai secara efektif 
kebutuhan dan tantangan hidup sehari-hari (WHO, 1997). Konsep life skills 
diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai kecakapan hidup, yang merupakan 
kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema 
hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara 
proaktif dan kreatif mencari dan menemukan pemecahan untuk mengatasi 
problema hidup tersebut. Kecakapan hidup dapat dikelompokkan dalam lima 
aspek, yaitu (1) kecakapan mengenai diri atau kemampuan personal, (2) kecakapan 
sosial atau kecakapan inter-personal, (3) kecakapan berpikir rasional, (4) kecakapan 
akademik, dan (5) kecakapan vokasional. Dalam kehidupan sehari-hari kecakapan 
tersebut tidak berfungsi sendiri melainkan menyatu dalam program pendidikan 
eksklusif untuk masing-masing kelompok. Namun demikian ada beberapa 
program yang memberikan penekanan lebih pada kecakapan tertentu dengan tetap 
memberikan penanaman kecakapan lain.
 Masa remaja adalah masa yang sangat menentukan dalam perkembangan 
biologis dan dan psikologis seseorang. Perkembangan ini dipengaruhi oleh 
perkembangan lingkungan dan sosial. Masyarakat kita masih menganggap bahwa 
aktivitas seksual yang dilakukan sebelum menikah tidak dapat dibenarkan baik 
secara agama, moral maupun adat istiadat. Bahkan masih banyak yang 
beranggapan bahwa membicarakan masalah seks secara terbuka saja masih sering 
dianggap tabu.
 Yang lebih membahayakan adalah bila remaja menggunakan narkoba dengan 
menggunakan jarum suntik secara bergantian dan melakukan hubungan seksual 
sebelum menikah dengan berganti-ganti pasangan. Bukan saja kemungkinan 
kehamilan sebelum menikah tapi risiko untuk terkena atau menderita penyakit 
menular seksual termasuk kasus HIV dan AIDS yang membahayakan itu 
bertambah besar pula.
 Oleh sebab itu, di era canggihnya sistem komunikasi saat ini di mana remaja 
kita terpapar berbagai “sajian” di media cetak ataupun media elektronik tentang 
hal-hal yang dapat meningkatkan gairah seksual remaja, maka sangatlah penting 
untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka mengenai bahaya penyakit 
menular seksual termasuk kasus HIV dan AIDS kepada remaja kita, sehingga 
mereka akan dihadapkan pada pilihan mau atau tidak menghindari “perilaku 
berisiko” agar terhindar dari penyakit yang berbahaya tersebut.
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menular seksual termasuk kasus HIV dan AIDS kepada remaja kita, sehingga 
mereka akan dihadapkan pada pilihan mau atau tidak menghindari “perilaku 
berisiko” agar terhindar dari penyakit yang berbahaya tersebut.
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 Pemberian pendidikan kecakapan hidup untuk pencegahan kasus HIV dan 
AIDS kepada peserta didik SMP dan yang sederajat, dititikberatkan pada 
penyampaian informasi tentang bahaya kasus HIV dan AIDS dan upaya 
meningkatkan perilaku hidup sehat, mengingat mereka adalah kelompok usia 
yang tergolong sangat rawan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan 
kecakapan hidup sehat, apalagi saat ini masalah perkelahian (tawuran) pelajar dan 
penyalahgunaan narkoba telah melanda kehidupan mereka, yang pada akhirnya 
ternyata membawa dampak yang cukup menyulitkan hampir semua lapisan  
masyarakat, pemerintah dan termasuk sekolah itu sendiri dan berakibat fatal bagi 
pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

 

 Keadaan ini antara lain disebabkan oleh berbagai krisis yang melanda 
Indonesia seperti: krisis moral, krisis kepercayaan, kemudian diperparah lagi 
dengan krisis ekonomi dan krisis lainnya. Selain itu, pengaruh arus informasi baik 
dari dalam maupun luar negeri dikhawatirkan juga akan memperparah dampak 
yang kurang menguntungkan bilamana para peserta didik tidak memiliki 
filter/saringan yang diperoleh melalui pendidikan kecakapan hidup .
 Pengembangan kecakapan hidup adalah suatu proses yang dinamis dimana 
penentuan/pemilihan keputusan tentang isi pesan program kecakapan hidup 
sangat memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pendidik itu sendiri, 
peserta didik, orang tua dan masyarakat setempat, agar upaya penanaman 
perilaku hidup benar-benar menjadi bagian hidup sehari-hari.
 Selama ini upaya menanamkan perilaku hidup sehat sudah dilaksanakan 
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antara lain melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta 
kegiatan ekstrakurikuler seperti UKS, PMR dan Pramuka. Namun karena 
kecakapan guru dalam penyampaian pesan-pesan perilaku hidup sehat masih 
sangat terbatas, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut lebih 
banyak diarahkan kepada upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman saja, 
sehingga untuk lebih mengefektifkan upaya tersebut maka Tim Pembina UKS 
Pusat melakukan inisiatif memusatkan sumber pada kesehatan sekolah yang 
efektif atau “Focusing Resources on Effective School Health”  (FRESH)  yang 
tujuannya  untuk memusatkan sumber pada kesehatan sekolah adalah untuk 
meningkatkan pembelajaran dan atau “pencapaian pendidikan dengan 
meningkatkan kesehatan dan status nutrisi anak-anak usia sekolah. FRESH 
dikembangkan oleh Bank Dunia, WHO, UNICEF, UNESCO, World Bank dan 
Education International dan diresmikan pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar 
April 2000.
 Konsep  FRESH adalah memulai mengembangkan kesehatan sekolah yang 
efektif dan program nutrisi. FRESH menyediakan sebuah kerangka kerja 
melalui negara-negara dimana individu akan mengembangkan strategi mereka 
untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing, dengan dukungan dari 
berbagai sektor terkait melalui empat komponen FRESH yaitu:
1. Adanya kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Sekolah (School Health 
  Policies)
2. Tersedianya air bersih, sanitasi dan lingkungan yang mendukung proses  
 belajar mengajar dan meningkatkan kesehatan peserta didik (Water, Sanitation 
 and the Environment)
3. Diselenggarakannya pendidikan kesehatan yang berbasis kecakapan yang 
  menumbuhkan sikap dan perilaku hidup yang sehat, baik fisik maupun 
  mental. (Skills based Health Education)
4. Adanya pelayanan kesehatan serta gizi di Sekolah (School Health and Nutrition 
 Services)
 
 Melalui kerangka FRESH itu pula pendidikan kecakapan hidup berikut ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan guru baik dari 
segi materi/substansi (HIV dan AIDS), metodologi dan teknik pengajaran.Yang 
penting bukan hanya meningkatkan pengetahuan tapi mengembangkan 
psikososial peserta didiknya. Sehingga kecakapan hidup, dalam arti sehat secara 
fisik, mental maupun sosial menjadi bagian yang integral dalam pengembangan 
sistem pendidikan.
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 Sebagai sistem pendukung program ini, perlu dipikirkan bersama mengenai 
rencana penyampaian program kecakapan hidup kepada orang tua dan 
masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pemikiran penyampaian 
pesan pokok pendidikan kecakapan hidup sehat untuk peserta didik pada SMP 
dan sederajat yaitu:
1. Masa remaja adalah masa yang sangat rentan (ringkih, mudah terjangkit) 
  berbagai risiko kesehatan, baik karena sikap atau perilakunya sendiri 
maupun  karena dorongan, rangsangan, atau paksaan pihak luar yang dapat 
  menyebabkan sakit atau cacat.
2. Di dalam persiapan untuk menjadi manusia dewasa, perlu persiapan yang 
 matang  seperti antara lain: belajar bekerja sama, menghargai orang lain,  
 berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, mengatasi stress dan lain-lain.
3. Situasi remaja yang lekat dengan berbagai tekanan bentuk kelompok  
 memerlukan dikembangkannya sikap tegas, kemampuan menolak, dan  
 kemampuan untuk memutuskan hal-hal yang penting dalam hidupnya.
4. Situasi dunia kerja yang akan dihadapinya nanti memerlukan persiapan untuk 
 sadar betul akan jati dirinya, kebanggaan dan kepercayaan diri, serta  
 kemampuan mempengaruhi orang lain secara positif dan konstruktif. 

B. DEFINISI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

 Pendidikan kecakapan hidup adalah berbagai kecakapan personal dan 
individual yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam meningkatkan 
kecakapan/kompetensi psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan 
dan tantangan hidup seharti-hari.
 Pendidikan kecakapan hidup mempunyai kontribusi yang sangat besar 
terhadap peningkatan perkembangan individu dan sosial, perlindungan terhadap 
hak azasi manusia, dan pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan sosial 
karena konsep dasar kecakapan hidup, meliputi:
 Demokratisasi - mencakup penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi 
 manusia termasuk hak-hak anak dan perempuan.
 Tanggung jawab - baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan 
 lingkungan.
 Perlindungan - terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan  
 lingkungan   
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C. TUJUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Umum
 Agar peserta memiliki kecakapan melaksanakan hidup sehat sehari-hari 
(merubah perilaku untuk hidup sehat, fisik maupun mental) sehingga pada 
akhirnya akan meningkatkan kualitas dan pola hidup yang lebih baik dalam aspek 
fisik, mental, maupun sosial.

Khusus
1. Peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan kecakapan hidup sehat 
 dalam  kehidupan sehari-hari terhadap diri sendiri dan bersedia   
  menyebarkan kepada orang lain.
2. Peserta  siap memasuki usia dewasa dengan tingkah laku seorang dewasa yang 
 bertanggung jawab dan mampu memasuki dunia kerja dengan segala  
 tantangannya serta mempunyai keterampilan, dan pengetahuan dalam   
mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang bertanggung jawab.
3. Fasilitator mampu memfasilitasi suatu praktek serta penguatan dari  
 kompetensi psikososial dalam konteks kultural yang tepat.

D. SASARAN
 Sasaran antara program ini adalah: guru, kepala sekolah, pengawas/ 
widyaiswara serta pengelola pendidikan lainnya.
 Sedangkan sasaran langsung program pendidikan kecakapan hidup untuk 
pencegahan kasus HIV dan AIDS ini adalah peserta didik pada SMP dan yang 
sederajat mulai dari kelas VII s.d. IX.
 

E. MANFAAT PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
 Di berbagai negara di dunia, pendidikan kecakapan hidup menduduki posisi 
yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena manfaatnya, baik langsung 
maupun tidak langsung sangat dirasakan. Berikut ini manfaat yang dapat 
diperoleh dari pelaksanaan program ini.

1. Meningkatkan kemampuan dalam teknik pengajaran
 Kecakapan berpikir kritis dan kemampuan mengambil keputusan sangat 
menunjang proses belajar yang baik. Kegiatan pendidikan selama ini yang 
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dilakukan dengan pendekatan ceramah (satu arah dan instruktif), dalam modul ini 
diubah menjadi kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dengan berbagai 
permainan dan kegiatan belajar aktif lainnya. Komunikasi dilakukan secara dua 
arah dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 
Kita memahami bahwa kegiatan yang menggabungkan antara aspek perilaku dan 
aspek perasaan akan lebih berhasil dibanding dengan yang menekankan aspek 
perilaku saja. Selain itu intervensi akan lebih mudah diterima dan dimengerti 
karena tidak adanya beban hafalan dan tekanan psikologis.

2. Memberi wawasan berpikir yang lebih luas
 Melalui pendidikan kecakapan hidup, peserta didik dilatih untuk memperluas 
wawasan dan lebih peka terhadap keanekaragaman yang ada di lingkungan dalam 
hal ini peserta didik diajak membicarakan masalah yang berhubungan dengan isu-
isu perbedaan, dan realitas hidup lainnya seperti melihat konsep persamaan, 
berbagi, keadilan, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam 
diskusi selalu diciptakan suasana kelas yang bersahabat agar tidak terjadi 
pencampuradukan antara argumen mengenai topik pembicaraan dan masalah 
pribadi, sehingga tercipta wawasan berpikir yang luas dan sikap dewasa untuk 
tidak hanya berfokus pada diri sendiri namun mampu bertindak adil terhadap 
berbagai hal yang menyangkut perbedaan jenis kelamin , suku, ras dan agama serta 
kebangsaan, dan mampu memberikan bantuan dan perlindungan bagi sesama 
yang memerlukan.

3. Memberi kecakapan dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari dan
 percaya diri
 Dalam berlatih kecakapan hidup, peserta didik diharapkan dapat 
mengembangkan dirinya, untuk percaya diri dan berani mengemukakan pendapat 
terhadap hal-hal yang dianggap benar atau tidak benar. Hal ini dimungkinkan 
karena selama peserta didik mengikuti pembelajaran pendidikan kecakapan 
hidup, mereka terbiasa melakukan diskusi (mempertahankan argumentasi), tanya 
jawab dan memberikan presentasi terhadap hasil diskusi yang telah dilakukannya, 
serta bersedia menerima masukan dari orang lain dan menghargai setiap pendapat 
meskipun berbeda dengan pendapatnya.

4. Memotivasi peserta untuk meningkatkan kemampuannya 
 Peserta yang memiliki kecakapan hidup akan menjadikan belajar itu sebagai 
bagian dari kehidupannya sebab semakin banyak yang dipelajari, semakin banyak 
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pula hal yang ingin diketahui. Bila hal ini terus berlangsung, belajar menjadi salah 
satu bagian terpenting dalam kehidupannya dan ini adalah dasar bagi seseorang 
untuk bisa berkembang dengan baik dan cepat sebagai suatu usaha pengembangan 
sumber daya manusia.

5. Memberi kemampuan mengatasi permasalahan hidup sehari-hari
 Peserta yang memiliki kecakapan hidup akan lebih mampu mengatasi berbagai 
masalah hidupnya. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan problem solving 
(pemecahan masalah), penentuan skala prioritas hidup yang baik bagi dirinya dan 
orang lain adalah beberapa kecakapan yang akan dipelajari. Masalah hidup yang 
bersumber dari kurangnya keberanian untuk mengambil keputusan, tekanan 
kelompok, dan kurangnya komunikasi memperoleh perhatian dalam modul ini. 

6. Meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan dan menghargai sesama
 Kesadaran terhadap diri sendiri dan orang lain memperoleh perhatian yang 
sangat serius dalam program ini. Melalui peningkatan kesadaran  terhadap dirinya 
sendiri, peserta didik dapat mengembangkan kepekaan dan penghargaan/ 
penghormatan terhadap orang lain. Semua itu adalah landasan hidup bersama 
sebagai bangsa dan bagian dari tanggung jawab seseorang sebagai makhluk sosial 
dan anggota masyarakat.

7. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
 Dengan mengembangkan sikap dan perilaku untuk hidup sehat sejak dini 
diharapkan tuumbuh kesadaran tentang kesehatan, baik fisik maupun mental. 
Modul ini dikembangkan dengan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial 
dalam perkembangan kepribadian anak didik.

F. KECAKAPAN YANG DIKEMBANGKAN
 Di atas telah dijelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup sehat sebenarnya 
pengembangan kompetensi psikososial. Kompetensi psikososial tersebut tidak 
berdiri sendiri tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan 
perilaku hidup sehari-hari. Adapun 10 kompetensi psikososial yang 
dikembangkan melalui pendidikan kecakapan hidup adalah sebagai berikut:
1.  Kesadaran diri
2.  Berempati
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pula hal yang ingin diketahui. Bila hal ini terus berlangsung, belajar menjadi salah 
satu bagian terpenting dalam kehidupannya dan ini adalah dasar bagi seseorang 
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sebagai bangsa dan bagian dari tanggung jawab seseorang sebagai makhluk sosial 
dan anggota masyarakat.

7. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
 Dengan mengembangkan sikap dan perilaku untuk hidup sehat sejak dini 
diharapkan tuumbuh kesadaran tentang kesehatan, baik fisik maupun mental. 
Modul ini dikembangkan dengan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial 
dalam perkembangan kepribadian anak didik.

F. KECAKAPAN YANG DIKEMBANGKAN
 Di atas telah dijelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup sehat sebenarnya 
pengembangan kompetensi psikososial. Kompetensi psikososial tersebut tidak 
berdiri sendiri tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan 
perilaku hidup sehari-hari. Adapun 10 kompetensi psikososial yang 
dikembangkan melalui pendidikan kecakapan hidup adalah sebagai berikut:
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2.  Berempati
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3.  Berkomunikasi yang efektif
4.  Hubungan antar personal
5.  Mengatasi emosi
6.  Mengatasi stress
7.  Berpikir kreatif
8.  Berpikir kritis
9.  Pengambilan keputusan
10.  Pemecahan masalah

G.  KEBIJAKAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
 (LIFE SKILLS) 
 
1.  Tujuan 
 Secara umum tujuan pendidikan kecakapan hidup, adalah untuk 
memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan 
potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa akan 
datang.

Secara khusus tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk :
a. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk 
 memecahkan problema yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.
b.    Merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam 
 menghadapi tantangan hidupnya di masa akan datang.
c. Memberikan kesempatan kepada sekolah/Institusi pendidikan untuk   
mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip   
pendidikan berbasis luas. 
d.  Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat di lingkungan   
sekolah/institusi pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan  
mutu berbasis sekolah.
e. Membekali siswa dengan nilai-nilai psiko sosial agar bersikap positif dalam 
 menghadapi kehidupan dan memiliki daya proteksi terhadap pandemi  
 HIV dan AIDS serta penyalahgunaan Narkoba.

2. Kebijakan 

 Pengembangan dan pelembagaan pendidikan kecakapan hidup dalam 
kerangka makro pendidikan untuk semua, dan pendidikan sepanjang hayat, 
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pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai 
landasan normatif maupun landasan operasional penyelenggaraan pendidikan 
kecakapan hidup bagi seluruh warga bangsa. 

Kebijakan tersebut adalah :
a.   Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh   
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tercapainya 
 manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran  
 pendidikan secara berarti.
b. Meningkatkan  mutu   dan   relevansi   pendidikan   kecakapan   hidup   secara
 terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif 
 oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara 
 optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan  
 potensinya.

c. Meningkatkan efisiensi  penyelenggaraan pendidikan dengan    
memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik  
 sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan 
 kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang 
 didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan 
 yang efektif dan efisien.

d. Perwujudan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna 
 memperteguh ahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, 
 sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai 
 ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas 
  manusia Indonesia.

e. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan 
 kemiskinan yang ada dalam masyarakat dan mengurangi pengangguran, yang 
 merupakan dampak krisis ekonomi.

f. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan 
 dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat.
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3. Strategi  Pelaksanaan
 a. Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup yang 
  berbasis pada masyarakat luas sejalan dengan prinsif broad based education..  
 b. Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada 
  berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur    
 pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang  
  diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah.
 c. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang  
  mengintegrasikan nilai-nilai moral dan psiko sosial termasuk kemampuan 
  proteksi untuk kasus HIV dan AIDS  serta narkoba
d. Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, 
 prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan  
 penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
e. Memberikan fasilitas, dan insentif pada daerah untuk meningkatkan  
 penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
g. Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai 
 program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota, dan 
 masyarakat terasing.
h. Mengembangkan sistem pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan 
 kecakapan hidup yang berbasis pada standar kompetensi.

PEDOMAN MODUL 2
BAB :

MEKANISME PELAKSANAAN 
PELATIHAN PENDIDIKAN SEBAYA

endidikan sebaya (peer education) adalah berbagai kegiatan yang bertujuan Puntuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang atau 
sekelompok orang yang dilakukan oleh dari dan untuk kalangan mereka 

yang sebaya. Pendidikan sebaya di bidang pencegahan HIV/AIDS dilaksanakan 
oleh kelompok sebaya dengan dipandu oleh fasilitator yang memiliki pengetahuan 
dan kecakapan di bidang pendidikan pengelolaan kasus HIV dan AIDS.

Untuk dapat melaksanakan pendidikan sebaya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 
berikut.

A. FASILITATOR  MASTER TRAINER 
 Untuk tahap awal, Master Trainer Pendidikan Sebaya adalah tim fasilitator yang 
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Pencegahan kasus HIV dan 
AIDS, Kesehatan Reproduksi serta pengetahuan kesehatan lainnya, yang 
berhubungan dengan upaya pendidikan pencegahan kasus HIV dan AIDS, baik 
dari instansi pemerintah atau organisasi profesi yang relevan maupun  lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pencegahan kasus HIV dan 
AIDS.

B. KRITERIA CALON FASILITATOR PENDIDIK SEBAYA
 Mengingat kegiatan pendidik sebaya untuk Pencegahan kasus HIV dan AIDS  
menggunakan pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup maka diperlukan 
beberapa kriteria bagi guru/tenaga kependidikan lain yang akan bertindak sebagai 
fasilitator dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
1. Energik, menyenangkan dan mudah bergaul dengan peserta didik.
2. Memiliki minat pada masalah pendidikan kecakapan hidup dan pencegahan 
 kasus HIV dan AIDS.
3. Kreatif, rajin dan mampu mengembangkan bahan-bahan yang diperlukan 
 untuk alat peraga/permainan atau simulasi.
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C. CALON PENDIDIK SEBAYA 

1. Remaja yang relatif sebaya (misalnya sesama siswa SMP)
2. Mempunyai minat untuk membantu penyebarluasan informasi tentang  
 kasus HIV dan AIDS, Kesehatan Reproduksi dan pengetahuan kesehatan 
  lainnya serta bersedia aktif membantu pelaksanaan program pencegahan 
  kasus HIV dan AIDS di kelompoknya atau di sekolahnya.
3. Memiliki kemampuan untuk secara aktif menyelenggarakan berbagai  
 kegiatan dalam melaksanakan program pencegahan kasus HIV dan AIDS.

D. METODE PELATIHAN YANG DIGUNAKAN

 Proses pembelajaran dalam pelatihan ini menggunakan azas pendidikan 
orang  dewasa (andragogi). Pelatihan dengan pendekatan andragogi, 
menempatkan  peserta sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan, 
pengalaman, keterampilan serta cenderung untuk menentukan prestasinya 
sendiri. Pengalaman dan potensi yang ada pada peserta adalah sumber yang perlu 
digali dalam proses pelatihan ini. Untuk itu fasilitator harus mampu menciptakan 
suasana belajar di antara sesama peserta, serta mempu memotivasi peserta agar 
berperan aktif dalam/selama proses belajar untuk meningkatkan pengalaman dan 
penghayatan terhadap suatu materi yang disampaikan.

PEDOMAN MODUL 2
BAB :

E. LAMANYA PELATIHAN

 Lamanya pelatihan pencegahan kasus HIV dan AIDS berdasarkan pedoman 
dan modul ini adalah 3 (tiga) hari efektif dengan jumlah waktu pembelajaran 30 jam 
pelajaran @ 45 menit termasuk acara pembukaan, penutupan dan evaluasi.  Namun 
pada implementasi di sekolah/di daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
yang ada serta situasi dan kondisi maupun sumber daya yang tersedia.

F. PERALATAN PELATIHAN
 
 1. Bahan/materi yang berhubungan dengan pokok bahasan
 2. Ruang kelas dan fasilitasnya
 3. Alat bantu pandang dengar
 4. Alat untuk bermain peran/simulasi
 5. Alat tulis menulis
 6. Flip chart/papan tulis
 7. Poster/gambar
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HAK ASASI MANUSIA DAN KERENTANAN 
DALAM KONDISI DARURAT

andemi AIDS yang menyerang umat manusia pada beberapa dasawarsa Pterakhir, telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, karena 
kasus HIV dan AIDS tidak hanya menyerang fisik manusia saja, tetapi juga 

menimbulkan implikasi lain yang memunculkan pelanggaran hak asasi manusia 
berupa diskriminasi dan stigma kepada orang yang diketahui status  HIV nya dan 
kepada keluarganya.
 Sementara upaya penanggulangan tengah dilakukan dengan gencar oleh 
masyarakat dunia, kondisi darurat yang terjadi di sejumlah wilayah telah 
mendorong meningkatnya kasus penularan HIV, hal ini disebabkan beberapa 
faktor antara lain bahwa  kondisi darurat menciptakan situasi yang serba rentan 
terutama dalam aspek sosial dan berimplikasi pada kerentanan penularan HIV 
diantara orang-orang yang tinggal dilingkungan tersebut. Disamping itu 
kerentanan sosial juga memberi peluang diabaikannya nilai-nilai kemanusiaan  
 Masalah kasus HIV dan AIDS, hak azasi manusia dan kerentanan dalam 
kondisi darurat adalah satu masalah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 
yang lain dan membutuhkan perhatian yang khusus dalam uapaya mencegah 
meningkatnya kasus HIV yang baru dilingkungan  dalam kondisi darurat.
 Diperlukan pemahaman yang baik tentang masalah hak azasi manusia 
(HAM), bagaimana merespon kondisi darurat yang terjadi, agar kehidupan sosial 
relatip dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

A.   HAK ASASI MANUSIA
 Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang 
didapatkan semenjak dia dilahirkan dan harus dihormati oleh siapapun maupun 
oleh negara. Persatuan Bangsa Bangsa dalam Sidang Majelis Umum telah 
memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak – Hak Asasi manusia yang 
digunakan sebagai  pedoman pelaksanaan umum bagi semua  bangsa dan negara.

PEDOMAN MODUL 3
BAB :

Beberapa ayat dalam  Deklarasi Hak Asasi Manusia  ini antara lain :
 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak - hak yang 
 sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kekendak bergaul satu sama lain 
 dalam persaudaraan.
 Semua orang berhak atas hak dan kebebasan yang tercantum dalam

pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misanya  
bangsa,warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, 
asal-usulkebangsaaan atau sosial, milik, kelahiran ataupun status  lain.

 
 Dalam kelanjutannya dari Deklarasi Universal tentang Hak Hak Asasi Manusia 
ini, juga telah dkeluarkan konvensi Hak anak, yang pada intinya menegaskan 
bahwa  keluarga mempunyai  tanggung jawab untuk melindungi dan mengasuh 
anak, dan juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk 
melindungi  dan mendukung  hubungan antar anak dengan keluarga. Konvensi ini 
juga menetapkan tangung jawab negara dalam untuk memberikan perlindungan 
khusus bagi seseorang anak yang terampas  dari lingkungan  keluarga.

1. Stigma
 Stigma berasal dari kata stigmatization  tentang seks dan pemakaian obat 
kedalam pembuluh darah. Stigma dapat diartikan sebagai  proses devaluasi  
terhadap orang dengan HIV dan AIDS (Odha).

Sejumlah stigma yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS antara lain:
- HIV dan AIDS sering dilihat sebagai hal yang memalukan
- Infeksi HIV sering diasosiasikan dengan  perilaku yang tidak bermoral,dan  
tidak bertanggung jawab oleh karena itu mereka yang terinfeksi patut   
dihukum

2.   Diskriminasi
 Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil diberikan kepada seseorang  
juga kepada keluarganya karena status HIV-nya  yang terjadi manakala perbedaan 
diberlakukan terhadap seseorang yang mengakibatkan diperlakukan tidak adil 
atas dasar kelompok tertentu. 

 Orang yang terinfeksi HIV menghadapi stigma dan diskriminasi yang  
berbeda-beda dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, rumah sakit dan tempat 
pelayanan umum lainnya.
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HAK ASASI MANUSIA DAN KERENTANAN 
DALAM KONDISI DARURAT
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 Besarnya jumlah kasus HIV dan AIDS yang diakibatkan oleh penularan 
melalui hubungan seks bebas  serta aktivitas lain yang berlawanan dengan ajaran 
agama, etika, norma yang berlaku dalam masyarakat telah menimbulkan 
kepercayaan  kepada masyarakat  bahwa HIV dan AIDS adalah memalukan  dan 
harus menjauhi Odha termasuk kalau perlu anggota keluarganya, sehingga pada 
akhirnya menimbulkan stigma dan diskriminasi.  
 Stigma ini mempunyai efek yang sangat negatif pada kehidupan korban, 
seperti tekanan mental, rasa dikucilkan oleh masyarakat  dan sebagainya. Stigma 
HIV dan AIDS mengakibatkan diskriminasi sehingga dia tidak dapat menjalani 
hidup secara normal dan menghadapi banyak masalah

3.   Bagaimana mengurangi Stigma dan diskriminasi
 Pendidikan mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas manusia yang 
diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Untuk itulah 
pentingnya ada kebijakan yang mendukung dalam mengurangi stigma dan 
diskriminasi terhadap Odha.
 Pendidikan tidak hanya mengurangi stigma dan diskriminasi tetapi juga     
mampu mengurangi timbulnya kasus-kasus baru HIV dan AIDS. Sistim 
pendidikan mempunyai kelebihan yang dapat menjangkau anak dan generasi 
muda secara dini dalam membentuk watak dan perilaku hidup sehat.  
 Pendidikan pencegahan HIV dan AIDS yang menggunakan pendekatan 
kecakapan hidup (psikososial) akan membantu anak/remaja mempunyai nilai dan 
sikap sosial yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-
hari, serta akan mempunyai pemahaman akan hak asasi manusia yang pada 
akhirnya  akan membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, serta melindungi 
diri dari ancaman HIV dan AIDS. 
 Untuk mencapai tujuan ini, sekolah adalah tempat yang paling strategis  untuk 
melaksanakan berbagai upaya pencegahan kepada peserta didik, remaja  dan 
kelompok sebaya. Peranan guru dalam hal ini sangat luar biasa untuk dapat 
menyampaikan pesan, penanaman nilai psiko sosial dan hak asasi manusia yang 
diharapakan akan dapat mengurangi stima, diskriminasi dan mengurangi kasus 
HIV dan AIDS.

4. Bagaimana peran guru dalam memberikan dukungan terhadap Odha dan
 berpatisipasi dalam memerangi HIV dan AIDS?

 HIV dan AIDS sudah bukan sekedar masalah kesehatan saja, tetapi sudah 
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menjadi masalah multi demensi dan membutuhkan penanganan yang melibatkan 
semua anggota masyarakat.  
 Guru sebagai  orang di jajaran terdepan dalam membentuk kualitas manusia 
suatu bangsa, pada dasarnya adalah motivator, inovator yang  mempunyai peran 
yang strategis untuk terlibat lebih banyak dalam memerangi HIV dan AIDS. Untuk 
itulah guru juga perlu meningkatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan  
tentang HIV dan AIDS untuk disampaikan kepada kelompok sasaran yang ada di 
dalam masyarakat. Dalam hal ini keterampilan yang sangat dibutuhkan adalah 
komunikasi, konseling tingkat dasar, yang sangat membantu tugas guru dalam 
menggalang kerja sama dengan masyarakat dalam memerangi HIV dan AIDS.
 Memang disadari bahwa guru sudah sangat dibebani dengan tugas sehari hari 
untuk mengajar, namun meskipun demikian harapan masyarakat kepada peran 
guru dalam tugas kemasyarakatan juga tidak boleh dilupakan mengingat 
kemampuan guru telah diakui oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi 
yang dibutuhkan kepada masyarakat, baik untuk orang tua, remaja dan anak-anak.  

B. KERENTANAN DALAM KONDISI DARURAT
 
 Kondisi darurat merupakan situasi yang mengancam kehidupan dan 
kesejahteraan penduduk. Kondisi ini membutuhkan tindakan yang luar biasa 
untuk menyelamatkan, merawat dan melindungi penduduk. Kondisi darurat 
biasanya terjadi karena bencana alam, seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, 
ataupun karena peperangan. Kondisi darurat yang kompleks merupakan krisis 
kemanusiaan yang berat. Selama situasi darurat, selain kurang terpenuhi 
kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan, juga kurang terpenuhinya layanan 
pendidikan. Selain itu, kondisi sosial juga tidak kondusif karena norma dan etika 
umum dilanggar dengan alasan keadaan darurat.     
 Pelanggaran  norma dan etika dalam masa darurat ini membuat kondisi sosial  
rentan terhadap pelanggaran hak privasi individu, yang umumnya terjadi pada 
kalangan perempuan dan anak terutama berupa pelecehan seksual. Pada kasus 
pelecehan seksual yang menimpa kaum wanita dan anak – anak selama masa 
darurat, biasanya korban tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang. 
Ironisnya, situasi tersebut sering kali dianggap wajar karena dianggap sebagai nilai 
dan norma baru selama kondisi darurat terjadi. Kondisi yang demikian pada 
akhirnya semakin meningkatkan kerentanan terhadap penularan HIV dan AIDS.
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Peran Guru dalam Mengurangi Kerentanan Sosial dalam Kondisi Darurat
 Pada kondisi darurat terjadi situasi yang tidak teratur, baik dari segi 
infrastruktur maupun sosial. Seperti penjelasan sebelumnya, kondisi darurat juga 
rentan terhadap penularan HIV dan AIDS. Guru dalam hal ini dapat memainkan 
perannya yang strategis  untuk mengurangi kerentanan penularan HIV dan AIDS 
terutama  terhadap anak/remaja  serta wanita. Melalui proses pembelajaran yang 
digelar secara darurat dan informal, dapat disampaikan informasi bagaimana  
menjalani  kehidupan sehari-hari secara darurat.
 Beberapa materi yang penting untuk disampaikan antara lain masalah HIV dan 
AIDS, penyakit menular, kecakapan psikososial di samping bagaimana cara 
mengantisipasi bencana alam seperti gempa bumi.

 Beberapa materi yang penting untuk dapat disampaikan antara lain masalah 
kasus HIV dan AIDS, penyakit menular, ketrampilan psiko sosial disamping 
bagaimana  cara mengantisipasi gempa bumi.

PEDOMAN MODUL 4
BAB :

MATERI DAN PELAKSANAAN PELATIHAN
PENDIDIKAN SEBAYA PENCEGAHAN 

HIV DAN AIDS

A. MATERI PELATIHAN 

Materi Pelatihan terdiri dari materi yang bersifat umum, materi inti dan penunjang.

1. Materi yang bersifat umum
 Materi yang diberikan meliputi kebijakan program Pencegahan kasus HIV dan 
 AIDS  dan Pedoman Pelatihan Pencegahan kasus HIV dan AIDS bagi Pendidik 
 Sebaya, serta Evaluasi.

2. Materi Inti terdiri dari 6 modul  yaitu:
 a. Kesehatan Reproduksi
  Informasi Kesehatan Reproduksi
  1) Kegiatan 1  :   Peta Tubuh
  2) Kegiatan 2  :   Permainan Kertas
  3) Kegiatan 3  :   Informasi  tentang Pertumbuhan dan Perkembangan 
       Remaja
  4) Kegiatan 4  :   Setuju, Tidak Setuju, Tidak Tahu
  5) Kegiatan 5  :   Kesehatan Reproduksi dan Resikonya
  6) Kegiatan 6  :   Berani Mengatakan Tidak
  7) Kegiatan 7  :  Menyadari akan Resiko yang Mungkin Terjadi
 
 b. IMS dan HIV/AIDS 
  1. Kegiatan 1  :  Informasi IMS, kasus HIV dan AIDS
  2. Kegiatan 2  :  Wild Fire
  3. Kegiatan 3  :  Benar-Salah Tentang Informasi kasus HIV dan AIDS
  4. Kegiatan 4  :  Setuju vs Tidak Setuju

 c. Pendidikan Kecakapan Hidup
  1) Kegiatan 1  :   Materi Pendidikan Kecakapan Hidup
  2) Kegiatan 2  :  Kenalilah Dirimu
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  2. Kegiatan 2  :  Wild Fire
  3. Kegiatan 3  :  Benar-Salah Tentang Informasi kasus HIV dan AIDS
  4. Kegiatan 4  :  Setuju vs Tidak Setuju

 c. Pendidikan Kecakapan Hidup
  1) Kegiatan 1  :   Materi Pendidikan Kecakapan Hidup
  2) Kegiatan 2  :  Kenalilah Dirimu
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  3) Kegiatan 3  :   Berkata yang seharusnya
  4) Kegiatan 4  :  Bagaimana Selanjutnya

 d. Narkoba 
  1) Kegiatan 1  :  Latihan Nilai 
  2) Kegiatan 2  :   Ceramah
  3) Kegiatan 3  :   Diskusi
  4) Kegiatan 4  :   Pernyataan Tentang Mitos  

 e. Komunikasi
  1) Kegiatan 1  :  Komunikasi Lancar dan Tidak lancar
  2) Kegiatan 2  :  Komunikasi yang membawa Petaka
  3) Kegiatan 3  :  Memahami Perasaan Diri dan Orang Lain

f. Pendidikan Sebaya
 1) Kegiatan 1  :  Apa itu Pendidik Sebaya?
 2) Kegiatan 2  : Keterampilan Pendidik Sebaya
 3) Kegiatan 3  : Konseling Pendidik Sebaya

3. Materi Penunjang
 a. Dimanika Kelompok
 b. Pembukaan dan Penutupan Pelatihan

PEDOMAN MODUL 4
BAB :

B. STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN 
 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Adapun struktur program pelatihan Life Skills Education untuk Pencegahan 
kasus HIV dan AIDS bagi Pendidik Sebaya selengkapnya adalah sebagai 
berikut:

C. MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIKAN SEBAYA
 PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

Yang seharusnya digunakan

1. Gunakan bahasa yang sederhana
 Hal ini sangat penting karena para remaja yang ikut dilibatkan dalam kegiatan 
Anda akan betul-betul bisa memahami informasi yang Anda sampaikan.

2. Jujur dan langsung
 Katakan dengan sejujurnya dan tidak bertele-tele apa yang Anda harapkan 
dari mereka. Ungkapan Anda yang jelas dan langsung tersebut akan membantu 
mereka untuk juga menunjukkan kepada Anda apa yang mereka bisa dan apa yang 
mereka tidak bisa lakukan.
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3. Sabar
 Ada remaja yang sesungguhnya mempunyai pemikiran yang cemerlang, 
tetapi tidak mau mengungkapkannya. Oleh karena itu, kita  harus bersabar dan 
mendorong mereka untuk mau mengungkapkan perasaan maupun pemikiran 
mereka. Dengan cara demikian Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda 
sangat menghargai pemikiran mereka yang mungkin berbeda. Di samping itu, 
dengan cara demikian mereka juga akan semakin menerima Anda.

4. Biarkan mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan inginkan
 Dengan mengetahui perasaan dan keinginan mereka, maka tidak akan 
membebani mereka dengan mengajak mereka melakukan kegiatan yang tidak 
menarik minat atau di luar wawasan mereka.

5. Biarkan mereka belajar dengan cara mengalami sendiri
 Jangan pernah mengatakan kepada remaja bahwa ia tidak bisa melakukan 
sesuatu. Mungkin Anda berpendapat bahwa pemikiran mereka sangat tidak 
realistis dan terlalu ambisius. Biarkan mereka, dan jangan mematahkan semangat 
mereka. Biarkan mereka mengeksplorasikan seluruh kemampuan mereka, karena 
dengan cara demikian mereka akan mengetahui keterbatasan dan kekurangan 
dirinya.

PEDOMAN MODUL 4
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6. Bersikaplah tidak langsung apabila sedang berdiskusi
 Ajukan pertanyaan yang terbuka, misalnya “Menurutmu, apa yang dapat kita 
lakukan?” atau “Apa yang ingin kamu ketahui?”. Dengan cara demikian, mereka 
tidak membutuhkan bantuan Anda untuk menjawab suatu masalah. Karena 
mereka akan mulai mengungkapkan seluruh pemikiran mereka. Anda hanya 
membimbing dan memfasilitasi diskusi agar mereka tidak keluar dari masalah 
yang dibahas.

7. Bersikaplah terbuka
 Apabila Anda melakukan kesalahan atau tidak mengetahui sesuatu, 
bersikaplah “mengakui” kesalahan dan ketidaktahuan Anda. Biarkan mereka 
mengajarkan kepada Anda hal-hal yang tidak Anda ketahui sehingga Anda 
menjadi tahu terutama hal-hal yang menyangkut kehidupan kaum remaja.

8. Bersikaplah netral apabila sedang beradu pendapat
 Cobalah melihat sesuatu dari kaca mata mereka. Apabila Anda merasa bahwa 
mereka mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan, katakan sejujurnya apa 
yang Anda rasakan dan mungkin yang juga dirasakan teman-temannya dengan 
cara demikian Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah manusia 
biasa dengan berbagai perasaan. Anda juga menunjukkan kepada mereka suatu 
cara yang efisien apabila mereka menghadapi situasi tersebut.
 Cara demikian juga harus Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat di 
antara mereka. Bersikaplah untuk tidak memihak pada orang tertentu, dan 
tekankan kepada mereka bahwa akan menjadi lebih baik apabila perbedaan-
perbedaan pendapat dapat dipecahkan bersama. Lakukanlah sedemikian rupa 
sehingga mereka melihat bahwa Anda tidak sedang berusaha mengabaikan 
persoalan yang mereka hadapi, tetapi lebih karena Anda sangat menghargai 
perbedaan yang ada dan karena Anda yakin bahwa mereka dapat memecahkan 
persoalan yang mereka hadapi.

9. Harus konsisten
Jagalah bahwa Anda selalu konsisten dengan apa yang Anda ungkapkan dan 
yakini. Dengan demikian mereka akan melihat Anda sebagai orang yang patut 
dipercaya dan tidak harus dicurigai.
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10. Tunjukan bahwa Anda menaruh kepercayaan kepada mereka
 Dengan menaruh kepercayaan, mereka akan mampu membuat keputusan 
secara mandiri yang dengan sendirinya sangat mendukung perkembangan 
keterampilan kepemimpinan mereka.

Yang seharusnya tidak dilakukan

1. Mendikte
 Pada umumnya remaja akan melakukan sesuatu yang melawan arus. Jika 
Anda ingin seorang remaja melakukan sesuatu, mintalah agar mereka 
melakukannya dengan cara yang baik sebagaimana Anda ingin orang lain 
melakukannya pada Anda. Akan lebih efektif apabila Anda memberi contoh 
bagaimana seharusnya melakukan sesuatu, sehingga dengan sendirinya mereka 
akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda lakukan tanpa Anda harus 
memintanya.

2. Menganggap remeh atau mentertawakan
 Ketika memulai kegiatan dengan remaja awalilah dengan sesuatu kegiatan 
yang bisa menunjukkan kelemahan/kekurangan dan kekuatan/kelebihan mereka. 
Kemudian fokuskan kegiatan pada usaha-usaha meningkatkan 
kelebihan/kekuatan mereka. Jangan memusatkan perhatian pada kelemahan-
kelamahan mereka, dan kemudian mentertawakan di depan orang lain. Remaja 
sering kali mudah merasa bahwa ia tidak berguna bagi orang-orang di sekitarnya. 
Pada tahap ini rasa rendah diri akan sangat mudah berkembang yang apabila 
dibiarkan terus akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari.

3. Bersikap negatif atau pesimistis
 Pada umumnya remaja akan bersikap dan berpandangan negatif pada awal 
kegiatan, padahal sikap dan pandangan mereka akan berubah menjadi lebih positif 
ketika mereka sudah menjalankan kegiatan. Situasi dimana keputusan dan ide 
mereka bisa diterima akan membentuk sikap dan pandangan yang positif. Biarlah 
mereka sendiri yang menilai dan memutuskan apakah ide mereka berguna bagi 
kegiatan yang sedang dijalankan.
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4. Mengkritik 
 Apabila Anda bersikap mengkritik mereka maka mereka akan cenderung 
menutup diri sehingga Anda tidak bisa lagi melakukan komunikasi dengan 
mereka. Sebagai balasan mereka juga cenderung akan mengkritik Anda dan semua 
yang Anda lakukan, yang berarti Anda akan menemukan kesulitan dalam 
melaksanakan kegiatan Anda bersama mereka. Yang juga harus Anda ingat adalah, 
sikap mengkritik tidak hanya berasal dari ucapan Anda. Bahasa tubuh kita, 
termasuk ekspresi wajah juga menunjukan sikap mengkiritik. Sebagai contoh, 
kalau Anda mengosok-gosok tangan kemungkinan bisa diartikan bahwa orang 
yang diajak bicara sedang mengungkapkan hal-hal yang tidak berguna, dsb.

5. Menganggap enteng kemampuan mereka 
 Apabila melakukan kegiatan bersama remaja, hal yang paling penting harus 
Anda ingat adalah bahwa Anda pembimbing mereka. Sebagai pembimbing berarti 
Anda harus memberi dukungan moral terhadap semua rencana mereka. 
 Hal ini berarti bahwa berilah waktu dan peluang bagi mereka untuk 
memikirkan apa kebutuhan dan kemauan mereka. Sikap  Anda yang menghargai 
dan tidak merendahkan kemampuan mereka, akan membantu mereka 
megembangkan rasa percaya diri.

1. Mendikte
2. Menganggap remeh  
 atau mentertawakan
3. Bersikap negatif atau  
 pesimistis
4. Mengkritik
5. Mengangap enteng   
 kemampuan mereka

1. Menggunakan bahasa mereka
2. Jujur dan langsung
3. Sabar
4. Memberi kesempatan mereka mengungkapkan 
 apa yang diinginkan
5. Membiarkan mereka belajar dari pengalaman
6. Bersikaplah tidak langsung apabila sedang 
 berdiskusi
7. Bersikaplah terbuka 
8. Bersikaplah netral apabila sedang beradu  
 pendapat
9. Harus konsisten
10. Tunjukkan bahwa Anda menaruh kepercayaan 
 kepada mereka

Harus dilakukan  Tidak boleh dilakukan

Untuk diingat kembali
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SISTEMATIKA PENULISAN 
PADA SETIAP KEGIATAN DALAM MODUL

A. DASAR PEMIKIRAN/PENGANTAR
 Dasar pemikiran atau pun pengantar yang ditulis pada setiap modul/kegiatan 
harus dibaca dan benar-benar dipahami oleh guru karena hal tersebut merupakan 
persepsi dari setiap materi/kegiatan yang akan disampaikan sehingga dengan 
memahami persepsi/pengantar tersebut diharapkan guru akan lebih mudah 
melakukan kegiatan kepada peserta didik.

B. TUJUAN KEGIATAN
 Sebelum memulai suatu kegiatan sebagai fasilitator pendidik sebaya Anda 
harus tahu tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Dengan 
memahami tujuan dari kegiatan tersebut maka guru diharapkan dapat 
memfasilitasikannya dengan benar, bahkan mungkin dapat melakukan 
improvisasi dari kegiatan yang ada pada setiap modul.

C. KECAKAPAN  YANG INGIN DIKEMBANGKAN
 Selain tujuan kegiatan, setiap kegiatan yang dilakukan diupayakan untuk 
mengembangkan kecakapan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-
hari, yaitu berupa pengembangan kecakapan/potensi psikososial. Kalau 
pengetahuan terlihat dalam substansi permasalahan yang dibahas dari setiap 
kegiatan, sedangkan kecakapan dapat dilihat dari prosesnya (diskusi, membuat 
poster, berargumen, berlatih mengatakan “Tidak!”, berlatih memberikan alasan, 
dan lain-lain)

D. BAHAN/ALAT YANG DIPERLUKAN
 Bahan dan alat peraga/kelengkapan dalam life skills education untuk 
Pencegahan HIV dan AIDS pada dasarnya adalah bagian dari proses pembelajaran 
yang sangat membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Pada modul ini sebagian 
besar bahan/alat peraga yang digunakan adalah dengan cara membuat sendiri. 
Untuk itu guru harus mengupayakan bahan/alat peraga sesuai dan mudah dibuat 
dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat di daerah masing-
masing, dan untuk itu dapat melibatkan peserta didik melalui kegiatan kelompok 
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atau perorangan. Jika dapat mendaur ulang bahan-bahan bekas pakai - seperti 
kantong plastik, koran/majalah, kertas-kertas bekas, kotak/kaleng/botol bekas, hal 
ini perlu memperoleh prioritas. Peserta didik biasanya sangat senang jika 
dilibatkan dalam membuat alat bantu belajar.

E. JUMLAH PESERTA
 Jumlah peserta yang ideal untuk melaksanakan kegiatan pada setiap modul ini 
adalah antara 30-40 orang. Jumlah peserta yang terlalu besar ataupun terlalu kecil 
akan mempengaruhi dinamika kelompok dan menyebabkan permainan/kegiatan 
menjadi tidak efektif (kecuali ceramah). Untuk itu, sebagai fasilitator pendidik 
sebaya Anda harus mampu mengatur/mengelola peserta didiknya agar suatu 
kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

F. WAKTU
 Waktu yang diperlukan untuk pendidikan keterampilan hidup pada dasarnya 
sangat tergantung kepada materi dan kegiatan yang disampaikan serta tahapan 
perkembangan anak termasuk pada kelas berapa materi/kegiatan itu disampaikan. 
Meskipun demikian, kebanyakan kegiatan yang ditawarkan dalam modul ini dapat 
dilakukan dalam waktu 45 menit.

G. TEMPAT
 Tempat pelaksanaaan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk 
Pencegahan HIV dan AIDS bagi Pendidik Sebaya pada dasarnya adalah aula atau 
halaman yang ada di SMP. Namun, dalam hal tidak terdapat ruangan yang dapat 
digunakan  untuk pengaturan peserta, dapat digunakan ruangan terbuka yang 
memungkinkan untuk suatu kegiatan/permainan yang sesuai dengan situasi 
ruangan/halaman yang ada, seperti antara lain di bawah pohon, di tepi kolam dan 
sebagainya.

H. LANGKAH-LANGKAH
 Inti pelaksanaan kegiatan pada setiap modul ini adalah pada proses kegiatan.  
Pada proses kegiatan ini seluruh alur pembelajaran (pelaksanaan kegiatan) 
dituliskan langkah demi langkah dan tahap demi tahap, sehingga untuk itu guru 
harus benar-benar membaca dan memahami setiap langkah yang ditulis pada 
proses kegiatan tersebut.
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SISTEMATIKA PENULISAN 
PADA SETIAP KEGIATAN DALAM MODUL
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I. PENEGASAN 
 Penegasan yang dimaksudkan pada setiap kegiatan adalah penegasan dari hal-
hal yang sangat penting (inti) dari suatu kegiatan yang baru saja selesai 
dilaksanakan. Dengan penegasan ini peserta didik tidak hanya larut dalam 
kegembiraan tetapi dapat menangkap makna dari kegiatan/permainan yang baru 
saja diikutinya. Untuk itu guru harus memberikan penegasan akan inti/pesan dari 
setiap kegiatan, sesaat setelah kegiatan berakhir.
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PELAKSANAAN PELATIHAN PENDIDIKAN
SEBAYA PADA PROGRAM PENCEGAHAN 

HIV DAN AIDS

 Agar upaya penyebarluasan informasi HIV dan AIDS di kalangan pendidik 
sebaya remaja dapat berhasil mencapai tujuan yakni terjadinya transformasi 
informasi yaitu dari fasilitator atau pendidik sebaya kepada kelompoknya, maka 
perlu diperhatikan berbagai upaya pada pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:

A. KENALILAH KELOMPOK SASARAN
 Sebagai seorang fasilitator pendidik sebaya yang pertama-tama harus 
dilakukan adalah mengenali kelompok sasaran misalnya siswa SMP sebagai salah 
satu kelompok remaja yang  memiliki keunikan dan ciri-ciri tersendiri. Fasilitator 
diharapkan dapat memahami kondisi mereka. Perkembangan yang sedang di 
alami remaja pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi 3 hal yaitu fisik, mental, 
dan sosial.

B. PERSIAPAN FASILITATOR SEBELUM MENYAMPAIKAN MATERI

1. Penyusunan jadwal kegiatan
 Persiapan waktu pelaksanaan pelatihan pada dasarnya sangat bervariasi dan 
tergantung kepada kondisi sekolah. Dalam menentukan jadwal, sebaiknya 
mempertimbangkan pula berbagai kegiatan lain yang mungkin dilaksanakan 
bersamaan dengan pelatihan Pencegahan HIVdan AIDS, demikian juga mengenai 
kondisi para peserta didik pada saat mengikuti kegiatan. Kegiatan sebaiknya tidak 
dilaksanakan menjelang UAS (Ujian akhir Sekolah), atau EHB (Evaluasi Hasil 
Belajar) atau UN (Ujian Nasional)

2. Sarana Prasarana Pelatihan
 Sarana termasuk alat bantu yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan 
dengan kebutuhan materi/modul yang akan disampaikan. Misalnyaalat bantu 
pandang dengar  ataupun Poster. Demikian pula dengan ruangan tempat pelatihan 
hendaknya dapat menampung seluruh peserta pelatihan dengan baik, atau 
idealnya  dalam 1 kelas.
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3. Rekruitmen Peserta
 Rekruitmen peserta yang akan mengikuti pelatihan menjadi salah satu kunci 
sukses penyelenggaraan  pelatihan.  Untuk itu persiapannya harus dilakukan 
dalam waktu yang cukup, misalnya rekruimen peserta tidak dilakukan terlalu 
dekat dengan waktu pelaksanaan kegiatan. 

C. PENYELENGGARAAN PELATIHAN
 Sebelum pelatihan dilaksanakan, pastikan semuanya sudah siap mulai dari 
peserta, fasilitator, dan bahan-bahan pelatihan serta sarana penunjang pelatihan 
sampai  dengan konsumsi. 
 Pada saat pelatihan berlangsung, penyelenggara memantau jalannya 
pelatihan, menyiapkan daftar hadir dan menyiapkan konsumsi pada saat istirahat. 
Selama pelaksanaan pelatihan sebaiknya dibuat foto dokumentasi untuk kejadian-
kejadian yang mempunyai nilai dokumentasi yang baik, misalnya pada saat 
simulasi, diskusi, acara pembukaan dan penutupan pelatihan. 
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DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

MODUL 1

DINAMIKA KELOMPOK

Kegiatan 1   : Mengingat Nama

Kegiatan 2   : Beda Latar Belakang  
       Satu Tujuan

Kegiatan 3   : Paman Veto

Kegiatan 4   : Permainan  Warisan
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PENGANTAR

alam sebuah pelatihan, biasanya para peserta yang mengikuti pelatihan Dtersebut belum saling mengenal sehingga pada awal kegiatan tampak 
suasana yang kaku dan pasif. Apabila kondisi seperti ini didiamkan, 

artinya tidak diusahakan menjadi sebuah kelompok yang aktif dan dinamis, maka 
akan berpengaruh pada hasil pelatihan karena peserta kurang bersemangat dalam 
mengikuti pelatihan, timbul kejenuhan dan rasa kantuk sehingga hal-hal yang 
disampaikan oleh fasilitator kurang sepenuhnya diserap oleh peserta. Dalam 
kesempatan ini, pemberian permainan dinamika kelompok selama pelatihan 
kepada peserta sangatlah penting, terutama bila jadwal pemberiannya diatur pada 
waktu yang tepat.
 Dinamika kelompok atau sering disebut sebagai bina suasana adalah kegiatan 
yang bertujuan untuk membuat kelompok menjadi dinamis dan hidup, yang 
anggotanya saling mengenal dan akrab. Dalam suatu pelatihan biasanya kegiatan 
ini diberikan sebagai pembuka yang diletakkan di awal kegiatan untuk perkenalan 
di antara peserta pelatihan, atau di tengah-tengah pelatihan untuk penambah 
wawasan pengetahuan dan penambah motivasi dan semangat belajar akibat rasa 
jenuh dan kantuk.
 Penggunaan permainan pada bina suasana dalam setiap pelatihan tidak hanya 
disukai oleh peserta pelatihan yang berusia remaja, tetapi juga oleh peserta usia 
dewasa bahkan oleh peserta yang sudah tua. Hal ini karena setiap orang 
mengalami masa kejenuhan di saat pikirannya diisi dengan hal-hal yang serius dan 
menuntut pemusatan perhatian yang penuh (konsentrasi penuh). Apapun bentuk 
permainan yang diberikan, yang bersifat menghibur, menantang ataupun butuh 
sedikit kreativitas akan tetap disukai oleh peserta. Biasanya peserta pelatihan yang 
mendapatkan permainan dinamikan kelompok akan mendapat kesegaran dan 
semangat kembali untuk mengikuti pelatihan berikutnya, meskipun sudah 
seharian belajar
 Dalam modul I ini terdapat beberapa permainan bina suasana, yang dapat 
diberikan pada awal pelatihan, yang berupa permainan perkenalan sampai pada 
permainan yang sifatnya menghibur, melucu atau hanya sekedar penyegar 
suasana saja dan tidak mengandung nilai apapun. Di samping itu, dalam modul 
berikutnya terdapat juga permainan yang berkaitan dengan inti materi pelatihan 
yang sering digunakan yaitu yang berkaitan dengan kecakapan komunikasi, 
kerjasama kelompok dan kreativitas dalam penyelesaian masalah.
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 1 :  MENGINGAT NAMA

Tujuan
 1. Saling mengenal nama sesama peserta
 2. Membina keakraban diantara peserta

Kecakapan yang dikembangkan
 1. Hubungan interpersonal
 2. Komunikasi

Metode
 Permainan

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Tidak ada

Langkah-langkah 

1. Semua peserta diminta berdiri membentuk lingkaran, dan fasilitator turut serta 
 berdiri di antara mereka.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan, yaitu untuk saling mengenal di  
 antara peserta dengan minimal mengetahui nama panggilan.
3. Dimulai dari fasilitator, setiap orang diminta menyebutkan nama panggilan 
  masing- masing setelah mengingat nama panggilan teman sebelumnya.  
 Misalnya fasilitator  menyebut nama pertama kali “Kadir”. Orang kedua, yaitu 
 yang berada di sebelah kiri fasilitator menyebut namanya setelah terlebih dulu 
 menyebut nama fasilitator yaitu “Kadir, Tina”. Saat giliran orang ketiga, dia 
  harus menyebut namanya juga setelah menyebut nama dua orang 
sebelumnya,  “Kadir, Tina, Rahma”.
4. Perkenalan diteruskan ke peserta lain berurutan searah jarum jam sampai  
 semua peserta mendapat giliran.

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

5. Setelah semua mendapat giliran, fasilitator dapat menguji dengan meminta  
 kepada  beberapa orang secara random untuk menyebutkan nama teman- 
 teman sebelumnya yang dimulai dari fasilitator dengan arah yang berlawanan 
 arah jarum jam.
6. Perkenalan ini dapat diselingi dengan gurauan agar suasana tidak tegang.

ACARA 
PERKENALAN

KADIR! Ya?
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5. Setelah semua mendapat giliran, fasilitator dapat menguji dengan meminta  
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 2  :  BEDA LATAR BELAKANG SATU TUJUAN

Tujuan
 1. Kesadaran bahwa peserta mempunyai tujuan yang sama
 2. Membina keakraban diantara peserta
 3. Kesadaran bahwa adanya latar belakang berbeda, namun tujuan tetap satu

Keterampilan yang dikembangkan
 1. Hubungan interpersonal 
 2. Komunikasi
 3. Berpikir kreatif

Metode
 Permainan

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Alat tulis

Langkah-langkah

1. Semua peserta diminta duduk membentuk lingkaran, dan fasilitator turut serta 
 duduk  di antara mereka.
2. Fasilitator menyampaikan bahwa kita berasal dari latar belakang yang  
 berbeda, yaitu suku, agama, keluarga yang berbeda, namun pada pelatihan ini 
 mempunyai tujuan yang sama. Tanyakan beberapa orang apa tujuan mereka 
  mengikuti kegiatan pelatihan ini.
3. Minta kepada peserta untuk memilih salah satu angka yang mereka sukai dari 
 angka 1 sampai 9.  Mungkin saja yang dipilih adalah tanggal atau bulan  
 kelahiran. Atau  angka tersebut mempunyai makna tertentu bagi peserta.  
 Intinya peserta diminta  memilih hanya satu angka.
4. Setelah mereka memilih angka masing-masing, simpan di dalam hati dan  
 jangan beritahu orang lain. Selanjutnya angka tersebut dikalikan 9. Misalnya 
  mereka yang memilih angka 2 maka akan mendapatkan angka 18, yang  
 memilih 5 mendapatkan 45, dan seterusnya.

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

5. Setelah angka favorit tadi dikalikan 9, selanjutnya kedua angka hasil perkalian
 tadi dijumlahkan. Misalnya 18 menjadi 9, 45 menjadi 9 dan seterusnya.
6. Selanjutnya minta kepada peserta untuk mengurangi angka hasil penjumlahan 
 tersebut dengan 5.
7. Setelah didapat hasil pengurangan tersebut, minta kepada peserta untuk  
 mentransfer angka tadi ke huruf abjad. Misalnya didapat angka 4, maka huruf 
 hasil transfer adalah D.
8. Setelah didapat huruf hasil transfer, minta peserta untuk menyebutkan salah 
  satu nama kota yang huruf awalnya menggunakan huruf tadi, misalnya 
Dilli,   Demak, dan sebagainya.
9. Mintalah beberapa peserta untuk menyebutkan nama kota pilihannya. Apabila 
 mereka menyebutkan nama-nama kota dengan menggunakan huruf awal  
 yang sama dengan peserta lain, maka berarti mereka menghitung dengan  
 benar.
10. Tekankan bahwa bagi peserta yang menggunakan huruf awal yang sama  
 dengan  yang lainnya, berarti telah melakukan perhitungan dengan benar. Jika 
 masih ada yang tidak sama, bimbinglah mereka untuk menghitung ulang  
 sampai memahami dengan benar.
11. Kesimpulan dari permainan ini adalah, bahwa kita mempunyai latar belakang 
 yang berbeda yang diibaratkan dengan pilihan angka kesukaan, namun dalam 
 pelatihan ini mempunyai tujuan dan minat yang sama yaitu ingin menambah 
  pengetahuan tentang kasus HIV dan AIDS. Tanyakan kepada peserta 
apakah   mereka setuju. Mintalah agar mereka menjawab dengan serempak  
  “Setujuuuu”.
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 2  :  BEDA LATAR BELAKANG SATU TUJUAN

Tujuan
 1. Kesadaran bahwa peserta mempunyai tujuan yang sama
 2. Membina keakraban diantara peserta
 3. Kesadaran bahwa adanya latar belakang berbeda, namun tujuan tetap satu

Keterampilan yang dikembangkan
 1. Hubungan interpersonal 
 2. Komunikasi
 3. Berpikir kreatif

Metode
 Permainan

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Alat tulis

Langkah-langkah

1. Semua peserta diminta duduk membentuk lingkaran, dan fasilitator turut serta 
 duduk  di antara mereka.
2. Fasilitator menyampaikan bahwa kita berasal dari latar belakang yang  
 berbeda, yaitu suku, agama, keluarga yang berbeda, namun pada pelatihan ini 
 mempunyai tujuan yang sama. Tanyakan beberapa orang apa tujuan mereka 
  mengikuti kegiatan pelatihan ini.
3. Minta kepada peserta untuk memilih salah satu angka yang mereka sukai dari 
 angka 1 sampai 9.  Mungkin saja yang dipilih adalah tanggal atau bulan  
 kelahiran. Atau  angka tersebut mempunyai makna tertentu bagi peserta.  
 Intinya peserta diminta  memilih hanya satu angka.
4. Setelah mereka memilih angka masing-masing, simpan di dalam hati dan  
 jangan beritahu orang lain. Selanjutnya angka tersebut dikalikan 9. Misalnya 
  mereka yang memilih angka 2 maka akan mendapatkan angka 18, yang  
 memilih 5 mendapatkan 45, dan seterusnya.

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

5. Setelah angka favorit tadi dikalikan 9, selanjutnya kedua angka hasil perkalian
 tadi dijumlahkan. Misalnya 18 menjadi 9, 45 menjadi 9 dan seterusnya.
6. Selanjutnya minta kepada peserta untuk mengurangi angka hasil penjumlahan 
 tersebut dengan 5.
7. Setelah didapat hasil pengurangan tersebut, minta kepada peserta untuk  
 mentransfer angka tadi ke huruf abjad. Misalnya didapat angka 4, maka huruf 
 hasil transfer adalah D.
8. Setelah didapat huruf hasil transfer, minta peserta untuk menyebutkan salah 
  satu nama kota yang huruf awalnya menggunakan huruf tadi, misalnya 
Dilli,   Demak, dan sebagainya.
9. Mintalah beberapa peserta untuk menyebutkan nama kota pilihannya. Apabila 
 mereka menyebutkan nama-nama kota dengan menggunakan huruf awal  
 yang sama dengan peserta lain, maka berarti mereka menghitung dengan  
 benar.
10. Tekankan bahwa bagi peserta yang menggunakan huruf awal yang sama  
 dengan  yang lainnya, berarti telah melakukan perhitungan dengan benar. Jika 
 masih ada yang tidak sama, bimbinglah mereka untuk menghitung ulang  
 sampai memahami dengan benar.
11. Kesimpulan dari permainan ini adalah, bahwa kita mempunyai latar belakang 
 yang berbeda yang diibaratkan dengan pilihan angka kesukaan, namun dalam 
 pelatihan ini mempunyai tujuan dan minat yang sama yaitu ingin menambah 
  pengetahuan tentang kasus HIV dan AIDS. Tanyakan kepada peserta 
apakah   mereka setuju. Mintalah agar mereka menjawab dengan serempak  
  “Setujuuuu”.
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 3  :  PAMAN VETO

Tujuan
1. Mencairkan suasana yang beku
2. Mengembalikan semangat belajar
3. Membina keakraban di antara peserta
4. Penyegar suasana

Keterampilan yang dikembangkan
1. Hubungan interpersonal
2. Komunikasi
3. Berpikir kritis

Metode
 Permainan

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Tidak ada

Langkah-langkah

1. Semua peserta diminta berdiri membentuk lingkaran, dan fasilitator turut  
 serta berdiri di antara mereka.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan, yaitu untuk refreshing dan  
 menghilangkan kejenuhan
3. Fasilitator berdiri di tengah lingkaran dan mengatakan bahwa “Saya adalah 
  paman Veto. Semua orang harus tunduk pada perintah saya apabila saya 
  mengatakan demikian ‘ Paman Veto berkata semua orang harus 
memegang   kepala masing-masing’, maka semua peserta harus memegang 
kepalanya.   Apabila saya tidak menyebutkan ‘Paman Veto berkata’ maka 
semua tidak   perlu mengikuti perintah saya.
4. Apabila ada peserta yang tidak mematuhi aturan paman Veto, maka dia harus 
 menggantikan fasilitator dan berperan sebagai paman Veto

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

5. Peserta yang berperan sebagai paman Veto, dia juga meminta peserta untuk 
 
 mengikuti perintahnya seperti yang telah dilakukan oleh fasilitator.
6. Permainan diteruskan sampai beberapa orang berperan sebagai paman Veto.
7. Permainan dihentikan apabila semua peserta tampak bergembira, segar dan 
  tidak mengantuk lagi.

Apabila ada peserta yang tidak mematuhi aturan paman Veto, maka dia harus 
menggantikan fasilitator dan berperan sebagai paman Veto.
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 3  :  PAMAN VETO

Tujuan
1. Mencairkan suasana yang beku
2. Mengembalikan semangat belajar
3. Membina keakraban di antara peserta
4. Penyegar suasana

Keterampilan yang dikembangkan
1. Hubungan interpersonal
2. Komunikasi
3. Berpikir kritis

Metode
 Permainan

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Tidak ada

Langkah-langkah

1. Semua peserta diminta berdiri membentuk lingkaran, dan fasilitator turut  
 serta berdiri di antara mereka.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan, yaitu untuk refreshing dan  
 menghilangkan kejenuhan
3. Fasilitator berdiri di tengah lingkaran dan mengatakan bahwa “Saya adalah 
  paman Veto. Semua orang harus tunduk pada perintah saya apabila saya 
  mengatakan demikian ‘ Paman Veto berkata semua orang harus 
memegang   kepala masing-masing’, maka semua peserta harus memegang 
kepalanya.   Apabila saya tidak menyebutkan ‘Paman Veto berkata’ maka 
semua tidak   perlu mengikuti perintah saya.
4. Apabila ada peserta yang tidak mematuhi aturan paman Veto, maka dia harus 
 menggantikan fasilitator dan berperan sebagai paman Veto

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

5. Peserta yang berperan sebagai paman Veto, dia juga meminta peserta untuk 
 
 mengikuti perintahnya seperti yang telah dilakukan oleh fasilitator.
6. Permainan diteruskan sampai beberapa orang berperan sebagai paman Veto.
7. Permainan dihentikan apabila semua peserta tampak bergembira, segar dan 
  tidak mengantuk lagi.

Apabila ada peserta yang tidak mematuhi aturan paman Veto, maka dia harus 
menggantikan fasilitator dan berperan sebagai paman Veto.
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 4  :  PERMAINAN WARISAN

Tujuan
1. Mencairkan suasana yang beku
2. Mengembalikan semangat belajar
3. Membina keakraban di antara peserta
4. Penyegar suasana

Keterampilan yang dikembangkan
1. Hubungan interpersonal
2. Komunikasi
3. Berpikir kritis

Metode
 Permainan

Waktu
 1 x 45 menit

Bahan/alat ygn diperlukan
 Tak ada

Langkah-langkah kegiatan

1. Semua peserta diminta berdiri membentuk lingkaran, dan fasilitator berdiri di 
 tengah-tengah lingkaran.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan, yaitu untuk penyegar suasana dan
 menghilangkan kejenuhan
3. Fasilitator menyampaikan peraturan permainan yaitu: 
  Kita akan bermaian “warisan”, yang aturannya adalah bahwa dalam  
  pembagian warisan setiap laki-laki mendapatkan nilai dua kali lipat dari 
   nilai perempuan.
  Apabila saya memberi nilai pada perempuan 25 maka nilai laki-laki adalah
  dua kalinya yaitu (biarkan peserta yang menjawab untuk mengetahui  

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

  apakah mereka telah mengerti)
  Selanjutnya saya akan menyebutkan sejumlah angka misalnya 75, maka
  semua peserta harus membentuk kelompok yang jumlahnya 75, yaitu 3  
  perempuan atau 1 perempuan dan 1 laki-laki
4. Sebelum permainan dijalankan, fasilitator mencobanya terlebih dahulu agar 
  peserta  benar-benar memahami peraturan permainan.
5. Apabila peserta telah memahami, permainan dilanjutkan yaitu fasilitator  
 menyebutkan beberapa angka misalnya 100, 175, 250 dan peserta diminta  
 untuk membentuk kelompok sejumlah angka yang disebutkan fasilitator.
6. Setiap selesai membentuk kelompok angka, peserta harus dibubarkan terlebih 
 dulu sebelum membentuk angka berikutnya.

 Permainan dihentikan apabila semua peserta tampak bergembira, segar dan 
tidak mengantuk lagi.
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DINAMIKA KELOMPOK

KEGIATAN 4  :  PERMAINAN WARISAN

Tujuan
1. Mencairkan suasana yang beku
2. Mengembalikan semangat belajar
3. Membina keakraban di antara peserta
4. Penyegar suasana

Keterampilan yang dikembangkan
1. Hubungan interpersonal
2. Komunikasi
3. Berpikir kritis

Metode
 Permainan

Waktu
 1 x 45 menit

Bahan/alat ygn diperlukan
 Tak ada

Langkah-langkah kegiatan

1. Semua peserta diminta berdiri membentuk lingkaran, dan fasilitator berdiri di 
 tengah-tengah lingkaran.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan, yaitu untuk penyegar suasana dan
 menghilangkan kejenuhan
3. Fasilitator menyampaikan peraturan permainan yaitu: 
  Kita akan bermaian “warisan”, yang aturannya adalah bahwa dalam  
  pembagian warisan setiap laki-laki mendapatkan nilai dua kali lipat dari 
   nilai perempuan.
  Apabila saya memberi nilai pada perempuan 25 maka nilai laki-laki adalah
  dua kalinya yaitu (biarkan peserta yang menjawab untuk mengetahui  

DINAMIKA KELOMPOK 1
MODUL :

  apakah mereka telah mengerti)
  Selanjutnya saya akan menyebutkan sejumlah angka misalnya 75, maka
  semua peserta harus membentuk kelompok yang jumlahnya 75, yaitu 3  
  perempuan atau 1 perempuan dan 1 laki-laki
4. Sebelum permainan dijalankan, fasilitator mencobanya terlebih dahulu agar 
  peserta  benar-benar memahami peraturan permainan.
5. Apabila peserta telah memahami, permainan dilanjutkan yaitu fasilitator  
 menyebutkan beberapa angka misalnya 100, 175, 250 dan peserta diminta  
 untuk membentuk kelompok sejumlah angka yang disebutkan fasilitator.
6. Setiap selesai membentuk kelompok angka, peserta harus dibubarkan terlebih 
 dulu sebelum membentuk angka berikutnya.

 Permainan dihentikan apabila semua peserta tampak bergembira, segar dan 
tidak mengantuk lagi.
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DINAMIKA KELOMPOK KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

MODUL 2 

KESEHATAN REPRODUKSI

Kegiatan 1  :   Peta Badan

Kegiatan 2  : Informasi Tentang Pertumbuhan 
      dan Perkembangan Remaja

Kegiatan 3  : Setuju, Tidak Setuju, Tidak Tahu

Kegiatan 4  :  Kesehatan Reproduksi dan  
      Risikonya

Kegiatan 5   : Berani Mengatakan Tidak

Kegiatan 6  : Menyadari Risiko yang Mungkin 
      Terjadi
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DINAMIKA KELOMPOK KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

MODUL 2 

KESEHATAN REPRODUKSI

Kegiatan 1  :   Peta Badan

Kegiatan 2  : Informasi Tentang Pertumbuhan 
      dan Perkembangan Remaja

Kegiatan 3  : Setuju, Tidak Setuju, Tidak Tahu

Kegiatan 4  :  Kesehatan Reproduksi dan  
      Risikonya

Kegiatan 5   : Berani Mengatakan Tidak

Kegiatan 6  : Menyadari Risiko yang Mungkin 
      Terjadi
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KESEHATAN REPRODUKSI KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

PENGANTAR

ecara sederhana bereproduksi berarti menghasilkan generasi berikutnya 

Syaitu anak. Proses menghasilkan keturunan diantara manusia diatur oleh 
berbagai rambu-rambu mulai dari peraturan perundang-undangan, agama 

dan moral. Pada umumnya masyarakat di Indonesia, proses menghasilkan 
keturunan tersebut harus direstui oleh agama dan kebanyakan budaya di 
Indonesia, hal ini terjadi didalam sebuah ikatan kelembagaan yang disebut 
perkawinan. Meskipun demikian masih terjadi di berbagai wilayah negara kita 
bahwa proses tersebut dapat segera terjadi pada anak yang telah mengalami akil 
baliq.
 Seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah ada anak perempuan usia 9-10 tahun 
(SD kelas III atau IV) yang mengalami haid atau menstruasi pertama. Dalam 
masyarakat kita menstruasi pertama merupakan pertanda akil baliq dan di 
beberapa kelompok masyarakat, anak sudah ada yang dinikahkan pada usia 12-13 
tahun tanpa persiapan apapun. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang turun 
temurun dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang dimiliki masyarakat 
pada umumnya dan khususnya pada para remaja masih jauh dari yang diharapkan.
 Kesehatan Reproduksi memang persoalan biologis namun demikian karena 
dampaknya yang sangat luas maka persoalan kesehatan reproduksi mempunyai 
implikasi moral dan etika, selain itu kesehatan reproduksi juga menyangkut 
kualitas hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia 
sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan penciptaNya. Risiko buruk terhadap 
kesehatan reproduksi lebih banyak terjadi pada perempuan karena secara biologis 
hanya perempuan yang dapat hamil.
 Kehamilan pada usia remaja merupakan malapetaka yang tidak pernah 
diinginkan oleh siapapun karena jika hal ini terjadi secara sosial budaya anak 
tersebut akan memperoleh anggapan yang buruk dari masyarakat, ia akan 
kehilangan teman bahkan mungkin orang tuanya sendiri dan yang paling buruk 
lagi akan kehilangan masa depannya yang baik. Selain itu kehamilan remaja sering 
juga terjadi karena faktor paksaan kekerasan dari pasangannya. Remaja 
perempuan yang berada dalam situasi seperti itu sering tidak mempunyai 
keterampilan untuk menolak bahkan mungkin tidak mempunyai pengetahuan 
yang cukup untuk menghindari risiko-risiko lain yang lebih fatal seperti Infeksi 
Menular Seksual termasuk HIV dan AIDS.
 Pada kegiatan-kegiatan berikut ini dirancang untuk mengembangkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kesadaran diri terutama yang 
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KESEHATAN REPRODUKSI KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

PENGANTAR

ecara sederhana bereproduksi berarti menghasilkan generasi berikutnya 

Syaitu anak. Proses menghasilkan keturunan diantara manusia diatur oleh 
berbagai rambu-rambu mulai dari peraturan perundang-undangan, agama 

dan moral. Pada umumnya masyarakat di Indonesia, proses menghasilkan 
keturunan tersebut harus direstui oleh agama dan kebanyakan budaya di 
Indonesia, hal ini terjadi didalam sebuah ikatan kelembagaan yang disebut 
perkawinan. Meskipun demikian masih terjadi di berbagai wilayah negara kita 
bahwa proses tersebut dapat segera terjadi pada anak yang telah mengalami akil 
baliq.
 Seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah ada anak perempuan usia 9-10 tahun 
(SD kelas III atau IV) yang mengalami haid atau menstruasi pertama. Dalam 
masyarakat kita menstruasi pertama merupakan pertanda akil baliq dan di 
beberapa kelompok masyarakat, anak sudah ada yang dinikahkan pada usia 12-13 
tahun tanpa persiapan apapun. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang turun 
temurun dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang dimiliki masyarakat 
pada umumnya dan khususnya pada para remaja masih jauh dari yang diharapkan.
 Kesehatan Reproduksi memang persoalan biologis namun demikian karena 
dampaknya yang sangat luas maka persoalan kesehatan reproduksi mempunyai 
implikasi moral dan etika, selain itu kesehatan reproduksi juga menyangkut 
kualitas hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia 
sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan penciptaNya. Risiko buruk terhadap 
kesehatan reproduksi lebih banyak terjadi pada perempuan karena secara biologis 
hanya perempuan yang dapat hamil.
 Kehamilan pada usia remaja merupakan malapetaka yang tidak pernah 
diinginkan oleh siapapun karena jika hal ini terjadi secara sosial budaya anak 
tersebut akan memperoleh anggapan yang buruk dari masyarakat, ia akan 
kehilangan teman bahkan mungkin orang tuanya sendiri dan yang paling buruk 
lagi akan kehilangan masa depannya yang baik. Selain itu kehamilan remaja sering 
juga terjadi karena faktor paksaan kekerasan dari pasangannya. Remaja 
perempuan yang berada dalam situasi seperti itu sering tidak mempunyai 
keterampilan untuk menolak bahkan mungkin tidak mempunyai pengetahuan 
yang cukup untuk menghindari risiko-risiko lain yang lebih fatal seperti Infeksi 
Menular Seksual termasuk HIV dan AIDS.
 Pada kegiatan-kegiatan berikut ini dirancang untuk mengembangkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kesadaran diri terutama yang 
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KESEHATAN REPRODUKSI

berhubungan dengan tumbuh kembang remaja dan hal-hal lain yang diarahkan 
pada persoalan tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan fungsi 
reproduksi manusia.

Tujuan 
 Umum : Meningkatkan pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi

Khusus :
1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan kecakapan remaja tentang tumbuh  
 kembang remaja.
2. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan sikap positif terhadap    
 pentingnya memelihara kesehatan organ reproduksi.
3. Agar peserta mampu menghindari diri dari bahaya kekerasan yang   
 berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

EVALUASI :
 Evaluasi pada modul kesehatan reproduksi ini dan pada kegiatan-kegiatannya 
hendaknya lebih ditekankan pada evaluasi proses yaitu apakah materi yang 
disampaikan dapat diterima dengan baik, dapat dilakukan dengan cara 
memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana sesaat setelah materi 
disampaikan, sedangkan evaluasi pada setiap kegiatan dapat dilihat pada saat 
proses kegiatan itu sendiri misalnya apakah seluruh aktivitas dapat diikuti dengan 
baik oleh peserta.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

KEGIATAN 1 :   PETA BADAN

Pengantar 

 Akibat peningkatan hormon seksual, terjadi perubahan besar pada tubuh 

remaja. Pada kegiatan ini siswa diharapkan dapat menyadari akan perubahan yang 

terjadi pada dirinya sehingga dapat menjalaninya dengan penuh rasa tanggung 

jawab dan perubahan tersebut tidak menjadi beban / stres bagi dirinya. 

Pengetahuan tentang seks dimulai dari pemahaman tentang anatomi laki-laki dan 

perempuan

Tujuan  

 1. Untuk menemukan perubahan-perubahan fisik yang terjadi dalam masa 

   pubertas.

 2. Untuk mengenali alat-alat seksual laki-laki/perempuan, dan fungsi- 

  fungsinya.

 3. Untuk mengetahui fakta-fakta biologis tentang kematangan seksual. 

Keterampilan yang dikembangkan

 1. Berpikir kritis

 2. Kreatif

 3. Kesadaran diri

Metode 

 Permainan dan diskusi

Waktu

 90 menit

Bahan/alat yang diperlukan  

 1. Kertas koran kosong (flipchart)    2. Spidol/krayon (atau alat tulis lainnya)

 3. Selotip (perekat)          4.  Gunting

 5. Stepler            6.  Gambar anatomi tubuh manusia
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berhubungan dengan tumbuh kembang remaja dan hal-hal lain yang diarahkan 
pada persoalan tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan fungsi 
reproduksi manusia.

Tujuan 
 Umum : Meningkatkan pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi

Khusus :
1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan kecakapan remaja tentang tumbuh  
 kembang remaja.
2. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan sikap positif terhadap    
 pentingnya memelihara kesehatan organ reproduksi.
3. Agar peserta mampu menghindari diri dari bahaya kekerasan yang   
 berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

EVALUASI :
 Evaluasi pada modul kesehatan reproduksi ini dan pada kegiatan-kegiatannya 
hendaknya lebih ditekankan pada evaluasi proses yaitu apakah materi yang 
disampaikan dapat diterima dengan baik, dapat dilakukan dengan cara 
memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana sesaat setelah materi 
disampaikan, sedangkan evaluasi pada setiap kegiatan dapat dilihat pada saat 
proses kegiatan itu sendiri misalnya apakah seluruh aktivitas dapat diikuti dengan 
baik oleh peserta.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

KEGIATAN 1 :   PETA BADAN

Pengantar 

 Akibat peningkatan hormon seksual, terjadi perubahan besar pada tubuh 

remaja. Pada kegiatan ini siswa diharapkan dapat menyadari akan perubahan yang 

terjadi pada dirinya sehingga dapat menjalaninya dengan penuh rasa tanggung 

jawab dan perubahan tersebut tidak menjadi beban / stres bagi dirinya. 

Pengetahuan tentang seks dimulai dari pemahaman tentang anatomi laki-laki dan 

perempuan

Tujuan  

 1. Untuk menemukan perubahan-perubahan fisik yang terjadi dalam masa 

   pubertas.

 2. Untuk mengenali alat-alat seksual laki-laki/perempuan, dan fungsi- 

  fungsinya.

 3. Untuk mengetahui fakta-fakta biologis tentang kematangan seksual. 

Keterampilan yang dikembangkan

 1. Berpikir kritis

 2. Kreatif

 3. Kesadaran diri

Metode 

 Permainan dan diskusi

Waktu

 90 menit

Bahan/alat yang diperlukan  

 1. Kertas koran kosong (flipchart)    2. Spidol/krayon (atau alat tulis lainnya)

 3. Selotip (perekat)          4.  Gunting

 5. Stepler            6.  Gambar anatomi tubuh manusia
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Langkah-langkah

1. Fasilitator meminta peserta membagi diri menjadi dua kelompok, kelompok 

  laki-laki dan perempuan. Tempat yang berbeda dapat digunakan untuk 

  melaksanakan pelatihan itu.

2. Setiap kelompok diminta untuk mengambil kertas koran (flip chart) dan spidol 

 untuk tugas kelompok. 

3. Jelaskan bahwa mereka akan membuat peta badan untuk lelaki dan

 perempuan secara terpisah, untuk menunjukkan perubahan-perubahan fisik 

  yang terjadi pada badan mereka sejak mereka berusia 10 tahun.

4. Sebaiknya kelompok perempuan membuat peta badan laki-laki dan kelompok 

 laki-laki menggambar peta badan perempuan.

5. Mintalah kelompok melihat kembali dan memperbaiki peta badan jika  

 diperlukan.  Jelaskan bahwa nama-nama dan gambar-gambar teknis tidak  

 diperlukan dan mereka boleh menggunakan bahasa sehari-hari untuk saling 

  berkomunikasi.

6. Mintalah setiap kelompok menaruh kertas masing-masing di dinding atau  

 meletakannya di lantai. Lalu tugaskan seseorang dari setiap kelompok  

 menyajikan petanya.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

7. Penyaji akan menandai perubahan-perubahan fisik pada peta badan, dan

 membicarakannya dengan jelas.

8. Fasilitator menayangkan peta badan yang telah disediakan pada dinding atau 

 di lantai bersama-sama dengan dua buah peta yang menunjukkan bagian- 

 bagian fisik badan lelaki dan perempuan. 

9. Fasilitator meminta para peserta untuk mendiskusikan di dalam kelompok  

 mereka  pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lembar diskusi.

Penegasan

 Kegiatan ini memberi kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk 

berperan serta. Juga dimungkinkannya setiap orang memperoleh pengertian 

tentang cara para peserta memandang badan mereka, termasuk perasaan mereka 

yang terkait dengan perubahan-perubahan seksual. Pemetaan badan adalah suatu 

alat patisipatori, dan sudah digunakan secara luas oleh pekerja-pekerja kesehatan 

untuk menciptakan kesadaran tentang masalah-masalah badan dan kesehatan.  

 Dengan menggunakan fakta-fakta biologis, ringkaskanlah secara singkat 

perubahan-perubahan fisik yang berlangsung selama masa remaja. Tanyakan para 

peserta jika mereka mempunyai pertanyaan tentang topik itu. Adalah baik untuk 

memberi kemudahan pelatihan ini di dalam kelompok campuran. Hal itu 

memungkinkan para lelaki dan perempuan mengenali badan masing-masing.

 Kadang-kadang para peserta merasa segan dan malu pada waktu kehadiran 

bersama. Mungkin hal ini terjadi karena alasan budaya dan religius. Tanyakan 

kepada para peserta apakah mereka merasa senang dalam kelompok campuran, 

dan lanjutkan sesuai dengan itu. Jika para peserta tidak merasa nyaman dalam 

kelompok campuran, maka Anda harus melakukan pelatihan itu dalam kelompok-

kelompok yang terpisah, dan mungkin Anda memerlukan bantuan seseorang 

fasilitator lain.
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Langkah-langkah

1. Fasilitator meminta peserta membagi diri menjadi dua kelompok, kelompok 

  laki-laki dan perempuan. Tempat yang berbeda dapat digunakan untuk 

  melaksanakan pelatihan itu.

2. Setiap kelompok diminta untuk mengambil kertas koran (flip chart) dan spidol 

 untuk tugas kelompok. 

3. Jelaskan bahwa mereka akan membuat peta badan untuk lelaki dan

 perempuan secara terpisah, untuk menunjukkan perubahan-perubahan fisik 

  yang terjadi pada badan mereka sejak mereka berusia 10 tahun.

4. Sebaiknya kelompok perempuan membuat peta badan laki-laki dan kelompok 

 laki-laki menggambar peta badan perempuan.

5. Mintalah kelompok melihat kembali dan memperbaiki peta badan jika  

 diperlukan.  Jelaskan bahwa nama-nama dan gambar-gambar teknis tidak  

 diperlukan dan mereka boleh menggunakan bahasa sehari-hari untuk saling 

  berkomunikasi.

6. Mintalah setiap kelompok menaruh kertas masing-masing di dinding atau  

 meletakannya di lantai. Lalu tugaskan seseorang dari setiap kelompok  

 menyajikan petanya.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

7. Penyaji akan menandai perubahan-perubahan fisik pada peta badan, dan

 membicarakannya dengan jelas.

8. Fasilitator menayangkan peta badan yang telah disediakan pada dinding atau 

 di lantai bersama-sama dengan dua buah peta yang menunjukkan bagian- 

 bagian fisik badan lelaki dan perempuan. 

9. Fasilitator meminta para peserta untuk mendiskusikan di dalam kelompok  

 mereka  pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lembar diskusi.

Penegasan

 Kegiatan ini memberi kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk 

berperan serta. Juga dimungkinkannya setiap orang memperoleh pengertian 

tentang cara para peserta memandang badan mereka, termasuk perasaan mereka 

yang terkait dengan perubahan-perubahan seksual. Pemetaan badan adalah suatu 

alat patisipatori, dan sudah digunakan secara luas oleh pekerja-pekerja kesehatan 

untuk menciptakan kesadaran tentang masalah-masalah badan dan kesehatan.  

 Dengan menggunakan fakta-fakta biologis, ringkaskanlah secara singkat 

perubahan-perubahan fisik yang berlangsung selama masa remaja. Tanyakan para 

peserta jika mereka mempunyai pertanyaan tentang topik itu. Adalah baik untuk 

memberi kemudahan pelatihan ini di dalam kelompok campuran. Hal itu 

memungkinkan para lelaki dan perempuan mengenali badan masing-masing.

 Kadang-kadang para peserta merasa segan dan malu pada waktu kehadiran 

bersama. Mungkin hal ini terjadi karena alasan budaya dan religius. Tanyakan 

kepada para peserta apakah mereka merasa senang dalam kelompok campuran, 

dan lanjutkan sesuai dengan itu. Jika para peserta tidak merasa nyaman dalam 

kelompok campuran, maka Anda harus melakukan pelatihan itu dalam kelompok-

kelompok yang terpisah, dan mungkin Anda memerlukan bantuan seseorang 

fasilitator lain.
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Lembar Diskusi

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan untuk diskusi:

 Bagaimana perasaanmu ketika menggambar peta badan?  Mengapa?

 Bagaimana perasaanmu ketika berbagi peta badan satu dengan yang lain?  

 Jelaskan! 

 Mengapa terdapat perbedaan antara sistem reproduksi lelaki dan   

 perempuan?  Apakah anda dapat menunjukkan hal ini pada peta badan?

 Kapankah anda pertama kali memperhatikan perubahan fisik di badanmu?  

 Bagaimana perasaanmu?

 Bagaimana perasaanmu tentang perubahan badan dan seksualitasmu?   

 Jelaskan

 Apakah Anda berdiskusi dengan teman-temanmu tentang badan dan  

  seksualitasmu?

 Apakah hal-hal ini sudah pernah Anda diskusikan dengan orang dewasa?

 Mengapa dan mengapa tidak?

 Dalam masa pubertas, pertanyaan-pertanyaan apa yang timbul dalam  

 pikiranmu,  dan apakah Anda dapat memperoleh jawabannya? Dengan siapa 

 Anda berbicara?

 Apakah anda juga ingin mengetahui perubahan-perubahan dalam badan  

 lawan jenismu ? Pertanyaan-pertanyaan apa yang timbul dalam pikiranmu  

 dan dengan  siapa Anda membicarakannya?

 Bagaimana perasaanmu terhadap jenis kelamin yang sebaliknya? Mengapa?

 Apakah anda mengetahui adanya kepercayaan atau tabu yang terkait dengan 

  bagian-bagian badan ini? Jika ya, tolong jelaskan!

 Mengapa begitu banyak kepercayaan dan tabu yang terkait dengan bagian- 

 bagian seksual dan seksualitas badan?

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

KEGIATAN 2 : INFORMASI TENTANG PERTUMBUHAN DAN

                                 PERKEMBANGAN REMAJA

Pengantar

 Akibat peningkatan hormon seksual, terjadi perubahan besar pada tubuh 

remaja. Pada kegiatan ini siswa diharapkan dapat menyadari akan perubahan yang 

terjadi pada dirinya sehingga dapat menjalaninya dengan penuh rasa tanggung 

jawab dan perubahan tersebut tidak menjadi beban / stres bagi dirinya.

Tujuan

1. Memahami tingkah laku seksual mereka

2. Peserta dapat mengenali kesalahpahaman tentang seks dan seksualitas

Keterampilan yang dikembangkan

1. Kesadaran diri

2. Berpikir kritis

Metode

 Pemberian informasi dan diskusi

Waktu

 45 menit

Bahan/Alat yang diperlukan

1.  Alat bantu pandang dengar

2. Selotip, kertas catatan, spidol, alat tulis

Langkah-Langkah

1. Fasilitator menyapa peserta

2. Fasilitator membuka kegiatan ini dengan menjelaskan maksud dan tujuan  

 darikegiatan yang akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan 

 pengantar singkat kegiatan ini yaitu  agar peserta mengenal pertumbuhan dan

 perkembangan remaja dan tingkah laku seksual yang sehat dan tidak sehat
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Lembar Diskusi

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan untuk diskusi:

 Bagaimana perasaanmu ketika menggambar peta badan?  Mengapa?

 Bagaimana perasaanmu ketika berbagi peta badan satu dengan yang lain?  

 Jelaskan! 

 Mengapa terdapat perbedaan antara sistem reproduksi lelaki dan   

 perempuan?  Apakah anda dapat menunjukkan hal ini pada peta badan?

 Kapankah anda pertama kali memperhatikan perubahan fisik di badanmu?  

 Bagaimana perasaanmu?

 Bagaimana perasaanmu tentang perubahan badan dan seksualitasmu?   

 Jelaskan

 Apakah Anda berdiskusi dengan teman-temanmu tentang badan dan  

  seksualitasmu?

 Apakah hal-hal ini sudah pernah Anda diskusikan dengan orang dewasa?

 Mengapa dan mengapa tidak?

 Dalam masa pubertas, pertanyaan-pertanyaan apa yang timbul dalam  

 pikiranmu,  dan apakah Anda dapat memperoleh jawabannya? Dengan siapa 

 Anda berbicara?

 Apakah anda juga ingin mengetahui perubahan-perubahan dalam badan  

 lawan jenismu ? Pertanyaan-pertanyaan apa yang timbul dalam pikiranmu  

 dan dengan  siapa Anda membicarakannya?

 Bagaimana perasaanmu terhadap jenis kelamin yang sebaliknya? Mengapa?

 Apakah anda mengetahui adanya kepercayaan atau tabu yang terkait dengan 

  bagian-bagian badan ini? Jika ya, tolong jelaskan!

 Mengapa begitu banyak kepercayaan dan tabu yang terkait dengan bagian- 

 bagian seksual dan seksualitas badan?

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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KEGIATAN 2 : INFORMASI TENTANG PERTUMBUHAN DAN

                                 PERKEMBANGAN REMAJA

Pengantar

 Akibat peningkatan hormon seksual, terjadi perubahan besar pada tubuh 

remaja. Pada kegiatan ini siswa diharapkan dapat menyadari akan perubahan yang 

terjadi pada dirinya sehingga dapat menjalaninya dengan penuh rasa tanggung 

jawab dan perubahan tersebut tidak menjadi beban / stres bagi dirinya.

Tujuan

1. Memahami tingkah laku seksual mereka

2. Peserta dapat mengenali kesalahpahaman tentang seks dan seksualitas

Keterampilan yang dikembangkan

1. Kesadaran diri

2. Berpikir kritis

Metode

 Pemberian informasi dan diskusi

Waktu

 45 menit

Bahan/Alat yang diperlukan

1.  Alat bantu pandang dengar

2. Selotip, kertas catatan, spidol, alat tulis

Langkah-Langkah

1. Fasilitator menyapa peserta

2. Fasilitator membuka kegiatan ini dengan menjelaskan maksud dan tujuan  

 darikegiatan yang akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan 

 pengantar singkat kegiatan ini yaitu  agar peserta mengenal pertumbuhan dan

 perkembangan remaja dan tingkah laku seksual yang sehat dan tidak sehat
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3. Fasilitator menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan remaja

4. Setelah selesai menyampaikan materi, peserta diberi kesempatan untuk tanya-

 jawab  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

Lembar Materi

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN REMAJA

 Remaja merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat 

seorang anak memasuki remaja terjadi peningkatan hormon seksual dan ini  

menyebabkan perubahan besar pada tubuh remaja.

Pada perempuan masa ini dimulai 1-2 tahun lebih cepat yaitu sekitar 11-12 tahun 

dan pada laki-laki sekitar 13-14 tahun.

Bagaimanakah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik yang Terjadi pada 

Remaja?

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Organ Reproduksi

1)  Pada remaja laki- laki

 Pada awal memasuki masa remaja (pubertas) terjadi peningkatan produksi 

hormon testosteron yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan   

perkembangan organ seksual yaitu penis membesar dan memanjang, buah zakar 

dan testis bertambah besar. 

 Selanjutmya mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, dan pada 

tahap akhir diikuti oleh pertumbuhan rambut di tangan, kaki, dada dan wajah 

(kumis dan janggut). Sejalan dengan bertambah besarnya organ seksual akan 

diikuti oleh terjadinya ejakulasi (keluarnya semen/air mani) yang pertama yang 

biasanya terjadi pada saat mimpi.  Hal ini dikenal dengan “mimpi basah.”
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3. Fasilitator menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan remaja

4. Setelah selesai menyampaikan materi, peserta diberi kesempatan untuk tanya-

 jawab  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

Lembar Materi

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN REMAJA

 Remaja merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat 

seorang anak memasuki remaja terjadi peningkatan hormon seksual dan ini  

menyebabkan perubahan besar pada tubuh remaja.

Pada perempuan masa ini dimulai 1-2 tahun lebih cepat yaitu sekitar 11-12 tahun 

dan pada laki-laki sekitar 13-14 tahun.

Bagaimanakah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik yang Terjadi pada 

Remaja?

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Organ Reproduksi

1)  Pada remaja laki- laki

 Pada awal memasuki masa remaja (pubertas) terjadi peningkatan produksi 

hormon testosteron yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan   

perkembangan organ seksual yaitu penis membesar dan memanjang, buah zakar 

dan testis bertambah besar. 

 Selanjutmya mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, dan pada 

tahap akhir diikuti oleh pertumbuhan rambut di tangan, kaki, dada dan wajah 

(kumis dan janggut). Sejalan dengan bertambah besarnya organ seksual akan 

diikuti oleh terjadinya ejakulasi (keluarnya semen/air mani) yang pertama yang 

biasanya terjadi pada saat mimpi.  Hal ini dikenal dengan “mimpi basah.”
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Gambar    :

 

2)  Pada remaja perempuan

 Pada awal memasuki remaja (pubertas) terjadi peningkatan produksi  

 hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan terjadinya perubahan 

pada organ seksual yaitu :

 Rahim (uterus) mulai membesar, buah dada mulai membesar, dan puting susu 

 menonjol serta sakit bila tersentuh. Tumbuhnya rambut di sekitar   

 kemaluan, ketiak, tangan dan kaki. 

 Timbulnya ovulasi (keluarnya sel telur) yang pertama dan terjadinya haid  

 yang pertama (menarche)

 Pertumbuhan dan perkembangan organ seksual ini terjadi dalam beberapa 

tahun (2-4 tahun). Terjadinya haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki 

menunjukkan telah matangnya organ seksual pada remaja tersebut.

Gambar   :

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

b.   Pertumbuhan Tinggi dan Berat Badan 

 Pada remaja terjadi pertumbuhan/perkembangan tinggi dan berat badan yang 

sangat pesat. Pada wanita keadaan ini terjadi pada saat awal memasuki remaja 

(pubertas) dan pada laki-laki terjadi setelah organ seksual menjadi sempurna.

 Pertumbuhan tinggi badan pada tahap awal lebih cepat daripada 

pertumbuhan berat badan sehingga remaja pada awalnya tampak tinggi dan 

kurus. Pada tahap selanjutnya terjadi pertumbuhan berat badan yang lebih cepat. 

Hal itu karena pembesaran tulang dan otot terutama pada paha, lengan, pinggul 

dan perut.

Pertumbuhan tangan dan kaki lebih cepat dari pada lengan dan tungkai dan 

pertumbuhan lengan dan tungkai lebih cepat daripada pertumbuhan badan dan 

kepala sehingga tubuh remaja tampak tidak proporsional.

c. Perubahan Suara

 Suara menjadi lebih besar terjadi pada remaja laki- laki maupun perempuan; 

 tetapi terutama pada laki- laki. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pita  

suara.

d. Tumbuh Jakun

Pada remaja laki- laki terjadi pertumbuhan jakun di leher.

 

e. Peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat.

 Peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada wanita dan testosteron 

pada laki-laki menyebabkan bertambahnya produksi kelenjar minyak dan 

keringat.

 Rambut dan kulit muka menjadi berminyak sehingga apabila tidak 

dibersihkan akan mengakibatkan tumbuhnya jerawat. Kulit mudah berkeringat 

dan mengeluarkan bau yang khas terutama pada ketiak, pangkal paha dan leher. 

Maka pada masa ini kebersihan pribadi harus lebih diperhatikan.

f.   Pertumbuhan dan Perkembangan Organ Pernapasan dan Peredaran Darah

 Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, jantung dan paru- 
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Gambar    :

 

2)  Pada remaja perempuan

 Pada awal memasuki remaja (pubertas) terjadi peningkatan produksi  

 hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan terjadinya perubahan 

pada organ seksual yaitu :

 Rahim (uterus) mulai membesar, buah dada mulai membesar, dan puting susu 

 menonjol serta sakit bila tersentuh. Tumbuhnya rambut di sekitar   

 kemaluan, ketiak, tangan dan kaki. 

 Timbulnya ovulasi (keluarnya sel telur) yang pertama dan terjadinya haid  

 yang pertama (menarche)

 Pertumbuhan dan perkembangan organ seksual ini terjadi dalam beberapa 

tahun (2-4 tahun). Terjadinya haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki 

menunjukkan telah matangnya organ seksual pada remaja tersebut.

Gambar   :

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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b.   Pertumbuhan Tinggi dan Berat Badan 

 Pada remaja terjadi pertumbuhan/perkembangan tinggi dan berat badan yang 

sangat pesat. Pada wanita keadaan ini terjadi pada saat awal memasuki remaja 

(pubertas) dan pada laki-laki terjadi setelah organ seksual menjadi sempurna.

 Pertumbuhan tinggi badan pada tahap awal lebih cepat daripada 

pertumbuhan berat badan sehingga remaja pada awalnya tampak tinggi dan 

kurus. Pada tahap selanjutnya terjadi pertumbuhan berat badan yang lebih cepat. 

Hal itu karena pembesaran tulang dan otot terutama pada paha, lengan, pinggul 

dan perut.

Pertumbuhan tangan dan kaki lebih cepat dari pada lengan dan tungkai dan 

pertumbuhan lengan dan tungkai lebih cepat daripada pertumbuhan badan dan 

kepala sehingga tubuh remaja tampak tidak proporsional.

c. Perubahan Suara

 Suara menjadi lebih besar terjadi pada remaja laki- laki maupun perempuan; 

 tetapi terutama pada laki- laki. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pita  

suara.

d. Tumbuh Jakun

Pada remaja laki- laki terjadi pertumbuhan jakun di leher.

 

e. Peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat.

 Peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada wanita dan testosteron 

pada laki-laki menyebabkan bertambahnya produksi kelenjar minyak dan 

keringat.

 Rambut dan kulit muka menjadi berminyak sehingga apabila tidak 

dibersihkan akan mengakibatkan tumbuhnya jerawat. Kulit mudah berkeringat 

dan mengeluarkan bau yang khas terutama pada ketiak, pangkal paha dan leher. 

Maka pada masa ini kebersihan pribadi harus lebih diperhatikan.

f.   Pertumbuhan dan Perkembangan Organ Pernapasan dan Peredaran Darah

 Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, jantung dan paru- 
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paru juga membesar sehingga pernapasan menjadi lebih dalam dan lambat dan 

jantung bertambah besar. Faktor ini akan meningkatkan daya tahan dalam 

melakukan latihan fisik

Apakah yang  Terjadi pada  Mental Emosional Remaja ?

a. Meningkatnya perhatian terhadap lawan jenis

 Peningkatan hormon seksual menyebabkan meningkatnya dorongan  

  seksual pada remaja, perhatian terhadap lawan jenis menjadi bertambah.

b. Rasa setia terhadap kelompok seusia

 Keterikatan dan kebersamaan diantara remaja menumbuhkan rasa setia  

 kawan yang sangat kuat yang diwujudkan dengan ketaatan mereka terhadap 

  aturan-aturan yang dibuat oleh kelompoknya. 

c. Mudah terpengaruh

d. Bersifat egois

e. Ingin memperoleh persamaan hak

 Merasa keadaan fisik sudah sama seperti orang dewasa mendorong mereka 

  ingin diakui seperti orang dewasa. 

f. Timbul rasa kecewa, kesal, malu dan tertekan

 Pertumbuhan fisik yang tidak proporsional pada remaja menjadi beban bagi

 mereka. Mereka belum siap menerima perubahan tersebut, karena itu mereka

 mudah tersinggung, marah, malu terhadap orang lain dan merasa tertekan.

g. Ingin dipuja

h. Ingin tahu dan ingin mencoba.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

PROSES BIOLOGIS YANG TERJADI PADA REMAJA

Bagaimanakah Terjadinya Kehamilan?

 Pada saat seorang anak perempuan memasuki masa remaja, terjadi 

pematangan sel telur yang kemudian secara periodik satu bulan satu kali indung 

telur akan melepaskan satu buah sel telur. Proses ini disebut dengan ovulasi. Sel 

telur tersebut akan ditangkap oleh ujung saluran telur yang berbentuk seperti jari- 

jari dan masuk ke saluran telur. Ovulasi terjadi 14 hari sebelum  haid yang akan 

datang. Sel telur dapat dibuahi hanya beberapa jam setelah ovulasi, sedangkan sel 

sperma dalam badan perempuan masih kuat membuahi selama 1-3 hari. Masa 

subur adalah masa disekitar saat ovulasi dimana jika terjadi hubungan seksual 

dapat menghasilkan kehamilan. Masa subur terjadi 3-5 hari sebelum dan sesudah 

hari ke 14 sebelum haid yang akan datang.

 Apabila pada saat masa subur tersebut terjadi hubungan seksual, sperma yang 

tumpah di saluran vagina waktu bersenggama akan bergerak masuk kedalam 

rahim dan terus ke saluran telur. Di saluran telur ini sperma bertemu dengan sel 

telur dan langsung membuahinya. Proses ini disebut dengan pembuahan. 

 Bersamaan dengan terjadinya proses pematangan sel telur terjadi peningkatan 

hormon estrogen. Fungsi hormon estrogen adalah menimbulkan sifat kewanitaan 

dan menyebabkan penebalan lapisan dinding dalam rahim. Pada saat terjadi 

ovulasi mulai terjadi penurunan hormon estrogen, tetapi hormon progesteron 

meningkat. Akibat peningkatan hormon progesteron ini menyebabkan lapisan 

dinding dalam rahim semakin menebal dan banyak mengandung pembuluh darah 

yang berfungsi memberikan persediaan makanan untuk janin/  calon bayi. Selain 

itu peningkatan hormon seksual juga menyebabkan dorongan seksual yang 

meningkat. 

 Setelah terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma akan 

masuk ke rahim dan berdiam dan menempel di lapisan dalam dinding rahim yang 

tebal dan telah banyak pembuluh darah, sehingga hasil pembuahan dapat tumbuh 

dan berkembang menjadi janin/bayi didalam rahim. Proses perkembangan ini 
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paru juga membesar sehingga pernapasan menjadi lebih dalam dan lambat dan 

jantung bertambah besar. Faktor ini akan meningkatkan daya tahan dalam 

melakukan latihan fisik

Apakah yang  Terjadi pada  Mental Emosional Remaja ?

a. Meningkatnya perhatian terhadap lawan jenis

 Peningkatan hormon seksual menyebabkan meningkatnya dorongan  

  seksual pada remaja, perhatian terhadap lawan jenis menjadi bertambah.

b. Rasa setia terhadap kelompok seusia

 Keterikatan dan kebersamaan diantara remaja menumbuhkan rasa setia  

 kawan yang sangat kuat yang diwujudkan dengan ketaatan mereka terhadap 

  aturan-aturan yang dibuat oleh kelompoknya. 

c. Mudah terpengaruh

d. Bersifat egois

e. Ingin memperoleh persamaan hak

 Merasa keadaan fisik sudah sama seperti orang dewasa mendorong mereka 

  ingin diakui seperti orang dewasa. 

f. Timbul rasa kecewa, kesal, malu dan tertekan

 Pertumbuhan fisik yang tidak proporsional pada remaja menjadi beban bagi

 mereka. Mereka belum siap menerima perubahan tersebut, karena itu mereka

 mudah tersinggung, marah, malu terhadap orang lain dan merasa tertekan.

g. Ingin dipuja

h. Ingin tahu dan ingin mencoba.
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PROSES BIOLOGIS YANG TERJADI PADA REMAJA

Bagaimanakah Terjadinya Kehamilan?

 Pada saat seorang anak perempuan memasuki masa remaja, terjadi 

pematangan sel telur yang kemudian secara periodik satu bulan satu kali indung 

telur akan melepaskan satu buah sel telur. Proses ini disebut dengan ovulasi. Sel 

telur tersebut akan ditangkap oleh ujung saluran telur yang berbentuk seperti jari- 

jari dan masuk ke saluran telur. Ovulasi terjadi 14 hari sebelum  haid yang akan 

datang. Sel telur dapat dibuahi hanya beberapa jam setelah ovulasi, sedangkan sel 

sperma dalam badan perempuan masih kuat membuahi selama 1-3 hari. Masa 

subur adalah masa disekitar saat ovulasi dimana jika terjadi hubungan seksual 

dapat menghasilkan kehamilan. Masa subur terjadi 3-5 hari sebelum dan sesudah 

hari ke 14 sebelum haid yang akan datang.

 Apabila pada saat masa subur tersebut terjadi hubungan seksual, sperma yang 

tumpah di saluran vagina waktu bersenggama akan bergerak masuk kedalam 

rahim dan terus ke saluran telur. Di saluran telur ini sperma bertemu dengan sel 

telur dan langsung membuahinya. Proses ini disebut dengan pembuahan. 

 Bersamaan dengan terjadinya proses pematangan sel telur terjadi peningkatan 

hormon estrogen. Fungsi hormon estrogen adalah menimbulkan sifat kewanitaan 

dan menyebabkan penebalan lapisan dinding dalam rahim. Pada saat terjadi 

ovulasi mulai terjadi penurunan hormon estrogen, tetapi hormon progesteron 

meningkat. Akibat peningkatan hormon progesteron ini menyebabkan lapisan 

dinding dalam rahim semakin menebal dan banyak mengandung pembuluh darah 

yang berfungsi memberikan persediaan makanan untuk janin/  calon bayi. Selain 

itu peningkatan hormon seksual juga menyebabkan dorongan seksual yang 

meningkat. 

 Setelah terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma akan 

masuk ke rahim dan berdiam dan menempel di lapisan dalam dinding rahim yang 

tebal dan telah banyak pembuluh darah, sehingga hasil pembuahan dapat tumbuh 

dan berkembang menjadi janin/bayi didalam rahim. Proses perkembangan ini 
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disebut kehamilan yang berjalan selama 9 bulan.

Bagaimanakah tanda-tanda Kehamilan?

Perempuan yang mengalami kehamilan terutama pada saat awal akan 

menampakkan tanda-tanda tertentu seperti:

 Tidak datangnya haid. Hal ini disebabkan karena sel telur yang telah dibuahi 

  bersarang pada dinding rahim yang dapat dipertahankan oleh pengaruh 

  hormon agar tidak hancur seperti yang terjadi pada haid.

 Mual, muntah, pusing dan mengantuk terutama pada hamil muda.

 Payudara membesar.

 Puting susu lebih menonjol dan berwarna gelap. 

 Perut membesar.

Apakah Risiko Kehamilan Usia Dini ?

 Banyak remaja mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan 

seksual sebelum waktunya atau diluar pernikahan karena ketidak mengertian 

mereka tentang proses reproduksi, kekurang mampuan mereka mengontrol 

dorongan seksual, tidak mampu untuk menolak ajakan teman dan keinginan 

untuk bereksperimen.

Jika seorang perempuan hamil dan ia berusia kurang dari 20 tahun ada beberapa 

faktor risiko yang mengancam remaja yaitu:

 Keguguran. 

 Bayi lahir dengan berat bedan rendah.

 Bayi lahir sebelum waktunya (prematur).

 Kesulitan dalam proses melahirkan.

 Gangguan kejiwaan karena stress menghadapi kehamilan.

 Risiko putus sekolah

 Risiko tindakan aborsi dengan cara tidak aman.

Bagaimanakah Pencegahan Kehamilan Usia Dini?

 Dengan melihat risiko yang membahayakan diri pada kehamilan usia dini 

maka perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan kahamilan di usia dini 

tersebut, diantaranya :

1)  Remaja putri harus berani mengatakan “tidak” bila teman laki-lakinya  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

 mengajak untuk malakukan hubungan seks.

2)  Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta  

 apalagi  memaksa untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah.

3) Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang  

 seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher dan mulut, 

  karena dapat mendorong timbulnya nafsu seksual.

4) Hindari tempat-tempat yang sepi untuk berduaan dengan kekasih. Ajaran  

 agama menyatakan bahwa apabila kita sedang berdua-duan dengan lawan  

 jenis, yang ketiga adalah setan. Hal ini benar karena apabila kita sedang  

 berduaan dengan kekasih maka akan mudah tergoda untuk melakukan  

 hal-hal yang dilarang agama dan norma masyarakat.

Bagaimanakah Terjadinya Haid?

 Haid/datang bulan/menstruasi merupakan luruhnya lapisan dinding bagian 

dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sehingga haid pada 

remaja putri ditandai oleh keluarnya darah dari kemaluan.

 Bila sel telur dalam saluran telur yang sedang dalam perjalanan menuju rahim 

tidak bertemu dengan sperma maka tidak ada pembuahan dan lapisan dalam 

rahim bersama sel telur yang tidak dibuahi tersebut akan menjadi luruh/ gugur dan 

keluar melalui vagina. Kejadian inilah yang disebut haid atau menstruasi atau 

datang bulan atau mens. 

 Peristiwa haid atau menstruasi yang datang pertama kali disebut menarche, 

yang terjadi pada usia 11-13 tahun, bahkan pada beberapa anak, terjadi lebih cepat. 

Sedangkan berhentinya haid disebut menopause dan terjadi pada usia 49-50 tahun.

 Haid merupakan tanda bahwa alat reproduksi perempuan telah matang. 

Setelah mendapat haid, maka remaja perempuan telah dapat hamil bila melakukan 

hubungan seksual (hubungan seksual adalah masuknya penis ke dalam vagina). 

Namun bukan berarti remaja telah siap dalam melakukan hubungan seksual 

karena hubungan seksual yang terbaik, aman, sehat, dan halal adalah yang 

dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Seseorang dikatakan tidak lagi 
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disebut kehamilan yang berjalan selama 9 bulan.

Bagaimanakah tanda-tanda Kehamilan?

Perempuan yang mengalami kehamilan terutama pada saat awal akan 

menampakkan tanda-tanda tertentu seperti:

 Tidak datangnya haid. Hal ini disebabkan karena sel telur yang telah dibuahi 

  bersarang pada dinding rahim yang dapat dipertahankan oleh pengaruh 

  hormon agar tidak hancur seperti yang terjadi pada haid.

 Mual, muntah, pusing dan mengantuk terutama pada hamil muda.

 Payudara membesar.

 Puting susu lebih menonjol dan berwarna gelap. 

 Perut membesar.

Apakah Risiko Kehamilan Usia Dini ?

 Banyak remaja mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan 

seksual sebelum waktunya atau diluar pernikahan karena ketidak mengertian 

mereka tentang proses reproduksi, kekurang mampuan mereka mengontrol 

dorongan seksual, tidak mampu untuk menolak ajakan teman dan keinginan 

untuk bereksperimen.

Jika seorang perempuan hamil dan ia berusia kurang dari 20 tahun ada beberapa 

faktor risiko yang mengancam remaja yaitu:

 Keguguran. 

 Bayi lahir dengan berat bedan rendah.

 Bayi lahir sebelum waktunya (prematur).

 Kesulitan dalam proses melahirkan.

 Gangguan kejiwaan karena stress menghadapi kehamilan.

 Risiko putus sekolah

 Risiko tindakan aborsi dengan cara tidak aman.

Bagaimanakah Pencegahan Kehamilan Usia Dini?

 Dengan melihat risiko yang membahayakan diri pada kehamilan usia dini 

maka perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan kahamilan di usia dini 

tersebut, diantaranya :

1)  Remaja putri harus berani mengatakan “tidak” bila teman laki-lakinya  
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 mengajak untuk malakukan hubungan seks.

2)  Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta  

 apalagi  memaksa untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah.

3) Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang  

 seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher dan mulut, 

  karena dapat mendorong timbulnya nafsu seksual.

4) Hindari tempat-tempat yang sepi untuk berduaan dengan kekasih. Ajaran  

 agama menyatakan bahwa apabila kita sedang berdua-duan dengan lawan  

 jenis, yang ketiga adalah setan. Hal ini benar karena apabila kita sedang  

 berduaan dengan kekasih maka akan mudah tergoda untuk melakukan  

 hal-hal yang dilarang agama dan norma masyarakat.

Bagaimanakah Terjadinya Haid?

 Haid/datang bulan/menstruasi merupakan luruhnya lapisan dinding bagian 

dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sehingga haid pada 

remaja putri ditandai oleh keluarnya darah dari kemaluan.

 Bila sel telur dalam saluran telur yang sedang dalam perjalanan menuju rahim 

tidak bertemu dengan sperma maka tidak ada pembuahan dan lapisan dalam 

rahim bersama sel telur yang tidak dibuahi tersebut akan menjadi luruh/ gugur dan 

keluar melalui vagina. Kejadian inilah yang disebut haid atau menstruasi atau 

datang bulan atau mens. 

 Peristiwa haid atau menstruasi yang datang pertama kali disebut menarche, 

yang terjadi pada usia 11-13 tahun, bahkan pada beberapa anak, terjadi lebih cepat. 

Sedangkan berhentinya haid disebut menopause dan terjadi pada usia 49-50 tahun.

 Haid merupakan tanda bahwa alat reproduksi perempuan telah matang. 

Setelah mendapat haid, maka remaja perempuan telah dapat hamil bila melakukan 

hubungan seksual (hubungan seksual adalah masuknya penis ke dalam vagina). 

Namun bukan berarti remaja telah siap dalam melakukan hubungan seksual 

karena hubungan seksual yang terbaik, aman, sehat, dan halal adalah yang 

dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Seseorang dikatakan tidak lagi 
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perawan atau perjaka bila ia telah pernah melakukan hubungan seksual.

Haid normalnya terjadi selama 3-7 hari, dan siklus haid adalah antara 21 –35 hari 

sekali. Pada saat akan haid biasanya terjadi keluhan tertentu:

 Pada haid pertama biasanya timbul rasa nyeri di daerah perut, panggul dan 

  pinggang. Keluhan ini biasanya akan hilang sendiri setelah haid lebih 

teratur.

 Satu atau dua hari menjelang haid atau sesudah haid atau pada waktu haid

 muncul keluhan sebagai berikut: gugup, mudah tersinggung, lekas marah,  

 sakit kepala, nyeri di panggul atau perut, payudara membengkak/ tegang dan 

 sakit bila tersentuh.

 Timbulnya jerawat.

Gangguan haid yang biasa timbul adalah:

 Nyeri haid (dismenorhoe) biasanya akan hilang bila haid telah teratur, setelah 

  menikah dan melahirkan. Bila nyeri muncul kemudian tidak seperti 

biasanya,  maka segeralah periksa ke dokter.

 Haid amat banyak sehingga memerlukan pembalut lebih dari selusin dalam 

  sehari.

 Haid lebih dari 10 hari lamanya.

 Muncul flek darah diantara 2 siklus haid.

 Haid menjadi tidak teratur.

 Gangguan haid diatas dapat muncul bila 

remaja terlalu letih, sedang sakit atau sedang 

dalam keadaan cemas. Bila kondisi sudah normal, 

biasanya haid menjadi normal kembali. Namun 

bila gangguan haid ini muncul dalam 

waktu yang lama, maka sebaiknya diperiksakan 

ke dokter.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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Bagaimana Terjadinya Mimpi Basah

 Pada saat seorang anak laki-laki memasuki masa remaja maka hormon laki- 

laki yaitu hormon androgen mulai berfungsi dan sperma atau sel bibit pria akan 

terus menerus dihasilkan hingga seumur hidup oleh sepasang buah zakar  testis. 

Sperma yang sudah matang akan dikeluarkan atau disalurkan melalui saluran 

sperma. Dalam perjalanannya ratusan juta sperma akan bercampur dengan air 

mani yang diproduksi oleh kelenjar kelamin dan keluar melalui saluran kencing 

(urethra). Pada saat air mani dikeluarkan, secara otomatis kandung kencing akan 

tertutup. Memancarnya sperma melalui saluran kencing (urethra) ini disebut 

ejakulasi dan terjadinya ejakulasi yang pertama menandakan seorang laki- laki 

telah matang secara biologis, artinya mereka dapat menghamili seorang 

perempuan.  

 Keluarnya sperma (ejakulasi) yang terjadi pada saat tidur dalam istilah awam 

dikenal dengan mimpi basah karena didahului dengan adanya mimpi yang 

berhubungan adanya rangsangan seksual. Hal ini disebabkan karena testis (buah 

zakar) yang telah penuh berisi dengan sperma. Testis terus menerus memproduksi 

sperma dan mimpi basah merupakan cara alamiah untuk mengeluarkan sperma. 

 Ejakulasi atau keluarnya sperma didahului oleh menegangnya penis yang 

disebut ereksi. Ereksi terjadi karena meningkatnya aliran darah ke dalam penis. 

Ereksi sudah terjadi sejak bayi dan makin sering terjadi setelah dewasa. Ereksi 

umumnya terjadi pada saat bangun tidur karena kandungan air seni yang penuh 

dan pada saat adanya rangsangan seksual.
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perawan atau perjaka bila ia telah pernah melakukan hubungan seksual.

Haid normalnya terjadi selama 3-7 hari, dan siklus haid adalah antara 21 –35 hari 

sekali. Pada saat akan haid biasanya terjadi keluhan tertentu:

 Pada haid pertama biasanya timbul rasa nyeri di daerah perut, panggul dan 

  pinggang. Keluhan ini biasanya akan hilang sendiri setelah haid lebih 

teratur.

 Satu atau dua hari menjelang haid atau sesudah haid atau pada waktu haid

 muncul keluhan sebagai berikut: gugup, mudah tersinggung, lekas marah,  

 sakit kepala, nyeri di panggul atau perut, payudara membengkak/ tegang dan 

 sakit bila tersentuh.

 Timbulnya jerawat.

Gangguan haid yang biasa timbul adalah:

 Nyeri haid (dismenorhoe) biasanya akan hilang bila haid telah teratur, setelah 

  menikah dan melahirkan. Bila nyeri muncul kemudian tidak seperti 

biasanya,  maka segeralah periksa ke dokter.

 Haid amat banyak sehingga memerlukan pembalut lebih dari selusin dalam 

  sehari.

 Haid lebih dari 10 hari lamanya.

 Muncul flek darah diantara 2 siklus haid.

 Haid menjadi tidak teratur.

 Gangguan haid diatas dapat muncul bila 

remaja terlalu letih, sedang sakit atau sedang 

dalam keadaan cemas. Bila kondisi sudah normal, 

biasanya haid menjadi normal kembali. Namun 

bila gangguan haid ini muncul dalam 

waktu yang lama, maka sebaiknya diperiksakan 

ke dokter.
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Bagaimana Terjadinya Mimpi Basah

 Pada saat seorang anak laki-laki memasuki masa remaja maka hormon laki- 

laki yaitu hormon androgen mulai berfungsi dan sperma atau sel bibit pria akan 

terus menerus dihasilkan hingga seumur hidup oleh sepasang buah zakar  testis. 

Sperma yang sudah matang akan dikeluarkan atau disalurkan melalui saluran 

sperma. Dalam perjalanannya ratusan juta sperma akan bercampur dengan air 

mani yang diproduksi oleh kelenjar kelamin dan keluar melalui saluran kencing 

(urethra). Pada saat air mani dikeluarkan, secara otomatis kandung kencing akan 

tertutup. Memancarnya sperma melalui saluran kencing (urethra) ini disebut 

ejakulasi dan terjadinya ejakulasi yang pertama menandakan seorang laki- laki 

telah matang secara biologis, artinya mereka dapat menghamili seorang 

perempuan.  

 Keluarnya sperma (ejakulasi) yang terjadi pada saat tidur dalam istilah awam 

dikenal dengan mimpi basah karena didahului dengan adanya mimpi yang 

berhubungan adanya rangsangan seksual. Hal ini disebabkan karena testis (buah 

zakar) yang telah penuh berisi dengan sperma. Testis terus menerus memproduksi 

sperma dan mimpi basah merupakan cara alamiah untuk mengeluarkan sperma. 

 Ejakulasi atau keluarnya sperma didahului oleh menegangnya penis yang 

disebut ereksi. Ereksi terjadi karena meningkatnya aliran darah ke dalam penis. 

Ereksi sudah terjadi sejak bayi dan makin sering terjadi setelah dewasa. Ereksi 

umumnya terjadi pada saat bangun tidur karena kandungan air seni yang penuh 

dan pada saat adanya rangsangan seksual.
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Apakah yang Kamu Ketahui tentang Dorongan Seksual pada Remaja?

 Dorongan seksual timbul karena pada masa remaja terjadi peningkatan 

produksi hormon seksual (estrogen dan progesteron pada wanita dan testosteron 

pada laki-laki). Karena adanya dorongan seksual maka laki- laki dan perempuan 

menjadi saling tertarik, saling mencintai, saling membutuhkan dan saling 

menghargai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses reproduksi 

(melanjutkan keturunan) yang dilakukan dengan cinta kasih dan bahagia. Karena 

itu dorongan seksual bukanlah hal yang kotor, dosa dan menakutkan. Yang 

menjadi masalah adalah bila dorongan seksual disalurkan menjadi perilaku 

seksual yang tidak pada tempatnya umpamanya melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah.

Bagaimana Cara Merawat/Menjaga Organ Reproduksi?

 Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa 

anak-anak karena pada organ reproduksi remaja selain tempat bermuaranya 

saluran kencing dan anus disekitar alat kelamin juga terdapat:

 Rambut di sekitar alat kelamin 

 Peningkatan produksi kelenjar disekitar alat kelamin

 Peningkatan produksi keringat disekitar alat kelamin.

 Hal tersebut diatas menyebabkan alat kelamin dan daerah sekelilingnya selalu 

kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Daerah  

alat  kelamin  harus  dijaga  agar  selalu  bersih  dan kering (tidak lembab dan 

basah). Diantaranya dengan menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari katun 

karena bahan katun lebih mudah menyerap keringat. Gantilah pakaian dalam bila 

terasa lembab.

Bagaimanakah Cara Merawat/Menjaga Organ Reproduksi Perempuan?

1. Bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap buang air besar,  

 buang air kecil, dan pada waktu mandi

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

2. Bersihkan semua bagian alat kelamin sampai keseluruh lipatan/ lekuk  

  sehingga tiada kotoran yang tertinggal

3. Sabunilah semua bagian sampai lipatan/ lekuk, baru disiram/dibilas dengan 

 air bersih dan kemudian keringkan dengan handuk dengan cara menekan.  

 Jangan mengeringkan dengan menggerakkan maju mundur (menggesek),  

 karena gerakan tersebut akan menyebabkan handuk yang sudah mengenai   

 anus akan mengenai alat kelamin. Cara ini dilakukan agar kotoran yang ada di 

 daerah anus tidak mengotori alat kelamin karena terbawa ke depan dan dapat 

 mengotori alat kelamin.

4. Siram/bilaslah dari arah depan kebelakang. Cara ini dilakukan agar kotoran 

  yang ada didaerah anus tidak mengotori alat kelamin karena terbawa ke 

  depan.

5. Pada saat haid dinding dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena 

  infeksi oleh karena itu sangat perlu menjaga kebersihan dengan beberapa 

cara  yaitu :

 a. Gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2- 3 kali dalam sehari 

   atau setiap setelah selesai buang air kecil atau bila pembalut telah 

penuh    darah atau saat mandi.

 b. Bila pembalut yang digunakan adalah untuk sekali pakai maka sebelum 

   membuangnya bersihkan terlebih dahulu pembalut dengan   

  menggunakn air,  bungkus dan buanglah ke tempat sampah.
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Apakah yang Kamu Ketahui tentang Dorongan Seksual pada Remaja?

 Dorongan seksual timbul karena pada masa remaja terjadi peningkatan 

produksi hormon seksual (estrogen dan progesteron pada wanita dan testosteron 

pada laki-laki). Karena adanya dorongan seksual maka laki- laki dan perempuan 

menjadi saling tertarik, saling mencintai, saling membutuhkan dan saling 

menghargai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses reproduksi 

(melanjutkan keturunan) yang dilakukan dengan cinta kasih dan bahagia. Karena 

itu dorongan seksual bukanlah hal yang kotor, dosa dan menakutkan. Yang 

menjadi masalah adalah bila dorongan seksual disalurkan menjadi perilaku 

seksual yang tidak pada tempatnya umpamanya melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah.

Bagaimana Cara Merawat/Menjaga Organ Reproduksi?

 Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa 

anak-anak karena pada organ reproduksi remaja selain tempat bermuaranya 

saluran kencing dan anus disekitar alat kelamin juga terdapat:

 Rambut di sekitar alat kelamin 

 Peningkatan produksi kelenjar disekitar alat kelamin

 Peningkatan produksi keringat disekitar alat kelamin.

 Hal tersebut diatas menyebabkan alat kelamin dan daerah sekelilingnya selalu 

kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Daerah  

alat  kelamin  harus  dijaga  agar  selalu  bersih  dan kering (tidak lembab dan 

basah). Diantaranya dengan menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari katun 

karena bahan katun lebih mudah menyerap keringat. Gantilah pakaian dalam bila 

terasa lembab.

Bagaimanakah Cara Merawat/Menjaga Organ Reproduksi Perempuan?

1. Bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap buang air besar,  

 buang air kecil, dan pada waktu mandi

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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2. Bersihkan semua bagian alat kelamin sampai keseluruh lipatan/ lekuk  

  sehingga tiada kotoran yang tertinggal

3. Sabunilah semua bagian sampai lipatan/ lekuk, baru disiram/dibilas dengan 

 air bersih dan kemudian keringkan dengan handuk dengan cara menekan.  

 Jangan mengeringkan dengan menggerakkan maju mundur (menggesek),  

 karena gerakan tersebut akan menyebabkan handuk yang sudah mengenai   

 anus akan mengenai alat kelamin. Cara ini dilakukan agar kotoran yang ada di 

 daerah anus tidak mengotori alat kelamin karena terbawa ke depan dan dapat 

 mengotori alat kelamin.

4. Siram/bilaslah dari arah depan kebelakang. Cara ini dilakukan agar kotoran 

  yang ada didaerah anus tidak mengotori alat kelamin karena terbawa ke 

  depan.

5. Pada saat haid dinding dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena 

  infeksi oleh karena itu sangat perlu menjaga kebersihan dengan beberapa 

cara  yaitu :

 a. Gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2- 3 kali dalam sehari 

   atau setiap setelah selesai buang air kecil atau bila pembalut telah 

penuh    darah atau saat mandi.

 b. Bila pembalut yang digunakan adalah untuk sekali pakai maka sebelum 

   membuangnya bersihkan terlebih dahulu pembalut dengan   

  menggunakn air,  bungkus dan buanglah ke tempat sampah.
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c. Bila pembalut digunakan berkali kali (biasanya terbuat dari handuk atau 

   katun) segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan.

Bagaimanakah Cara Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi Laki-Laki ?

1. Pertama-tama tariklah kulit batang penis ke arah atas sehingga seluruh  

 permukaan penis terlihat sampai bagian yang berlekuk. Hal ini perlu  

  dilakukan karena pada bagian yang berlekuk mengendap produk kelenjar 

  yang disebut smegma.

2. Semua bagian harus disabun dan dibersihkan sampai tidak ada kotoran   

 (smegma) yang tertinggal.

3. Kotoran (smegma) yang tertinggal dapat menyebabkan infeksi dan menurut 

  penelitian para ahli, smegma dapat menyebabkan kanker pada alat 

kelamin    perempuan yang masuk pada saat melakukan hubungan seksual. 

Karena itu

 khitan pada laki-laki merupakan tindakan yang perlu untuk menjaga  

  kebersihan dan  kesehatan alat kelamin. Khitan adalah memotong kulit  

 penutup alat kelamin agar alat kelamin mudah dibersihkan.

4. Pada yang telah mengalami mimpi basah, dalam agama Islam dianjurkan  

 untuk melakukan mandi hadast besar. Disarankan agar selalu membersihkan 

  alat kelamin bila telah mengalami mimpi basah. Bagi mereka yang tidak 

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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  menjalankan khitan, sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan 

alat   kelaminnya.

Pengantar

 Pesan-pesan tentang HIV dan AIDS erat hubungannya dengan seksualitas. 

Sedang seksualitas adalah bagian dari kehidupan manusia. Agar hal ini dapat 

merupakan bagian yang menyenangkan diperlukan pengertian yang jelas 

mengenai perilaku seksual yang sehat dan yang tidak sehat.

Tujuan

1. Peserta dapat memahami perilaku seksual mereka

2. Peserta dapat  memperjelas kesalahpahaman dan mitos.

Ketrampilan yang dikembangkan

1. Berpikir kritis

2. Membuat keputusan

3. Memecahkan masalah

Metode 

 Permainan dan diskusi

Waktu 

 45 menit

Bahan/ alat yang diperlukan

1. Kartu , spidol, kertas flipchart, gunting, selotip/lem.

2. Majalah lama atau brosur bergambar. 

KEGIATAN 3  :  SETUJU, TIDAK SETUJU, TIDAK TAHU
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c. Bila pembalut digunakan berkali kali (biasanya terbuat dari handuk atau 

   katun) segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan.

Bagaimanakah Cara Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi Laki-Laki ?

1. Pertama-tama tariklah kulit batang penis ke arah atas sehingga seluruh  

 permukaan penis terlihat sampai bagian yang berlekuk. Hal ini perlu  

  dilakukan karena pada bagian yang berlekuk mengendap produk kelenjar 

  yang disebut smegma.

2. Semua bagian harus disabun dan dibersihkan sampai tidak ada kotoran   

 (smegma) yang tertinggal.

3. Kotoran (smegma) yang tertinggal dapat menyebabkan infeksi dan menurut 

  penelitian para ahli, smegma dapat menyebabkan kanker pada alat 

kelamin    perempuan yang masuk pada saat melakukan hubungan seksual. 

Karena itu

 khitan pada laki-laki merupakan tindakan yang perlu untuk menjaga  

  kebersihan dan  kesehatan alat kelamin. Khitan adalah memotong kulit  

 penutup alat kelamin agar alat kelamin mudah dibersihkan.

4. Pada yang telah mengalami mimpi basah, dalam agama Islam dianjurkan  

 untuk melakukan mandi hadast besar. Disarankan agar selalu membersihkan 

  alat kelamin bila telah mengalami mimpi basah. Bagi mereka yang tidak 
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  menjalankan khitan, sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan 

alat   kelaminnya.

Pengantar

 Pesan-pesan tentang HIV dan AIDS erat hubungannya dengan seksualitas. 

Sedang seksualitas adalah bagian dari kehidupan manusia. Agar hal ini dapat 

merupakan bagian yang menyenangkan diperlukan pengertian yang jelas 

mengenai perilaku seksual yang sehat dan yang tidak sehat.

Tujuan

1. Peserta dapat memahami perilaku seksual mereka

2. Peserta dapat  memperjelas kesalahpahaman dan mitos.

Ketrampilan yang dikembangkan

1. Berpikir kritis

2. Membuat keputusan

3. Memecahkan masalah

Metode 

 Permainan dan diskusi

Waktu 

 45 menit

Bahan/ alat yang diperlukan

1. Kartu , spidol, kertas flipchart, gunting, selotip/lem.

2. Majalah lama atau brosur bergambar. 

KEGIATAN 3  :  SETUJU, TIDAK SETUJU, TIDAK TAHU
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3. Gambar bagian tubuh yang telah digunakan pada pelajaran sebelumnya. 

4.   Daftar pernyataan, tanda “setuju”, “ tidak setuju” dan “ tidak tahu”. 

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu agar peserta mengenal  

 perilaku seksual sehat dan tidak sehat dan untuk memperjelas   

  kesalahpahaman tentang seks dan seksualitas.

2. Fasilitator membagi peserta dalam tiga kelompok.

3. Setiap peserta hendaknya berada pada kelompok masing-masing, bertukar  

 pikiran dan berdiskusi apa yang akan mereka kerjakan (pastikan bahwa setiap 

 kelompok mendiskusikan tentang perilaku seksual sehat dan tidak sehat).

4. Mintalah para peserta untuk maju ke depan dan memberikan tiga tanda  

 “setuju/tidak setuju / tidak tahu”

5. Jelaskan bahwa tanda tersebut akan digunakan untuk latihan tentang mitos  

 dan fakta mengenai seks dan seksualitas.

6. Catatlah bahwa semua anggota masyarakat mempunyai mitos tentang  

 seksualitas. Banyak kepercayaan dan kesalahpahaman diseputar  lembaran  

 pernyataan.

7. Bentuk latihannya adalah mengeksplorasikan dan memberikan fakta yang  

 sebenarnya.

8. Jelaskan bahwa Anda akan membaca beberapa pernyataan, dan para peserta

 diminta untuk mendengarkan pernyataan tersebut dan menentukan apakah 

  mereka setuju, tidak setuju atau tidak tahu. Mintalah peserta untuk  

  memikirkan kembali jawabannya. Berdasarkan pilihan jawabannya, para 

  peserta diharapkan  berdiri di dekat tanda pilihannya (tanda ini sudah  

 ditempelkan di tembok di sekeliling ruangan/kelas).

9. Setelah setiap pernyataan dibahas, mintalah peserta untuk memberikan alasan 

 atas pilihannya yaitu “setuju, tidak setuju, atau tidak tahu”.

10. Setelah setiap pernyataan dibahas, fasilitator harus memberikan jawaban yang 

 benar.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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Lembar Pernyataan

(Daftar ini hanya satu pedoman dan fasilitator dapat menambahkan/menghapus 

pernyataan yang tersedia tergantung pada kelompok dan kondisi sosial).

 Saat seorang gadis telah mendapatkan menstruasi, dia dapat hamil apabila  

 melakukan hubungan seks.

 Masturbasi membuat laki-laki impoten.

 Masturbasi adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh lak-laki.

 Seorang gadis seharusnya tidak terlibat kegiatan fisik selama menstruasi.

 Setetes air mani adalah setara dengan 60 tetes darah. Oleh karenanya,  

  kehilangan air mani melemahkan tubuh dan seharusnya dihindari.

 Ukuran penis adalah penting dan menentukan kejantanan atau kekuatan.

 Laki-laki dapat mengetahui kapan seorang perempuan dapat bulanannya.

 Seseorang diharuskan tidak mandi selama menstruasi.

 Keluarnya air mani pada malam hari (nocturnal emissions) adalah sebuah  

 penyakit dan memerlukan perawatan.

 Memikirkan tentang seks adalah kotor.

 Seorang gadis tidak akan hamil jika dia hanya bersetubuh sekali atau hanya 

  beberapa kali.

 Adalah memungkinkan untuk hamil dengan hanya berciuman.

 Selama menstruasi, seorang gadis menjadi tidak bersih atau tidak murni.

 Jika laki-laki terjadi pembengkakan pada payudaranya, itu tidak ada yang  

 perlu dikuatirkan.

 Wanita bertanggung jawab pada seks anaknya.

 Pria yang bersetubuh dengan sesama pria atau berfikir untuk bersetubuh  

 dengan  sesama laki-laki adalah tidak normal.

 Jika seorang gadis tidak berdarah pada pertama kali bersetubuh, dia tidak  

 perawan.

 Pria yang bersetubuh dengan banyak wanita adalah rusak akhlaknya atau  
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3. Gambar bagian tubuh yang telah digunakan pada pelajaran sebelumnya. 

4.   Daftar pernyataan, tanda “setuju”, “ tidak setuju” dan “ tidak tahu”. 

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu agar peserta mengenal  

 perilaku seksual sehat dan tidak sehat dan untuk memperjelas   

  kesalahpahaman tentang seks dan seksualitas.

2. Fasilitator membagi peserta dalam tiga kelompok.

3. Setiap peserta hendaknya berada pada kelompok masing-masing, bertukar  

 pikiran dan berdiskusi apa yang akan mereka kerjakan (pastikan bahwa setiap 

 kelompok mendiskusikan tentang perilaku seksual sehat dan tidak sehat).

4. Mintalah para peserta untuk maju ke depan dan memberikan tiga tanda  

 “setuju/tidak setuju / tidak tahu”

5. Jelaskan bahwa tanda tersebut akan digunakan untuk latihan tentang mitos  

 dan fakta mengenai seks dan seksualitas.

6. Catatlah bahwa semua anggota masyarakat mempunyai mitos tentang  

 seksualitas. Banyak kepercayaan dan kesalahpahaman diseputar  lembaran  

 pernyataan.

7. Bentuk latihannya adalah mengeksplorasikan dan memberikan fakta yang  

 sebenarnya.

8. Jelaskan bahwa Anda akan membaca beberapa pernyataan, dan para peserta

 diminta untuk mendengarkan pernyataan tersebut dan menentukan apakah 

  mereka setuju, tidak setuju atau tidak tahu. Mintalah peserta untuk  

  memikirkan kembali jawabannya. Berdasarkan pilihan jawabannya, para 

  peserta diharapkan  berdiri di dekat tanda pilihannya (tanda ini sudah  

 ditempelkan di tembok di sekeliling ruangan/kelas).

9. Setelah setiap pernyataan dibahas, mintalah peserta untuk memberikan alasan 

 atas pilihannya yaitu “setuju, tidak setuju, atau tidak tahu”.

10. Setelah setiap pernyataan dibahas, fasilitator harus memberikan jawaban yang 

 benar.
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Lembar Pernyataan

(Daftar ini hanya satu pedoman dan fasilitator dapat menambahkan/menghapus 

pernyataan yang tersedia tergantung pada kelompok dan kondisi sosial).

 Saat seorang gadis telah mendapatkan menstruasi, dia dapat hamil apabila  

 melakukan hubungan seks.

 Masturbasi membuat laki-laki impoten.

 Masturbasi adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh lak-laki.

 Seorang gadis seharusnya tidak terlibat kegiatan fisik selama menstruasi.

 Setetes air mani adalah setara dengan 60 tetes darah. Oleh karenanya,  

  kehilangan air mani melemahkan tubuh dan seharusnya dihindari.

 Ukuran penis adalah penting dan menentukan kejantanan atau kekuatan.

 Laki-laki dapat mengetahui kapan seorang perempuan dapat bulanannya.

 Seseorang diharuskan tidak mandi selama menstruasi.

 Keluarnya air mani pada malam hari (nocturnal emissions) adalah sebuah  

 penyakit dan memerlukan perawatan.

 Memikirkan tentang seks adalah kotor.

 Seorang gadis tidak akan hamil jika dia hanya bersetubuh sekali atau hanya 

  beberapa kali.

 Adalah memungkinkan untuk hamil dengan hanya berciuman.

 Selama menstruasi, seorang gadis menjadi tidak bersih atau tidak murni.

 Jika laki-laki terjadi pembengkakan pada payudaranya, itu tidak ada yang  

 perlu dikuatirkan.

 Wanita bertanggung jawab pada seks anaknya.

 Pria yang bersetubuh dengan sesama pria atau berfikir untuk bersetubuh  

 dengan  sesama laki-laki adalah tidak normal.

 Jika seorang gadis tidak berdarah pada pertama kali bersetubuh, dia tidak  

 perawan.

 Pria yang bersetubuh dengan banyak wanita adalah rusak akhlaknya atau  
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 abnormal.

 Adalah tidak bermoral jika berfantasi seksual.

 Semua wanita harus mulai menstruasi pada waktu mereka berusia 13 tahun.

 Menggunakan kondom selama bersetubuh untuk mencegah infeksi dari  

 IMS/infeksi  HIV mengurangi kenikmatan.

 Hanya yang tidak bermoral dan orang yang menyeleweng terkena IMS.

 Hanya laki-laki yang dapat menggunakan kontrasepsi.

 Pil merupakan perlindungan terbaik melawan IMS.

 Wanita tidak boleh makan makanan pedas karena dapat meningkatkan  

 keinginan seksual mereka.

 Seks adalah cara satu-satunya untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang.

 Pergi ke pekerja seks adalah aman bagi masyarakat karena ini dapat mencegah 

 perkosaan dan penganiayaan.

 Pantangan/menahan nafsu adalah satu-satunya metode dalam mengontrol  

 kelahiran yang 100% efektif. 

 Sekali Anda terkena kencing nanah/penyakit kelamin (gonorhoea) dan telah 

  sembuh, anda tidak akan terkena lagi.

 Seorang gadis tidak akan hamil jika laki-laki itu tidak mengalami ejakulasi atau 

 memasukkan penisnya.

 Infeksi Menular Seksual (IMS) dapat disembuhkan jika laki-laki terinfeksi seks 

 dengan seorang perawan.

 Sebagian besar wanita yang menderita HIV adalah pelacur.

 IMS hanya dapat tertular melalui alat kelamin.

 Perempuan dan laki-laki dapat terkena IMS tanpa menunjukkan satu gejala  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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KEGIATAN 4  :  KESEHATAN REPRODUKSI DAN RESIKONYA

Pengantar 

 Pada kegiatan ini peserta diharapkan mempunyai idealisme dan mengetahui 

risiko-risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari telah matangnya organ 

reproduksi sehingga masing-masing remaja dapat menjaga dirinya dari perubahan 

yang dapat menjurus kearah seksualitas, karena sifat dari remaja yang memang 

selalu ingin tahu, ingin mencoba, mudah terpengaruh dll.

Tujuan 

1. Memberikan informasi pada remaja tentang berbagai risiko reproduksi

2. Memberikan informasi mengenai cara mencegah risiko tersebut.

Keterampilan yang dikembangkan

1. Berpikir kritis

2. Kesadaran diri

3. Berkomunikasi yang efektif

4. Membuat keputusan

5. Memecahkan masalah

Metode 

 Diskusi 

Waktu 

 45 Menit 

Bahan/ Alat yang diperlukan 

1. Kartu-kartu pertanyaan
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 abnormal.

 Adalah tidak bermoral jika berfantasi seksual.

 Semua wanita harus mulai menstruasi pada waktu mereka berusia 13 tahun.

 Menggunakan kondom selama bersetubuh untuk mencegah infeksi dari  

 IMS/infeksi  HIV mengurangi kenikmatan.

 Hanya yang tidak bermoral dan orang yang menyeleweng terkena IMS.

 Hanya laki-laki yang dapat menggunakan kontrasepsi.

 Pil merupakan perlindungan terbaik melawan IMS.

 Wanita tidak boleh makan makanan pedas karena dapat meningkatkan  

 keinginan seksual mereka.

 Seks adalah cara satu-satunya untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang.

 Pergi ke pekerja seks adalah aman bagi masyarakat karena ini dapat mencegah 

 perkosaan dan penganiayaan.

 Pantangan/menahan nafsu adalah satu-satunya metode dalam mengontrol  

 kelahiran yang 100% efektif. 

 Sekali Anda terkena kencing nanah/penyakit kelamin (gonorhoea) dan telah 

  sembuh, anda tidak akan terkena lagi.

 Seorang gadis tidak akan hamil jika laki-laki itu tidak mengalami ejakulasi atau 

 memasukkan penisnya.

 Infeksi Menular Seksual (IMS) dapat disembuhkan jika laki-laki terinfeksi seks 

 dengan seorang perawan.

 Sebagian besar wanita yang menderita HIV adalah pelacur.

 IMS hanya dapat tertular melalui alat kelamin.

 Perempuan dan laki-laki dapat terkena IMS tanpa menunjukkan satu gejala  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

 pun.  

KEGIATAN 4  :  KESEHATAN REPRODUKSI DAN RESIKONYA

Pengantar 

 Pada kegiatan ini peserta diharapkan mempunyai idealisme dan mengetahui 

risiko-risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari telah matangnya organ 

reproduksi sehingga masing-masing remaja dapat menjaga dirinya dari perubahan 

yang dapat menjurus kearah seksualitas, karena sifat dari remaja yang memang 

selalu ingin tahu, ingin mencoba, mudah terpengaruh dll.

Tujuan 

1. Memberikan informasi pada remaja tentang berbagai risiko reproduksi

2. Memberikan informasi mengenai cara mencegah risiko tersebut.

Keterampilan yang dikembangkan

1. Berpikir kritis

2. Kesadaran diri

3. Berkomunikasi yang efektif

4. Membuat keputusan

5. Memecahkan masalah

Metode 

 Diskusi 

Waktu 

 45 Menit 

Bahan/ Alat yang diperlukan 

1. Kartu-kartu pertanyaan
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2. Kertas tulis dan pensil

3. Kertas lembar balik

Langkah-Langkah 

1. Fasilitator membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap  

 kelompok  terdiri atas 4 - 5 anggota  yang sama jenis kelaminnya.

2. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk mendiskusikan topik-topik berikut 

 ini  (bagikan kartu-kartu pertanyaan pada tiap-tiap kelompok). Mintalah agar 

 setiap kelompok mempunyai wakil yang mencatat hasil diskusi dan   

 melaporkan (menuliskan di kertas lembar balik) :

 a. Remaja (perempuan/laki-laki) yang ideal itu seperti apa ? Sejauh mana  

  kalian telah memenuhi kriteria sebagai remaja ideal? 

  Tiap-tiap anggota kelompok harus menyatakan dirinya sendiri secara   

  bergiliran. Tidak ada yang salah dan benar. Hasil diskusi dapat diceritakan  

  kepada kelompok besar.

 b.  Apa tanda-tanda seseorang sudah menginjak remaja? Apakah menginjak 

   remaja ada risikonya ?

  Pertanyaan ini sebenarnya mengarah pada timbulnya ciri-ciri sekunder.

3. Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok kecil, masing-masing kelompok  

 melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi didalam kelompok besar.

4. Dalam berdiskusi fasilitator berusaha untuk memberi kesempatan pada  

 anggota kelompok lain untuk menyatakan pendapat mereka. Fasilitator  

 membantu melakukan klarifikasi.

5. Pertanyaan yang membantu peserta didik seperti “ Apakah kamu merasa  

 seperti  itu?” Kelihatannya kamu tidak setuju, mengapa?” 

 “Mungkin ada yang berpendapat lain?”

6. Apapun jawaban dari peserta atau kelompok, selalu ambil sisi yang positif.  

 Mengambil keputusan dilatih dengan cara menjelaskan sebuah situasi yag  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

 dihadapi oleh remaja misalnya risiko kehamilan atau pergaulan bebas lalu  

 mereka  diminta untuk memilih beberapa alternatif risiko. Contohnya : Akibat

 kehamilan  yang tidak diinginkan maka akan berdampak pada masa

 depannya antara lain:

  Ketidak siapan tubuh.

  Ketidak siapan membesarkan anak.

  Ketidaksiapan ekonomi/keuangan.

  Ketidak siapan menjadi ayah/ibu.

  Merusak reputasi (nama baik) diri dan keluarga serta sekolah.

  Merusak masa depan.

  Merasa bersalah dan berdosa.

7. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan, yang merupakan  

 makna  dari kegiatan yang dilakukan.

8. Akhiri diskusi dengan memberi pujian pada peserta didik yang telah berani 

  mengungkapkan berbagai hal yang tadinya bersifat “tabu”. Berikan 

penegasan  seperlunya.

9. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan, yang merupakan  

79



MODUL :

2

78
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2. Kertas tulis dan pensil

3. Kertas lembar balik

Langkah-Langkah 

1. Fasilitator membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap  

 kelompok  terdiri atas 4 - 5 anggota  yang sama jenis kelaminnya.

2. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk mendiskusikan topik-topik berikut 

 ini  (bagikan kartu-kartu pertanyaan pada tiap-tiap kelompok). Mintalah agar 

 setiap kelompok mempunyai wakil yang mencatat hasil diskusi dan   

 melaporkan (menuliskan di kertas lembar balik) :

 a. Remaja (perempuan/laki-laki) yang ideal itu seperti apa ? Sejauh mana  

  kalian telah memenuhi kriteria sebagai remaja ideal? 

  Tiap-tiap anggota kelompok harus menyatakan dirinya sendiri secara   

  bergiliran. Tidak ada yang salah dan benar. Hasil diskusi dapat diceritakan  

  kepada kelompok besar.

 b.  Apa tanda-tanda seseorang sudah menginjak remaja? Apakah menginjak 

   remaja ada risikonya ?

  Pertanyaan ini sebenarnya mengarah pada timbulnya ciri-ciri sekunder.

3. Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok kecil, masing-masing kelompok  

 melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi didalam kelompok besar.

4. Dalam berdiskusi fasilitator berusaha untuk memberi kesempatan pada  

 anggota kelompok lain untuk menyatakan pendapat mereka. Fasilitator  

 membantu melakukan klarifikasi.

5. Pertanyaan yang membantu peserta didik seperti “ Apakah kamu merasa  

 seperti  itu?” Kelihatannya kamu tidak setuju, mengapa?” 

 “Mungkin ada yang berpendapat lain?”

6. Apapun jawaban dari peserta atau kelompok, selalu ambil sisi yang positif.  

 Mengambil keputusan dilatih dengan cara menjelaskan sebuah situasi yag  

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

 dihadapi oleh remaja misalnya risiko kehamilan atau pergaulan bebas lalu  

 mereka  diminta untuk memilih beberapa alternatif risiko. Contohnya : Akibat

 kehamilan  yang tidak diinginkan maka akan berdampak pada masa

 depannya antara lain:

  Ketidak siapan tubuh.

  Ketidak siapan membesarkan anak.

  Ketidaksiapan ekonomi/keuangan.

  Ketidak siapan menjadi ayah/ibu.

  Merusak reputasi (nama baik) diri dan keluarga serta sekolah.

  Merusak masa depan.

  Merasa bersalah dan berdosa.

7. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan, yang merupakan  

 makna  dari kegiatan yang dilakukan.

8. Akhiri diskusi dengan memberi pujian pada peserta didik yang telah berani 

  mengungkapkan berbagai hal yang tadinya bersifat “tabu”. Berikan 

penegasan  seperlunya.

9. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan, yang merupakan  
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 makna dari kegiatan yang dilakukan.

KEGIATAN 5  :  BERANI MENGATAKAN TIDAK

Pengantar

 Pada kegiatan ini siswa diharapkan menyadari akan perubahan yang terjadi 

pada dirinya baik secara fisik maupun emosional, menyadari akan risiko yang akan 

terjadi akibat dari telah matangnya organ reproduksi sehingga meraka dapat 

dengan mantap mengatakan “ Tidak” jika mendapat ajakan / tawaran yang dapat 

merugikan dirinya. 

Tujuan 

1. Melatih cara untuk menolak ajakan dan bujuk rayu.

2. Mendiskusikan pacaran yang sehat.

Keterampilan yang dikembangkan

1. Kesadaran diri.

2. Berpikir kritis.

3. Berpikir kreatif.

4. Komunikasi  yang  efektif.

5. Hubungan inter personal.

6. Membuat keputusan.

7. Memecahkan masalah.

Metode 

 Simulasi

Waktu 

 40 menit

Bahan/Alat yang diperlukan 

81

Penegasan :       

Remaja ideal (laki-laki atau perempuan) dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi 

adalah remaja yang memahami fungsi reproduksi, mampu menjaga kesehatan dan 

kebersihan organ reproduksi serta mampu mengendalikan emosi dan gejolak 

biologisnya akibat meningkatnya hormon seksual. Selain itu baik laki-laki maupun 

perempuan mempunyai risiko yang sama besarnya walaupun perempuan 

mempunyai risiko yang lebih besar karena secara biologis dapat hamil. Oleh karena 

itu perlu ditegaskan bahwa persoalan reproduksi  bukan hanya masalah biologis 

saja tetapi juga menyangkut masalah norma, agama dan adat istiadat.
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 makna dari kegiatan yang dilakukan.

KEGIATAN 5  :  BERANI MENGATAKAN TIDAK

Pengantar

 Pada kegiatan ini siswa diharapkan menyadari akan perubahan yang terjadi 

pada dirinya baik secara fisik maupun emosional, menyadari akan risiko yang akan 

terjadi akibat dari telah matangnya organ reproduksi sehingga meraka dapat 

dengan mantap mengatakan “ Tidak” jika mendapat ajakan / tawaran yang dapat 

merugikan dirinya. 

Tujuan 

1. Melatih cara untuk menolak ajakan dan bujuk rayu.

2. Mendiskusikan pacaran yang sehat.

Keterampilan yang dikembangkan

1. Kesadaran diri.

2. Berpikir kritis.

3. Berpikir kreatif.

4. Komunikasi  yang  efektif.

5. Hubungan inter personal.

6. Membuat keputusan.

7. Memecahkan masalah.

Metode 

 Simulasi

Waktu 

 40 menit

Bahan/Alat yang diperlukan 

81

Penegasan :       

Remaja ideal (laki-laki atau perempuan) dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi 

adalah remaja yang memahami fungsi reproduksi, mampu menjaga kesehatan dan 

kebersihan organ reproduksi serta mampu mengendalikan emosi dan gejolak 

biologisnya akibat meningkatnya hormon seksual. Selain itu baik laki-laki maupun 

perempuan mempunyai risiko yang sama besarnya walaupun perempuan 

mempunyai risiko yang lebih besar karena secara biologis dapat hamil. Oleh karena 

itu perlu ditegaskan bahwa persoalan reproduksi  bukan hanya masalah biologis 

saja tetapi juga menyangkut masalah norma, agama dan adat istiadat.
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 Tidak ada

Langkah-Langkah

1. Fasilitator menanyakan pada peserta tentang apa yang dimaksud dengan  

 ‘“pergaulan bebas”.

2. Catatlah secara ringkas jawaban mereka di papan tulis dan diskusikan dengan 

 mereka.

3. Kemudian, tanyakan pada mereka mengenai “pergaulan yang bertanggung  

 jawab”

4. Catat jawaban mereka di papan tulis dan diskusikan jawaban-jawaban mereka.

5. Mintalah mereka untuk mencari pasangan untuk diskusi kelompok. Tiap-tiap 

 kelompok harus mempunyai tiga orang anggota.

  1 menjadi perayu

  1 menjadi yang dirayu

  1 menjadi pengamat

6. Mereka melakukan simulasi bergilir sehingga semua memperoleh giliran.

7. Ajakan yang digunakan perayu sebagai berikut :

  Mengajak nonton malam-malam hanya berdua.

  Mengajak main kerumah pada saat orang tua tidak ada.

  Mengajak ke mall untuk jalan-jalan di malam hari tanpa orang tua.

  Mengajak ke pesta ulang tahun teman di malam hari tanpa orang tua.

  Mengajak berlibur dengan rombongan kecil laki-laki dan perempuan  

  tanpa didampingi orang tua.

  Tugas yang dirayu adalah menolak ajakan-ajakan tersebut dengan sopan 

   tetapi tegas.

8. Fasilitator berkeliling untuk mendengarkan beberapa contoh.

9. Setelah mereka selesai latihan simulasi, tanyalah kesan-kesan mereka baik  

 sebagai perayu maupun yang dirayu.

10. Tanyalah pada mereka cara yang efektif untuk menolak ajakan teman.

11. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan yang merupakan  

 makna  dari kegiatan /permainan yang dilakukan.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
MODUL :

83

Penegasan

Meskipun kita bergaul dengan sesama teman sekelas atau sekelompok, namun 

kita harus tetap memilki komitmen untuk melakukan pergaulan yang 

bertanggung jawab. Meskipun kita dibujuk atau dirayu untuk sekedar 

menonton video/film dirumah teman pada saat orang tuanya tidak ada kita 

harus dapat menolak jika : (a) Kita yakin hal itu kurang bermanfaat, (b) Akan 

berpotensi mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi kita belum 

mendapat ijin/memberitahu orang tua kita, maka sebaiknya ajakan tersebut 

ditolak. Penolakan dapat dilakukan dengan cara yang baik, sopan dan dengan 

alasan yang masuk akal sehingga kita dapat meyakinkan teman-teman kita 

mengapa kita menolak ajakan tersebut, miisalnya dengan memberi alasan 

bahwa kita ada tugas di rumah yang tidak bisa ditinggalkan dan harus segera 

dikerjakan.
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 Tidak ada

Langkah-Langkah

1. Fasilitator menanyakan pada peserta tentang apa yang dimaksud dengan  

 ‘“pergaulan bebas”.

2. Catatlah secara ringkas jawaban mereka di papan tulis dan diskusikan dengan 

 mereka.

3. Kemudian, tanyakan pada mereka mengenai “pergaulan yang bertanggung  

 jawab”

4. Catat jawaban mereka di papan tulis dan diskusikan jawaban-jawaban mereka.

5. Mintalah mereka untuk mencari pasangan untuk diskusi kelompok. Tiap-tiap 

 kelompok harus mempunyai tiga orang anggota.

  1 menjadi perayu

  1 menjadi yang dirayu

  1 menjadi pengamat

6. Mereka melakukan simulasi bergilir sehingga semua memperoleh giliran.

7. Ajakan yang digunakan perayu sebagai berikut :

  Mengajak nonton malam-malam hanya berdua.

  Mengajak main kerumah pada saat orang tua tidak ada.

  Mengajak ke mall untuk jalan-jalan di malam hari tanpa orang tua.

  Mengajak ke pesta ulang tahun teman di malam hari tanpa orang tua.

  Mengajak berlibur dengan rombongan kecil laki-laki dan perempuan  

  tanpa didampingi orang tua.

  Tugas yang dirayu adalah menolak ajakan-ajakan tersebut dengan sopan 

   tetapi tegas.

8. Fasilitator berkeliling untuk mendengarkan beberapa contoh.

9. Setelah mereka selesai latihan simulasi, tanyalah kesan-kesan mereka baik  

 sebagai perayu maupun yang dirayu.

10. Tanyalah pada mereka cara yang efektif untuk menolak ajakan teman.

11. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan yang merupakan  

 makna  dari kegiatan /permainan yang dilakukan.

KESEHATAN REPRODUKSI 2
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Penegasan

Meskipun kita bergaul dengan sesama teman sekelas atau sekelompok, namun 

kita harus tetap memilki komitmen untuk melakukan pergaulan yang 

bertanggung jawab. Meskipun kita dibujuk atau dirayu untuk sekedar 

menonton video/film dirumah teman pada saat orang tuanya tidak ada kita 

harus dapat menolak jika : (a) Kita yakin hal itu kurang bermanfaat, (b) Akan 

berpotensi mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi kita belum 

mendapat ijin/memberitahu orang tua kita, maka sebaiknya ajakan tersebut 

ditolak. Penolakan dapat dilakukan dengan cara yang baik, sopan dan dengan 

alasan yang masuk akal sehingga kita dapat meyakinkan teman-teman kita 

mengapa kita menolak ajakan tersebut, miisalnya dengan memberi alasan 

bahwa kita ada tugas di rumah yang tidak bisa ditinggalkan dan harus segera 

dikerjakan.
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 kegiatan yang akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan  
 pengantar singkat kegiatan ini.
2. Fasilitator menunjuk 3 orang peserta (2 orang laki-laki berperan sebagai Dodi
 dan dokter serta 1 orang perempuan sebagai Putri, pacar Dodi) yang  
  memerankan tokoh seperti di lembar cerita terlampir. Mintalah agar 
peserta   membuat dialog dengan kata-kata sendiri dan tidak merubah inti 
cerita.
3. Fasilitator meminta seluruh peserta memperhatikan dengan seksama jalannya 
 cerita/diskusi tersebut dan catat bila ada hal yang ingin ditanyakan baik  
 kepada  peserta yang bermain peran ataupun kepada fasilitator.
4. Selesai bermain beran, fasilitator meminta kepada peserta untuk memberikan 
 komentar, saran atau pertanyaan kepada tokoh-tokoh yang bermain peran  
 tersebut.
5. Selesai diskusi fasilitator memasang gambar tentang alat reproduksi laki-laki 
  dan perempuan serta menjelaskan terjadinya haid, kehamilan dan mimpi 
  basah.
6. Selesai penjelasan, buka diskusi (tanya jawab) kembali.
7. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberi penegasan tentang makna dari  
 keseluruhan kegiatan ini serta kecakapan psikososial apa yang   
 dikembangkan atau dilatih melalui kegiatan ini.

Penegasan 

Pada saat seorang anak memasuki masa remaja terjadi peningkatan hormon 
seksual yang menyebabkan terjadinya proses biologis pada remaja seperti haid, 
kehamilan  dan mimpi basah. Hendaknya remaja dapat menyadari akan risiko 

85

Pengantar 
 Dengan datangnya haid dan mimpi basah pada remaja menandakan bahwa 
organ reproduksinya telah matang. Pada kegiatan ini diharapkan peserta dapat 
menyadari bahwa remaja perempuan yang sudah mendapat haid sudah dapat 
hamil dan remaja laki-laki yang sudah mimpi basah sudah dapat menghamili. 
Maka setiap remaja terutama remaja perempuan dapat melindungi dirinya dari 
akibat yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak dikehendaki.

Tujuan  
Siswa mengerti dan mampu mengenali terjadinya haid,mimpi basah dan 
kehamilan serta menyadari akan konsekwensi yang mungkin terjadi.

Keterampilan yang dikembangkan 
1. Kesadaran diri.    2. Berpikir kritis.
3. Membuat keputusan.  4. Memecahkan masalah

Metode 
 Penugasan dan bermain peran

Waktu 
 45 menit

Bahan/ alat yang diperlukan 
1. Gambar anatomi organ reproduksi
2. Flip chart/kertas/papan tulis
3. Alat bantu pandang dengar
4. Lembaran tugas mengenai haid, mimpi basah, kehamilan .

Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka kegiatan dengan menjelaskan maksud dan tujuan  

KEGIATAN 7  :  MENYADARI AKAN RISIKO YANG 

                                 MUNGKIN TERJADI
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 kegiatan yang akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan  
 pengantar singkat kegiatan ini.
2. Fasilitator menunjuk 3 orang peserta (2 orang laki-laki berperan sebagai Dodi
 dan dokter serta 1 orang perempuan sebagai Putri, pacar Dodi) yang  
  memerankan tokoh seperti di lembar cerita terlampir. Mintalah agar 
peserta   membuat dialog dengan kata-kata sendiri dan tidak merubah inti 
cerita.
3. Fasilitator meminta seluruh peserta memperhatikan dengan seksama jalannya 
 cerita/diskusi tersebut dan catat bila ada hal yang ingin ditanyakan baik  
 kepada  peserta yang bermain peran ataupun kepada fasilitator.
4. Selesai bermain beran, fasilitator meminta kepada peserta untuk memberikan 
 komentar, saran atau pertanyaan kepada tokoh-tokoh yang bermain peran  
 tersebut.
5. Selesai diskusi fasilitator memasang gambar tentang alat reproduksi laki-laki 
  dan perempuan serta menjelaskan terjadinya haid, kehamilan dan mimpi 
  basah.
6. Selesai penjelasan, buka diskusi (tanya jawab) kembali.
7. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberi penegasan tentang makna dari  
 keseluruhan kegiatan ini serta kecakapan psikososial apa yang   
 dikembangkan atau dilatih melalui kegiatan ini.

Penegasan 

Pada saat seorang anak memasuki masa remaja terjadi peningkatan hormon 
seksual yang menyebabkan terjadinya proses biologis pada remaja seperti haid, 
kehamilan  dan mimpi basah. Hendaknya remaja dapat menyadari akan risiko 

85

Pengantar 
 Dengan datangnya haid dan mimpi basah pada remaja menandakan bahwa 
organ reproduksinya telah matang. Pada kegiatan ini diharapkan peserta dapat 
menyadari bahwa remaja perempuan yang sudah mendapat haid sudah dapat 
hamil dan remaja laki-laki yang sudah mimpi basah sudah dapat menghamili. 
Maka setiap remaja terutama remaja perempuan dapat melindungi dirinya dari 
akibat yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak dikehendaki.

Tujuan  
Siswa mengerti dan mampu mengenali terjadinya haid,mimpi basah dan 
kehamilan serta menyadari akan konsekwensi yang mungkin terjadi.

Keterampilan yang dikembangkan 
1. Kesadaran diri.    2. Berpikir kritis.
3. Membuat keputusan.  4. Memecahkan masalah

Metode 
 Penugasan dan bermain peran

Waktu 
 45 menit

Bahan/ alat yang diperlukan 
1. Gambar anatomi organ reproduksi
2. Flip chart/kertas/papan tulis
3. Alat bantu pandang dengar
4. Lembaran tugas mengenai haid, mimpi basah, kehamilan .

Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka kegiatan dengan menjelaskan maksud dan tujuan  

KEGIATAN 7  :  MENYADARI AKAN RISIKO YANG 

                                 MUNGKIN TERJADI
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yang mungkin dihadapi sehubungan dengan perubahan tersebut.

Lembar Cerita

 Di sebuah taman yang rindang duduk dua sejoli yaitu Putri dan Dodi sepasang 

kekasih yang sedang bercakap-cakap dengan serius. Putri terlihat kadang-kadang 

mengusap air mata.

Putri : Bagaimana ya Dod, aku sudah 2 bulan ini tidak mendapat haid dan 

    aku sering mual serta muntah-muntah. Kata Nina temanku, 

tanda-    tanda nya orang yang hamil adalah tidak datangnya haid. 

Dodi : Ah yang benar? Jangan-jangan kamu hamil, padahal kita hanya sekali 

   saja melakukannya ya, bagaimana mungkin dapat hamil?

Putri : Iya, memang aku bingung sekali, kata Nina temanku itu, dia sudah  

   berkali-kali melakukan hal itu tapi tidak pernah hamil. Bagaimana  

   mungkin, kita yang baru mencoba-coba dapat langsung hamil, Aku 

    takut sekali Dod, aku belum siap untuk hamil, aku malu….aku 

masih     ingin sekolah. Kalau orang tuaku tahu, aku tak dapat 

membayangkan    apa yang akan terjadi.

Dodi : Aduh, bagaimana ya, aku jadi menyesal sudah melakukannya.  

   Seandainya kamu memang hamil,pasti aku akan bertanggung jawab. 

    Aku akan menikahimu dan mencari pekerjaan , bahkan aku rela 

    untuk berhenti sekolah agar aku dapat bekerja mencari uang 

untuk     menghidupi anak kita. Tapi kerja apa ya ? Apa yang dapat aku 

     lakukan?

Putri : Ternyata hanya kerena nafsu sesaat masa depan kita dapat hancur ya, 

    sekolah kita gagal, malu, bahkan mungkin orang tuaku akan  

    mengusir ku dari rumah .

Dodi : Ibumu sudah tahu tentang ini?

Putri : Belum, tapi sepertinya sudah mulai curiga.

Dodi : Bagaimana kalau kita berobat ke dokter, kalau memang kamu hamil 

IMS, HIV DAN AIDS 3
MODUL :

MODUL 3 

IMS, HIV DAN AIDS

Kegiatan 1  :  Informasi IMS, HIV dan AIDS

Kegiatan 2  :  Wildfire

Kegiatan 3  :  Benar Salah Tentang
     Informasi HIV dan AIDS

Kegiatan 4  :  Setuju Vs Tidak Setuju
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KEGIATAN  1 : INFORMASI  IMS DAN HIV/AIDS 

Tujuan 
1. Memahami pengertian HIV, AIDS, pengertian dan jenis IMS.
2. Memahami  cara penularan HIV dan cara tidak terjadinya penularan HIV.
3. Memahami obat-obat HIV, tahapan stadium HIV dalam tubuh manusia, tes 
 antibodi dan cara pencegahan penularan HIV.

Keterampilan yang dikembangkan 
 Berpikir Kritis  Komunikasi yang efektif

Metode 
1. Curah Pendapat   2. Ceramah 
3. Tanya Jawab

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan 
1. Alat bantu pandang dengar
2. Papan tulis 
3. Spidol/kapur
    
Langkah-langkah 
1. Fasilitator menyapa peserta 
2. Fasilitator membuka pertemuan dengan curah pendapat yaitu menanyakan 
 tentang:
  Apa yang peserta ketahui tentang HIV dan AIDS, serta IMS
  Bagaimana cara penularan HIV 
  Hal-hal apa saja yang tidak dapat menularkan HIV dan cara-cara  
  pencegahan penularan HIV
3. Fasilitator menyampaikan materi IMS, HIV dan AIDS melalui ceramah dengan 
 alat bantu pandang dengar , serta materi seperti terlampir.
4. Setelah selesai penyampaian materi, fasilitator melanjutkannya dengan  
 bertanya jawab.
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Lembar Materi

INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV DAN AIDS

ehidupan masyarakat di tanah air kita pada masa-masa belakangan ini Ktampak bermunculan berbagai masalah yang berkaitan dengan perilaku 
seksual dan reproduksi. Dapat disaksikan bahwa surat-surat kabar, 

televisi, layar film bahkan radio sering meliput berita “kurang sopan” yang 
menarik perhatian masyarakat dan mengundang tanggapan organisasi  
pemerintah maupun non pemerintah.
 Masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan reproduksi dan 
sering disorot berbagai kalangan akhir-akhir ini adalah bertambahnya Odha 
(Orang dengan HIV dan AIDS) dan penderita penyakit menular seksual atau 
penyakit kelamin, kematian ibu melahirkan, praktek aborsi karena kehamilan 
yang tidak diinginkan, pornografi dan kecendrungan remaja untuk melakukan 
hubungan seksual di luar nikah.
 Adanya kecenderungan remaja untuk bergaul bebas sampai melakukan 
hubungan seksual di luar nikah, seringkali kurang disadari akibat atau efek negatif 
dari perilaku tersebut, khususnya kemungkinan tertularnya virus yang bernama 
HIV. Penularan HIV ini diketahui sangat cepat dan mematikan, bahkan 
menimbulkan ancaman sekaligus dampak yang sangat serius. Apalagi dari data 
yang ada menunjukkan bahwa jenis infeksi ini banyak menyerang usia produktif, 
yaitu sekitar 65% diantaranya adalah remaja dan pemuda berusia sekitar 15 - 30 
tahun.  Mengingat dampak dan bahaya HIV dan AIDS yang begitu dramatis, maka 
dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik melalui guru 
tentang masalah HIV dan AIDS serta IMS lainnya. 

Apakah yang dimaksud dengan IMS?
 Infeksi Menular Seksual (atau disingkat IMS) adalah infeksi atau penyakit 
yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Istilah IMS sebelumnya 
dikenal dengan istilah PHS (Penyakit Hubungan Seksual) dan PMS  (Penyakit 
Menular Seksual). AIDS juga merupakan penyakit yang dapat digolongkan ke 
dalam IMS, karena cara penularannya terutama melalui hubungan seksual. IMS 
termasuk dalam kelompok Infeksi Saluran Reproduksi (ISR). 
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Kategori lain yang termasuk dalam ISR yaitu:
 Infeksi endogen yang terjadi karena pertumbuhan berlebihan kuman yang 
 biasanya ada di saluran reproduksi wanita normal seperti vaginosis bakterial 
 dan kandidiasis  vulvovaginal.

 Infeksi iatrogenik yaitu infeksi yang terjadi karena dilakukannya tindakan 
  medis misalnya pemasangan spiral untuk KB, atau operasi ketika 
melahirkan.  Sedangkan  ada pula beberapa penyakit yang dapat ditularkan 
melalui   hubungan seksual tetapi bukan termasuk IMS misalnya trikomoniasis, 
  kandidiasis, Hepatitis B  dan Hepatitis C.

Gejala orang yang terkena IMS 
 Gejala orang yang terkena IMS seringkali tidak nampak, terutama pada wanita, 
dan  berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun secara umum dapat disebutkan 
gejalanya sebagai berikut:

 Keluar cairan dari alat kelamin (laki-laki atau perempuan) yang dapat berupa 
 cairan, darah atau nanah
 Terdapat luka pada alat kelamin
 Terdapat tumor, kutil, benjolan seperti jengger ayam atau bunga kol pada alat 
 kelamin
 Terdapat benjolan pada lipatan paha
 Pembengkakan buah zakar pada laki-laki
 Rasa nyeri pada perut bagian bawah pada  wanita

Penyebab IMS
Penyebab dari IMS dapat dilihat dari organismenya yaitu:
 Bakteri (kuman); misalnya gonorhoe, sifilis.
 Virus; misalnya herpes genitalis, HIV dan AIDS
 Jamur; misalnya kandidiasis

Akibat IMS
Bila tidak diobati sampai tuntas, maka dapat mengakibatkan:
 penyakitnya menjadi kronis dan menahun
 kemandulan (tidak punya anak)
 kanker alat reproduksi
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Lembar Materi

INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV DAN AIDS
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seksual dan reproduksi. Dapat disaksikan bahwa surat-surat kabar, 

televisi, layar film bahkan radio sering meliput berita “kurang sopan” yang 
menarik perhatian masyarakat dan mengundang tanggapan organisasi  
pemerintah maupun non pemerintah.
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dari perilaku tersebut, khususnya kemungkinan tertularnya virus yang bernama 
HIV. Penularan HIV ini diketahui sangat cepat dan mematikan, bahkan 
menimbulkan ancaman sekaligus dampak yang sangat serius. Apalagi dari data 
yang ada menunjukkan bahwa jenis infeksi ini banyak menyerang usia produktif, 
yaitu sekitar 65% diantaranya adalah remaja dan pemuda berusia sekitar 15 - 30 
tahun.  Mengingat dampak dan bahaya HIV dan AIDS yang begitu dramatis, maka 
dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik melalui guru 
tentang masalah HIV dan AIDS serta IMS lainnya. 

Apakah yang dimaksud dengan IMS?
 Infeksi Menular Seksual (atau disingkat IMS) adalah infeksi atau penyakit 
yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Istilah IMS sebelumnya 
dikenal dengan istilah PHS (Penyakit Hubungan Seksual) dan PMS  (Penyakit 
Menular Seksual). AIDS juga merupakan penyakit yang dapat digolongkan ke 
dalam IMS, karena cara penularannya terutama melalui hubungan seksual. IMS 
termasuk dalam kelompok Infeksi Saluran Reproduksi (ISR). 
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Kategori lain yang termasuk dalam ISR yaitu:
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 sering keguguran
 menularkan penyakitnya kepada bayi yang dikandung
 gangguan kehamilan (kehamilan di luar kandungan dan bayi lahir cacat)
 terkena infeksi HIV
 kematian

Faktor yang  mempengaruhi meningkatnya jumlah penderita IMS
 Peledakan jumlah penduduk
 Mobilitas masyarakat yang bertambah
 Perilaku seksual bebas karena moral, budaya dan penghayatan agama yang 
 kurang
 Kurang diberikannya pendidikan mengenai masalah yang berkaitan dengan 
 seksualitas
 Fasilitas kesehatan yang kurang memadai
 Banyak yang tidak mempunyai gejala apapun, tetapi ia dapat menulari orang 
 lain
 Penderita terlambat mendapat pengobatan
 Pengobatan yang tidak benar dan tepat 
 Pasangannya tidak diobati
 Faktor umur dan jenis kelamin : remaja wanita lebih rentan terhadap penularan, 
 karena selaput lendir liang vagina/liang kemaluan masih tipis. Laki-laki yang 
 disunat (dihitan) mempunyai risiko tertular lebih kecil.

Jenis IMS yang sering terjadi di masyarakat

IMS yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Sifilis 
 Sifilis  atau raja singa adalah salah satu jenis penyakit kelamin yang disebabkan 
oleh bakteri Treponema pallidum atau spirochaeta. Secara potensial penyakit ini paling 
berbahaya, khususnya bila pada tiga tahun pertama tidak ditangani dengan segera. 
Sifilis dapat menular secara kontak langsung di kulit maupun di selaput lendir 
terutama menyebar melalui hubungan seksual. 
 Gejala pertama akan timbul dalam waktu 10 - 90 hari setelah tubuh terinfeksi 
oleh kuman sifilis. Pada mulanya timbul luka/borok kecil dan tidak disertai rasa 
sakit di alat kelamin luar, dubur atau mulut. Luka tersebut hanya tunggal/satu dan 
bila ditekan terasa kenyal dan tidak sakit. Pada wanita, luka/borok selain di 
kelamin bagian luar (misalnya bibir kemaluan dan sekitarnya), juga dapat timbul 
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di jalan lahir/liang senggama sehingga tidak dapat diketahui oleh wanita tersebut. 
Pada pria, luka/borok bisa timbul di batang kemaluan, kantong buah zakar dan 
sekitarnya, juga bisa timbul di saluran kemih. Luka kecil, tunggal dan tidak sakit 
itu, biasanya tidak menimbulkan perhatian dan tidak mendorong penderita 
mencari pengobatan. Apabila luka akibat sifilis itu terinfeksi oleh kuman lain, dapat 
menimbulkan rasa sakit.
 Luka/borok itu setelah beberapa waktu (biasanya 2 minggu) akan hilang 
dengan sendirinya, meskipun tanpa pengobatan. Dalam keadaan seperti ini (luka 
sembuh tanpa pengobatan yang benar dan tuntas), penyakit tetap berlanjut dan 
dalam tahap kedua, biasanya timbul kelainan kulit di seluruh tubuh disertai 
dengan atau tanpa pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya dalam tahap kedua 
ini penderita baru mencari pengobatan. Setelah bertahun-tahun kuman sifilis 
meluas ke bagian tubuh lainnya, dan menimbulkan kerusakan luas. 

Apabila penderita sifilis tidak diobati secara tuntas, maka akan menimbulkan efek 
samping:
 Kerusakan pada susunan saraf dan menimbulkan gejala-gejala seperti pikun, 
 gangguan jiwa, tidak dapat mengendalikan buang air besar/kecil, gangguan 
 waktu berjalan
 Kerusakan sistem peredaran darah dan jantung
 Bayi lahir mati atau lahir dengan cacat bawaan.
 Sifilis yang diobati secara tuntas pada tahap dini, dapat disembuhkan dengan 
 mudah. Akan tetapi bila sifilis sudah sangat lanjut, pengobatan menjadi lebih 
 sulit dan dapat menimbulkan kematian.

2. Gonore
 Gonore (gonorhoea) dan sering disingkat GO, dikenal di masyarakat sebagai 
penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri gonokokus atau niesseria 
gonorrhoea. Kuman ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu yaitu 
mikroskop. Infeksi bakteri ini menyerang alat kelamin sehingga dapat 
mengakibatkan kemandulan, serta menimbulkan penyakit lainnya seperti radang 
persendian (arthritis), kerusakan pada hati. Kuman gonokokus hanya dapat 
ditularkan melalui hubungan seksual dengan seseorang yang sedang menderita 
gonorhoe. Bayi yang baru lahir dapat tertular pada matanya ketika baru dilahirkan 
dari ibu yang mengidap gonorhoe. 
 Penyakit ini pada wanita biasanya tidak menimbulkan gejala menyolok, 
bahkan tidak menimbulkan gejala apa pun, sehingga banyak wanita tidak 
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 karena selaput lendir liang vagina/liang kemaluan masih tipis. Laki-laki yang 
 disunat (dihitan) mempunyai risiko tertular lebih kecil.

Jenis IMS yang sering terjadi di masyarakat

IMS yang sering terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Sifilis 
 Sifilis  atau raja singa adalah salah satu jenis penyakit kelamin yang disebabkan 
oleh bakteri Treponema pallidum atau spirochaeta. Secara potensial penyakit ini paling 
berbahaya, khususnya bila pada tiga tahun pertama tidak ditangani dengan segera. 
Sifilis dapat menular secara kontak langsung di kulit maupun di selaput lendir 
terutama menyebar melalui hubungan seksual. 
 Gejala pertama akan timbul dalam waktu 10 - 90 hari setelah tubuh terinfeksi 
oleh kuman sifilis. Pada mulanya timbul luka/borok kecil dan tidak disertai rasa 
sakit di alat kelamin luar, dubur atau mulut. Luka tersebut hanya tunggal/satu dan 
bila ditekan terasa kenyal dan tidak sakit. Pada wanita, luka/borok selain di 
kelamin bagian luar (misalnya bibir kemaluan dan sekitarnya), juga dapat timbul 
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di jalan lahir/liang senggama sehingga tidak dapat diketahui oleh wanita tersebut. 
Pada pria, luka/borok bisa timbul di batang kemaluan, kantong buah zakar dan 
sekitarnya, juga bisa timbul di saluran kemih. Luka kecil, tunggal dan tidak sakit 
itu, biasanya tidak menimbulkan perhatian dan tidak mendorong penderita 
mencari pengobatan. Apabila luka akibat sifilis itu terinfeksi oleh kuman lain, dapat 
menimbulkan rasa sakit.
 Luka/borok itu setelah beberapa waktu (biasanya 2 minggu) akan hilang 
dengan sendirinya, meskipun tanpa pengobatan. Dalam keadaan seperti ini (luka 
sembuh tanpa pengobatan yang benar dan tuntas), penyakit tetap berlanjut dan 
dalam tahap kedua, biasanya timbul kelainan kulit di seluruh tubuh disertai 
dengan atau tanpa pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya dalam tahap kedua 
ini penderita baru mencari pengobatan. Setelah bertahun-tahun kuman sifilis 
meluas ke bagian tubuh lainnya, dan menimbulkan kerusakan luas. 

Apabila penderita sifilis tidak diobati secara tuntas, maka akan menimbulkan efek 
samping:
 Kerusakan pada susunan saraf dan menimbulkan gejala-gejala seperti pikun, 
 gangguan jiwa, tidak dapat mengendalikan buang air besar/kecil, gangguan 
 waktu berjalan
 Kerusakan sistem peredaran darah dan jantung
 Bayi lahir mati atau lahir dengan cacat bawaan.
 Sifilis yang diobati secara tuntas pada tahap dini, dapat disembuhkan dengan 
 mudah. Akan tetapi bila sifilis sudah sangat lanjut, pengobatan menjadi lebih 
 sulit dan dapat menimbulkan kematian.

2. Gonore
 Gonore (gonorhoea) dan sering disingkat GO, dikenal di masyarakat sebagai 
penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri gonokokus atau niesseria 
gonorrhoea. Kuman ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu yaitu 
mikroskop. Infeksi bakteri ini menyerang alat kelamin sehingga dapat 
mengakibatkan kemandulan, serta menimbulkan penyakit lainnya seperti radang 
persendian (arthritis), kerusakan pada hati. Kuman gonokokus hanya dapat 
ditularkan melalui hubungan seksual dengan seseorang yang sedang menderita 
gonorhoe. Bayi yang baru lahir dapat tertular pada matanya ketika baru dilahirkan 
dari ibu yang mengidap gonorhoe. 
 Penyakit ini pada wanita biasanya tidak menimbulkan gejala menyolok, 
bahkan tidak menimbulkan gejala apa pun, sehingga banyak wanita tidak 
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menyadari bahwa dirinya mengidap gonorhoe.
 Menurut penelitian para ahli, telah dibuktikan bahwa para pekerja seks 
komersial (PSK), baik yang di tempat lokalisasi maupun di tempat-tempat yang 
terselubung, banyak mengidap penyakit gonorhoe dan IMS lainnya.  Oleh karena 
itu, orang-orang pengguna jasa mereka  atau orang yang mempunyai banyak 
pasangan hubungan seks, mempunyai risiko tinggi untuk tertular gonorhoe dan 
IMS lainnya.
 Penyakit kencing nanah ini tidak dapat ditularkan melalui WC umum, atau 
duduk di tempat duduk yang kebetulan baru saja diduduki penderita gonorhoe, 
karena kuman gonokokus tidak tahan lama hidup di udara bebas.
 Seseorang yang terinfeksi kuman gonokokus setelah berhubungan seks 
dengan pengidap gonorhoe, biasanya dalam waktu  2 - 9 hari sejak kontak pertama 
dilakukan, akan timbul gejala infeksi. Kuman gonokokus menyerang lapisan 
dinding saluran kemih dan alat reproduksi sehingga akan timbul gejala:
 Rasa sakit ketika buang air kecil
 Pada laki-laki akan terdapat duh (cairan tubuh yang kental) berwarna putih
 kekuningan (nanah) keluar dari lubang saluran kemih. Oleh karena itu infeksi 
 ini disebut pula kencing nanah.
 Pada wanita timbul keputihan yang berwarna kekuning-kuningan.

3. Herpes genitalis
 Infeksi ini dapat terjadi pada orang dewasa atau pun anak-anak. Khusus pada 
perempuan, herpes jenis ini dapat menimbulkan masalah tersendiri. Apabila 
perempuan yang terkena herpes aktif sedang hamil, maka risiko terjadinya 
keguguran makin besar. Herpes genitalis sangat menular, terutama pada saat 
penderita mendapat serangan. Pada serangan ini biasanya virus-virus sedang 
berkembang biak dan menimbulkan luka-luka lepuh. Ketika tidak ada serangan, 
infeksi ini tetap menular. Herpes genitalis yang biasanya ditularkan melalui 
hubungan kelamin ini, cenderung dapat  disembuhkan.
 Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes hominis type 2.  Dalam 4 – 7 hari 
setelah berhubungan seks dan tertular, kulit sekitar alat kelamin terasa gatal dan 
sakit yang disusul dengan timbulnya kemerahan disertai tonjolan-tonjolan berisi 
cairan (seperti cacar air). Tonjolan ini akan pecah dan menjadi luka yang 
mengering, kemudian sembuh dengan sendirinya dalam waktu 10 hari tanpa 
meninggalkan bekas. Tetapi gejala akan sering kambuh, biasanya pada lokasi yang 
sama di sekitar alat kelamin. Diketahui bahwa tidak ada obat yang benar-benar jitu 
untuk menyembuhkan penyakit ini.
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4. Trikomonas (trichomoniasis)
 Pada wanita, gejalanya adalah keputihan yang berwarna kekuningan, kuning 
hijau, berbau tidak enak dan berbusa. Pada infeksi trikomonas ini, penderitanya 
mengeluh gatal-gatal, panas, sakit dan keluar cairan.  Mungkin juga diikuti oleh 
dispareuni (yaitu rasa sakit pada saat berhubungan seks) dan keluhan rasa sakit 
pada perut bagian bawah. Jika infeksi telah akut, cairan dari vagina keluar sangat 
banyak dan berbau. Pada laki-laki, penyakit ini umumnya tidak menimbulkan 
gejala atau gejala yang tampak lebih ringan dibandingkan pada wanita. Kadang-
kadang menimbulkan sakit sewaktu buang air kecil, kencing bernanah agak encer.. 
Dapat pula terjadi rasa gatal pada saluran kencing atau kencing keruh di pagi hari. 
 Penyakit trikomonas disebabkan oleh parasit yang disebut Trichomonas 
vaginalis. Penularan terutama melalui hubungan kelamin, tetapi dapat juga melalui 
pakaian, handuk, atau pada saat berenang. Jika seorang laki-laki mengadakan 
hubungan seks dengan perempuan pengidap, kemudian ia pindah pada 
perempuan lain, maka penyakit ini akan menular kepada perempuan tersebut. 
Trikomonas tidak dapat bertahan lama di luar tubuh. Di dalam air ia dapat 
bertahan selama satu jam. Meskipun demikian, penularan selain melalui 
hubungan seks sangat kecil.
 Pada awalnya infeksi ini tidak murni sebagai akibat dari dilakukannya 
hubungan seksual yang bebas artinya, trikomonas dapat terjadi karena seseorang 
kurang menjaga kebersihan, sehingga trikomonas tinggal dan berkembang biak 
pada alat kelamin. Pada tahap seterusnya penyakit ini dapat ditularkan melalui 
hubungan seksual.

5.  Klamidia
 Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Infeksi ini biasanya 
kronis, karena 70% perempuan pada awalnya tidak merasakan gejala apapun 
sehingga tidak memaksakan diriuntuk pergi  berobat.

Gejala-gejala  yang sering muncul:
 Cairan vagina encer verwarna putih kekuning-kuningan
 Nyeri di rongga panggul
 Perdarahan setelah hubungan seksual
 Komplikasi yang sering terjadi:
 Biasanya menyertai gonore
 Penyakit  radang panggul
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menyadari bahwa dirinya mengidap gonorhoe.
 Menurut penelitian para ahli, telah dibuktikan bahwa para pekerja seks 
komersial (PSK), baik yang di tempat lokalisasi maupun di tempat-tempat yang 
terselubung, banyak mengidap penyakit gonorhoe dan IMS lainnya.  Oleh karena 
itu, orang-orang pengguna jasa mereka  atau orang yang mempunyai banyak 
pasangan hubungan seks, mempunyai risiko tinggi untuk tertular gonorhoe dan 
IMS lainnya.
 Penyakit kencing nanah ini tidak dapat ditularkan melalui WC umum, atau 
duduk di tempat duduk yang kebetulan baru saja diduduki penderita gonorhoe, 
karena kuman gonokokus tidak tahan lama hidup di udara bebas.
 Seseorang yang terinfeksi kuman gonokokus setelah berhubungan seks 
dengan pengidap gonorhoe, biasanya dalam waktu  2 - 9 hari sejak kontak pertama 
dilakukan, akan timbul gejala infeksi. Kuman gonokokus menyerang lapisan 
dinding saluran kemih dan alat reproduksi sehingga akan timbul gejala:
 Rasa sakit ketika buang air kecil
 Pada laki-laki akan terdapat duh (cairan tubuh yang kental) berwarna putih
 kekuningan (nanah) keluar dari lubang saluran kemih. Oleh karena itu infeksi 
 ini disebut pula kencing nanah.
 Pada wanita timbul keputihan yang berwarna kekuning-kuningan.

3. Herpes genitalis
 Infeksi ini dapat terjadi pada orang dewasa atau pun anak-anak. Khusus pada 
perempuan, herpes jenis ini dapat menimbulkan masalah tersendiri. Apabila 
perempuan yang terkena herpes aktif sedang hamil, maka risiko terjadinya 
keguguran makin besar. Herpes genitalis sangat menular, terutama pada saat 
penderita mendapat serangan. Pada serangan ini biasanya virus-virus sedang 
berkembang biak dan menimbulkan luka-luka lepuh. Ketika tidak ada serangan, 
infeksi ini tetap menular. Herpes genitalis yang biasanya ditularkan melalui 
hubungan kelamin ini, cenderung dapat  disembuhkan.
 Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes hominis type 2.  Dalam 4 – 7 hari 
setelah berhubungan seks dan tertular, kulit sekitar alat kelamin terasa gatal dan 
sakit yang disusul dengan timbulnya kemerahan disertai tonjolan-tonjolan berisi 
cairan (seperti cacar air). Tonjolan ini akan pecah dan menjadi luka yang 
mengering, kemudian sembuh dengan sendirinya dalam waktu 10 hari tanpa 
meninggalkan bekas. Tetapi gejala akan sering kambuh, biasanya pada lokasi yang 
sama di sekitar alat kelamin. Diketahui bahwa tidak ada obat yang benar-benar jitu 
untuk menyembuhkan penyakit ini.
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4. Trikomonas (trichomoniasis)
 Pada wanita, gejalanya adalah keputihan yang berwarna kekuningan, kuning 
hijau, berbau tidak enak dan berbusa. Pada infeksi trikomonas ini, penderitanya 
mengeluh gatal-gatal, panas, sakit dan keluar cairan.  Mungkin juga diikuti oleh 
dispareuni (yaitu rasa sakit pada saat berhubungan seks) dan keluhan rasa sakit 
pada perut bagian bawah. Jika infeksi telah akut, cairan dari vagina keluar sangat 
banyak dan berbau. Pada laki-laki, penyakit ini umumnya tidak menimbulkan 
gejala atau gejala yang tampak lebih ringan dibandingkan pada wanita. Kadang-
kadang menimbulkan sakit sewaktu buang air kecil, kencing bernanah agak encer.. 
Dapat pula terjadi rasa gatal pada saluran kencing atau kencing keruh di pagi hari. 
 Penyakit trikomonas disebabkan oleh parasit yang disebut Trichomonas 
vaginalis. Penularan terutama melalui hubungan kelamin, tetapi dapat juga melalui 
pakaian, handuk, atau pada saat berenang. Jika seorang laki-laki mengadakan 
hubungan seks dengan perempuan pengidap, kemudian ia pindah pada 
perempuan lain, maka penyakit ini akan menular kepada perempuan tersebut. 
Trikomonas tidak dapat bertahan lama di luar tubuh. Di dalam air ia dapat 
bertahan selama satu jam. Meskipun demikian, penularan selain melalui 
hubungan seks sangat kecil.
 Pada awalnya infeksi ini tidak murni sebagai akibat dari dilakukannya 
hubungan seksual yang bebas artinya, trikomonas dapat terjadi karena seseorang 
kurang menjaga kebersihan, sehingga trikomonas tinggal dan berkembang biak 
pada alat kelamin. Pada tahap seterusnya penyakit ini dapat ditularkan melalui 
hubungan seksual.

5.  Klamidia
 Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Infeksi ini biasanya 
kronis, karena 70% perempuan pada awalnya tidak merasakan gejala apapun 
sehingga tidak memaksakan diriuntuk pergi  berobat.

Gejala-gejala  yang sering muncul:
 Cairan vagina encer verwarna putih kekuning-kuningan
 Nyeri di rongga panggul
 Perdarahan setelah hubungan seksual
 Komplikasi yang sering terjadi:
 Biasanya menyertai gonore
 Penyakit  radang panggul
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 Kemandulan akibat perlekatan pada saluran fallopii (saluran  telur)
 Infeksi mata  pada bayi  baru lahir
 Memudahkan penularan infeksi HIV 

HIV dan AIDS
1.  Informasi HIV dan AIDS
 HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus atau 
jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. 
 Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sindroma 
atau sekumpulan gejala dan tanda penyakit akibat hilangnya atau menurunnya 
sistem kekebalan tubuh seseorang yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV. 
 Di dalam tubuh manusia terdapat sel-sel darah putih yang berfungsi untuk 
melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke 
dalam tubuh manusia. Dengan demikian sel-sel darah putih melindungi 
seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang 
merupakan daya tahan tubuh seseorang.
 Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah 
putih. Selanjutnya ia akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam 
sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh.  Sel 
darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah, dan tidak lagi mampu 
melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan 
sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun, 
dan akhirnya ia sangat mudah terserang penyakit. Bahkan serangan suatu 
penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan ringan, bagi pengidap HIV dan 
AIDS (Orang dengan HIV dan AIDS disingkat Odha), penyakit tersebut dapat 
menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Misalnya penyakit 
influenza, pada orang sehat penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam 
waktu kurang lebih satu minggu, meskipun tidak diobati sama sekali asalkan 
penderita makan, tidur dan istirahat yang cukup. Pada Odha, penyakit influenza 
ini akan menetap lebih lama bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seorang 
penderita AIDS dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang 
dirinya akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu (disebut infeksi oportunistik).
 Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, yang berarti dalam tubuhnya mengidap 
HIV, disebut sebagai HIV + (positif). Orang yang telah terinfeksi HIV dalam 
beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik 
ia kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun dia mempunyai 
potensi sebagai sumber penularan, artinya ia dapat menularkan virus kepada 
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orang lain. Setelah periode 5 hingga 10 tahun, atau jika kekebalan tubuhnya sudah 
sangat melemah karena berbagai infeksi lain, seorang pengidap HIV mulai 
menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam penyakit yang 
muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini orang tersebut telah 
menjadi AIDS. 
 Untuk berada di dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam 
aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV 
sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia  hanya bila 
darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. 
Dalam media darah kering HIV akan lebih cepat mati. HIV juga mudah mati oleh 
air panas, sabun dan bahan pencuci hama lain misalnya karbol. Oleh karena HIV 
cepat mati di luar tubuh manusia, maka ia tidak dapat menular lewat udara seperti 
virus lainnya, misalnya virus influenza. 
 Di dalam tubuh manusia, HIV terutama terdapat pada cairan: darah, air mani 
(cairan sperma), dan cairan vagina (cairan kemaluan wanita). Telah terbukti, 
bahwa ketiga cairan inilah yang dapat menularkan HIV.  Selain di dalam keempat 
cairan yang telah disebutkan di atas, HIV juga dapat ditemukan di dalam:  air 
mata, air liur, cairan otak dan keringat. Namun sampai kini belum ada bukti 
bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut. Perlu diketahui pula 
bahwa HIV tidak terdapat dalam air kencing (urine), tinja, dan muntahan apabila 
tercampur dengan cairan tubuh lain.

Penularan HIV akan terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan 
tubuh yang mengandung HIV, yaitu:
 Melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan 
 seksual ini dapat terjadi pada yang berjenis kelamin sama (homoseksual) 
  maupun pada yang berjenis kelamin tak sama (heteroseksual).
 Melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar oleh HIV. 
  Transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV secara 
langsung  akan menularkan HIV ke dalam sistem peredaran darah si penerima.
 Melalui alat/jarum suntik atau alat tusuk lainnya (akupunktur, tindik, tato) 
 yang tercemar oleh HIV. Oleh karena itu pemakaian jarum suntik secara  
 bersama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV diantara 
 mereka bila salah satu diantaranya seorang pengidap HIV. Menurut informasi, 
 pada tahun-tahun terakhir kasus pengidap HIV meningkat khususnya  
 disebabkan karena penggunaan jarum suntik bersama pada pecandu obat.
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 Kemandulan akibat perlekatan pada saluran fallopii (saluran  telur)
 Infeksi mata  pada bayi  baru lahir
 Memudahkan penularan infeksi HIV 

HIV dan AIDS
1.  Informasi HIV dan AIDS
 HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus atau 
jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. 
 Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sindroma 
atau sekumpulan gejala dan tanda penyakit akibat hilangnya atau menurunnya 
sistem kekebalan tubuh seseorang yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV. 
 Di dalam tubuh manusia terdapat sel-sel darah putih yang berfungsi untuk 
melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke 
dalam tubuh manusia. Dengan demikian sel-sel darah putih melindungi 
seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang 
merupakan daya tahan tubuh seseorang.
 Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah 
putih. Selanjutnya ia akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam 
sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh.  Sel 
darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah, dan tidak lagi mampu 
melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan 
sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun, 
dan akhirnya ia sangat mudah terserang penyakit. Bahkan serangan suatu 
penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan ringan, bagi pengidap HIV dan 
AIDS (Orang dengan HIV dan AIDS disingkat Odha), penyakit tersebut dapat 
menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Misalnya penyakit 
influenza, pada orang sehat penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam 
waktu kurang lebih satu minggu, meskipun tidak diobati sama sekali asalkan 
penderita makan, tidur dan istirahat yang cukup. Pada Odha, penyakit influenza 
ini akan menetap lebih lama bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seorang 
penderita AIDS dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang 
dirinya akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu (disebut infeksi oportunistik).
 Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, yang berarti dalam tubuhnya mengidap 
HIV, disebut sebagai HIV + (positif). Orang yang telah terinfeksi HIV dalam 
beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik 
ia kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun dia mempunyai 
potensi sebagai sumber penularan, artinya ia dapat menularkan virus kepada 
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orang lain. Setelah periode 5 hingga 10 tahun, atau jika kekebalan tubuhnya sudah 
sangat melemah karena berbagai infeksi lain, seorang pengidap HIV mulai 
menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam penyakit yang 
muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini orang tersebut telah 
menjadi AIDS. 
 Untuk berada di dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam 
aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV 
sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia  hanya bila 
darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. 
Dalam media darah kering HIV akan lebih cepat mati. HIV juga mudah mati oleh 
air panas, sabun dan bahan pencuci hama lain misalnya karbol. Oleh karena HIV 
cepat mati di luar tubuh manusia, maka ia tidak dapat menular lewat udara seperti 
virus lainnya, misalnya virus influenza. 
 Di dalam tubuh manusia, HIV terutama terdapat pada cairan: darah, air mani 
(cairan sperma), dan cairan vagina (cairan kemaluan wanita). Telah terbukti, 
bahwa ketiga cairan inilah yang dapat menularkan HIV.  Selain di dalam keempat 
cairan yang telah disebutkan di atas, HIV juga dapat ditemukan di dalam:  air 
mata, air liur, cairan otak dan keringat. Namun sampai kini belum ada bukti 
bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut. Perlu diketahui pula 
bahwa HIV tidak terdapat dalam air kencing (urine), tinja, dan muntahan apabila 
tercampur dengan cairan tubuh lain.

Penularan HIV akan terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan 
tubuh yang mengandung HIV, yaitu:
 Melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan 
 seksual ini dapat terjadi pada yang berjenis kelamin sama (homoseksual) 
  maupun pada yang berjenis kelamin tak sama (heteroseksual).
 Melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar oleh HIV. 
  Transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV secara 
langsung  akan menularkan HIV ke dalam sistem peredaran darah si penerima.
 Melalui alat/jarum suntik atau alat tusuk lainnya (akupunktur, tindik, tato) 
 yang tercemar oleh HIV. Oleh karena itu pemakaian jarum suntik secara  
 bersama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV diantara 
 mereka bila salah satu diantaranya seorang pengidap HIV. Menurut informasi, 
 pada tahun-tahun terakhir kasus pengidap HIV meningkat khususnya  
 disebabkan karena penggunaan jarum suntik bersama pada pecandu obat.
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 Pada ibu pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya mempunyai
 kemungkinan penularan. Penularan dari ibu ke bayi dapat terjadi baik selama 
 masa kehamilan, saat persalinan, ataupun pada masa menyusui. 
 
 Risiko penularan dapat diturunkan jika dilakukan intervensi berupa  
 pemberian  obat antiretroviral (ARV) kepada ibu selama masa kehamilan 
  (biasanya mulai usia kehamilan 36 minggu); ibu melakukan persalinan 
secara  caesar; dan ibu memberikan susu formula sebagai pengganti ASI kepada 
bayi  yang dilahirkannya.
 
 Bayi yang baru lahir selalu akan memberi hasil HIV positif  jika dilakukan tes 
 antibodi. Hal ini terjadi karena antibodi yang diproduksi oleh tubuh ibu masuk 
 ke dalam janin melalui placenta. Status HIV dari si bayi baru bisa diketahui 
 setelah bayi berusia 18 bulan. 
 
 Oleh karena cara penularan HIV seperti disebutkan di atas, maka ada orang-
orang tertentu yang memiliki perilaku berisiko tinggi dalam penularan HIV, 
artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena HIV atau 
menularkan HIV pada orang lain bila ia sendiri sudah mengidap HIV, karena 
perilakunya. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah:
 Wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan  
 hubungan seksual tanpa kondom, dan pasangannya.
 Wanita dan pria  pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan hubungan 
  seksual  tanpa kondom, serta pelanggan mereka,
 Orang-orang yang melakukan hubungan seksual melalui dubur (anal) dan 
 mulut tanpa kondom misalnya pada homoseksual dan biseksual,
 Penyalahguna narkotika yang menggunakan jarum suntik tidak steril secara 
 bersama (bergantian).

Bagaimana kronologis perjalanan HIV dan AIDS?

Secara singkat perjalanan HIV dan AIDS  dapat dibagi dalam 4 stadium, yaitu:

 Stadium pertama: HIV
 Infeksi dimulai dari masuknya HIV yang diikuti terjadinya perubahan 
serologis ketika anti-bodi terhadap virus tersebut dari negatif berubah  menjadi 
positif. Rentang waktu sejak HIV masuk ke dalam tubuh  sampai  tes anti-bodi 
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terhadap HIV menjadi positif disebut window period (masa jendela). Lamanya 
window period adalah 1 sampai 3 bulan, bahkan ada yang dapat berlangsung sampai 
6 bulan. Umumnya pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bila tes 
antibodi menjadi positif berarti di dalam tubuh terdapat cukup zat anti yang dapat 
melawan virus tersebut. Kesimpulan tersebut  berbeda pada infeksi HIV karena 
adanya zat anti di dalam tubuh bukan berarti bahwa tubuh dapat melawan infeksi 
HIV, tetapi  sebaliknya menunjukkan bahwa di dalam tubuh tersebut terdapat HIV. 

 Stadium kedua: Asimptomatik (tanpa gejala)
 Asimptomatik berarti bahwa di dalam  organ tubuh terdapat HIV tetapi  tubuh 
tidak menunjukkan gejala-gejala. Keadaan ini dapat berlangsung rata-rata  selama 
5 – 10 tahun. ODHA yang tampak sehat ini  sudah dapat menularkan HIV kepada  
orang lain.

 Stadium ketiga: Pembesaran kelenjar Limfe atau kelenjar getah bening
 Fase ini ditandai dengan pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata 
(persistent generalized Lymphadenopathy) tidak hanya muncul  pada  satu tempat dan 
berlangsung lebih dari 1 bulan.

 Stadium keempat: AIDS
 Keadaan ini ditandai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain penyakit 
syaraf, radang paru , kanker kulit dan TBC.

Hal-hal apa yang tidak menularkan HIV?

HIV mudah mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat  ditularkan melalui 
kontak sosial sehari-hari seperti
 Bersenggolan dengan Odha
 Berjabat tangan dengan Odha
 Odha bersin atau batuk-batuk di depan kita
 Sama-sama berenang di kolam renang
 Menggunakan WC/toilet yang sama dengan Odha
 Tinggal serumah dengan Odha
 Menggunakan piring makan bersama dengan Odha
 Gigitan nyamuk atau serangga lainnya.
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 Pada ibu pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya mempunyai
 kemungkinan penularan. Penularan dari ibu ke bayi dapat terjadi baik selama 
 masa kehamilan, saat persalinan, ataupun pada masa menyusui. 
 
 Risiko penularan dapat diturunkan jika dilakukan intervensi berupa  
 pemberian  obat antiretroviral (ARV) kepada ibu selama masa kehamilan 
  (biasanya mulai usia kehamilan 36 minggu); ibu melakukan persalinan 
secara  caesar; dan ibu memberikan susu formula sebagai pengganti ASI kepada 
bayi  yang dilahirkannya.
 
 Bayi yang baru lahir selalu akan memberi hasil HIV positif  jika dilakukan tes 
 antibodi. Hal ini terjadi karena antibodi yang diproduksi oleh tubuh ibu masuk 
 ke dalam janin melalui placenta. Status HIV dari si bayi baru bisa diketahui 
 setelah bayi berusia 18 bulan. 
 
 Oleh karena cara penularan HIV seperti disebutkan di atas, maka ada orang-
orang tertentu yang memiliki perilaku berisiko tinggi dalam penularan HIV, 
artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena HIV atau 
menularkan HIV pada orang lain bila ia sendiri sudah mengidap HIV, karena 
perilakunya. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah:
 Wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan  
 hubungan seksual tanpa kondom, dan pasangannya.
 Wanita dan pria  pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan hubungan 
  seksual  tanpa kondom, serta pelanggan mereka,
 Orang-orang yang melakukan hubungan seksual melalui dubur (anal) dan 
 mulut tanpa kondom misalnya pada homoseksual dan biseksual,
 Penyalahguna narkotika yang menggunakan jarum suntik tidak steril secara 
 bersama (bergantian).

Bagaimana kronologis perjalanan HIV dan AIDS?

Secara singkat perjalanan HIV dan AIDS  dapat dibagi dalam 4 stadium, yaitu:

 Stadium pertama: HIV
 Infeksi dimulai dari masuknya HIV yang diikuti terjadinya perubahan 
serologis ketika anti-bodi terhadap virus tersebut dari negatif berubah  menjadi 
positif. Rentang waktu sejak HIV masuk ke dalam tubuh  sampai  tes anti-bodi 
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terhadap HIV menjadi positif disebut window period (masa jendela). Lamanya 
window period adalah 1 sampai 3 bulan, bahkan ada yang dapat berlangsung sampai 
6 bulan. Umumnya pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bila tes 
antibodi menjadi positif berarti di dalam tubuh terdapat cukup zat anti yang dapat 
melawan virus tersebut. Kesimpulan tersebut  berbeda pada infeksi HIV karena 
adanya zat anti di dalam tubuh bukan berarti bahwa tubuh dapat melawan infeksi 
HIV, tetapi  sebaliknya menunjukkan bahwa di dalam tubuh tersebut terdapat HIV. 

 Stadium kedua: Asimptomatik (tanpa gejala)
 Asimptomatik berarti bahwa di dalam  organ tubuh terdapat HIV tetapi  tubuh 
tidak menunjukkan gejala-gejala. Keadaan ini dapat berlangsung rata-rata  selama 
5 – 10 tahun. ODHA yang tampak sehat ini  sudah dapat menularkan HIV kepada  
orang lain.

 Stadium ketiga: Pembesaran kelenjar Limfe atau kelenjar getah bening
 Fase ini ditandai dengan pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata 
(persistent generalized Lymphadenopathy) tidak hanya muncul  pada  satu tempat dan 
berlangsung lebih dari 1 bulan.

 Stadium keempat: AIDS
 Keadaan ini ditandai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain penyakit 
syaraf, radang paru , kanker kulit dan TBC.

Hal-hal apa yang tidak menularkan HIV?

HIV mudah mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat  ditularkan melalui 
kontak sosial sehari-hari seperti
 Bersenggolan dengan Odha
 Berjabat tangan dengan Odha
 Odha bersin atau batuk-batuk di depan kita
 Sama-sama berenang di kolam renang
 Menggunakan WC/toilet yang sama dengan Odha
 Tinggal serumah dengan Odha
 Menggunakan piring makan bersama dengan Odha
 Gigitan nyamuk atau serangga lainnya.
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Bagaimana gejala seseorang yang telah mengidap HIV?
 Beberapa hari atau beberapa minggu sesudah terjadi infeksi HIV, seseorang 
mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala mirip seperti flu, yaitu adanya 
demam, rasa lemas dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri 
tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa 
minggu saja, kemudian hilang dengan sendirinya.
 Setelah beberapa tahun (5 – 10 tahun) menjalani masa tanpa gejala, selanjutnya 
Odha memasuki tahap stadium AIDS di mana sudah mulai terdapat gejala-gejala 
yaitu :
 demam berkepanjangan
 penurunan berat badan (lebih dari 10 % dalam waktu 3 bulan)
 kelemahan tubuh yang mengganggu/menurunkan aktivitas fisik sehari-hari
 pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak
 diare atau mencret terus menerus tanpa sebab yang jelas
 batuk dan sesak nafas lebih dari satu bulan secara terus menerus
 kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan

 Gejala-gejala ini memang tidak khas, karena dapat terjadi juga pada penyakit-
penyakit lain. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan 
pada sistem kekebalan tubuh.
 Pada saat kekebalan tubuh Odha menurun, maka ia mudah diserang penyakit 
lain, keadaan ini disebut infeksi oportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang 
disebabkan oleh virus lain, bakteri, jamur atau parasit (yang bisa juga hidup dalam 
tubuh kita), yang bila sistem kekebalan tubuh baik, kuman ini dapat dikendalikan 
oleh tubuh. Pada tahap ini pengidap HIV telah menjadi penderita AIDS, dengan 
gejala yang timbul:
 radang paru
 radang saluran pencernaan
 radang karena jamur di mulut dan kerongkongan
 kanker kulit
 TB
 gangguan susunan syaraf
 
Pada umumnya Odha akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS 
muncul.
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Bagaimana mengetahui seseorang telah tertular HIV?
 Terjadinya infeksi HIV pada seseorang hanya dapat dideteksi dengan 
melakukan tes darah untuk melihat adanya zat anti bodi terhadap HIV. Jadi tes ini 
tidak untuk melihat adanya HIV dalam darah. Tes ini disebut tes antibodi HIV, atau 
orang sering menyebutnya tes HIV.  Tes ini sering digunakan untuk penyaringan 
atau skrining darah donor sebelum transfusi darah diberikan.
 Tes lain yang digunakan untuk melihat partikel virus atau HIV itu sendiri 
disebut tes antigen. Bila tubuh kemasukan suatu bibit penyakit, baik bakteri, virus, 
atau lainnya (semua ini disebut antigen), maka tubuh kita akan membuat zat anti 
untuk melawan antigen tersebut. Zat anti ini disebut antibodi, yang keberadaannya 
di dalam darah dapat dideteksi dengan pemeriksaan menggunakan zat-zat 
tertentu (yang disebut reagensia). Tubuh membutuhkan waktu tertentu untuk 
membentuk antibodi, yang kemudian dapat terdeteksi dengan pemeriksaan 
laboratorium.
 Pada infeksi HIV, adanya antibodi yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan 
laboratorium ini adalah setelah 1 sampai 6 bulan (masa periode jendela) seseorang 
terinfeksi atau terpapar HIV. Sedangkan sebelum waktu ini, pemeriksaan darah 
tidak akan menunjukkan adanya antibodi HIV (disebut hasil tes negatif). 
Walaupun pemeriksaan darahnya masih negatif, namun orang tersebut sudah 
dapat menularkan HIV kepada orang lain. 

Dapatkah infeksi HIV disembuhkan? 
 Pada dasarnya infeksi HIV tidak dapat disembuhkan. Namun telah ditemukan 
obat yang dapat menghambat perkembangbiakan virus (HIV) sehingga jumlahnya 
tidak bertambah di dalam tubuh. Obat tersebut dinamakan obat antiretroviral 
(ARV).
 Penggunaan ARV secara kombinasi (triple drugs) yang dijalankan dengan dosis 
dan cara yang benar, mampu membuat jumlah HIV di dalam tubuh Odha menjadi 
sangat sedikit, bahkan ada yang sampai tidak bisa dideteksi lagi (undetectable). 
Menurut data Pokdisus AIDS FKUI/RSCM, lebih dari 250 Odha yang minum ARV 
secara rutin setiap hari, setelah 6 bulan jumlah viral load-nya undetectable. Meski 
sudah tidak terdeteksi, pemakaian ARV tidak boleh dihentikan karena jika 
dihentikan dalam dua bulan akan kembali ke keadaan sebelum diberi ARV. Aspek 
kepatuhan (adherence) dalam minum ARV sangat penting untuk mencapai hasil 
yang optimal. Kepatuhan berarti minum obat yang tepat (jenis dan dosisnya), 
waktu minum obat yang tepat (ketepatan waktu), dan cara yang tepat (dengan 
makan atau tidak). 
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Bagaimana gejala seseorang yang telah mengidap HIV?
 Beberapa hari atau beberapa minggu sesudah terjadi infeksi HIV, seseorang 
mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala mirip seperti flu, yaitu adanya 
demam, rasa lemas dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri 
tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa 
minggu saja, kemudian hilang dengan sendirinya.
 Setelah beberapa tahun (5 – 10 tahun) menjalani masa tanpa gejala, selanjutnya 
Odha memasuki tahap stadium AIDS di mana sudah mulai terdapat gejala-gejala 
yaitu :
 demam berkepanjangan
 penurunan berat badan (lebih dari 10 % dalam waktu 3 bulan)
 kelemahan tubuh yang mengganggu/menurunkan aktivitas fisik sehari-hari
 pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak
 diare atau mencret terus menerus tanpa sebab yang jelas
 batuk dan sesak nafas lebih dari satu bulan secara terus menerus
 kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan

 Gejala-gejala ini memang tidak khas, karena dapat terjadi juga pada penyakit-
penyakit lain. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan 
pada sistem kekebalan tubuh.
 Pada saat kekebalan tubuh Odha menurun, maka ia mudah diserang penyakit 
lain, keadaan ini disebut infeksi oportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang 
disebabkan oleh virus lain, bakteri, jamur atau parasit (yang bisa juga hidup dalam 
tubuh kita), yang bila sistem kekebalan tubuh baik, kuman ini dapat dikendalikan 
oleh tubuh. Pada tahap ini pengidap HIV telah menjadi penderita AIDS, dengan 
gejala yang timbul:
 radang paru
 radang saluran pencernaan
 radang karena jamur di mulut dan kerongkongan
 kanker kulit
 TB
 gangguan susunan syaraf
 
Pada umumnya Odha akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS 
muncul.
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Bagaimana mengetahui seseorang telah tertular HIV?
 Terjadinya infeksi HIV pada seseorang hanya dapat dideteksi dengan 
melakukan tes darah untuk melihat adanya zat anti bodi terhadap HIV. Jadi tes ini 
tidak untuk melihat adanya HIV dalam darah. Tes ini disebut tes antibodi HIV, atau 
orang sering menyebutnya tes HIV.  Tes ini sering digunakan untuk penyaringan 
atau skrining darah donor sebelum transfusi darah diberikan.
 Tes lain yang digunakan untuk melihat partikel virus atau HIV itu sendiri 
disebut tes antigen. Bila tubuh kemasukan suatu bibit penyakit, baik bakteri, virus, 
atau lainnya (semua ini disebut antigen), maka tubuh kita akan membuat zat anti 
untuk melawan antigen tersebut. Zat anti ini disebut antibodi, yang keberadaannya 
di dalam darah dapat dideteksi dengan pemeriksaan menggunakan zat-zat 
tertentu (yang disebut reagensia). Tubuh membutuhkan waktu tertentu untuk 
membentuk antibodi, yang kemudian dapat terdeteksi dengan pemeriksaan 
laboratorium.
 Pada infeksi HIV, adanya antibodi yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan 
laboratorium ini adalah setelah 1 sampai 6 bulan (masa periode jendela) seseorang 
terinfeksi atau terpapar HIV. Sedangkan sebelum waktu ini, pemeriksaan darah 
tidak akan menunjukkan adanya antibodi HIV (disebut hasil tes negatif). 
Walaupun pemeriksaan darahnya masih negatif, namun orang tersebut sudah 
dapat menularkan HIV kepada orang lain. 

Dapatkah infeksi HIV disembuhkan? 
 Pada dasarnya infeksi HIV tidak dapat disembuhkan. Namun telah ditemukan 
obat yang dapat menghambat perkembangbiakan virus (HIV) sehingga jumlahnya 
tidak bertambah di dalam tubuh. Obat tersebut dinamakan obat antiretroviral 
(ARV).
 Penggunaan ARV secara kombinasi (triple drugs) yang dijalankan dengan dosis 
dan cara yang benar, mampu membuat jumlah HIV di dalam tubuh Odha menjadi 
sangat sedikit, bahkan ada yang sampai tidak bisa dideteksi lagi (undetectable). 
Menurut data Pokdisus AIDS FKUI/RSCM, lebih dari 250 Odha yang minum ARV 
secara rutin setiap hari, setelah 6 bulan jumlah viral load-nya undetectable. Meski 
sudah tidak terdeteksi, pemakaian ARV tidak boleh dihentikan karena jika 
dihentikan dalam dua bulan akan kembali ke keadaan sebelum diberi ARV. Aspek 
kepatuhan (adherence) dalam minum ARV sangat penting untuk mencapai hasil 
yang optimal. Kepatuhan berarti minum obat yang tepat (jenis dan dosisnya), 
waktu minum obat yang tepat (ketepatan waktu), dan cara yang tepat (dengan 
makan atau tidak). 
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 Selain untuk menurunkan jumlah virus, ARV juga bermanfaat untuk 
meningkatkan kekebalan tubuh yang dapat dipantau dengan pemeriksaan CD4. 
Peningkatan kekebalan tubuh (CD4 diatas 200) akan mengurangi risiko infeksi 
oportunistik. Karena jumlah HIV dalam darah berkurang, maka risiko penularan 
HIV dari Odha yang memakai ARV tersebut ke orang lain juga akan berkurang, 
meskipun tidak berarti tidak mungkin terjadi penularan. Untuk itu, Odha tetap 
harus menggunakan kondom meskipun HIV di tubuhnya tak ditemukan lagi.
 Karena ARV merupakan pengobatan seumur hidup, maka perlu 
pertimbangan yang matang sebelum digunakan, misalnya: pertimbangan biaya, 
kesiapan tenaga kesehatan, pertimbangan kepatuhan minum obat, pertimbangan 
kesinambungan ARV, pemantauan hasil pengobatan, dan efek samping. Untuk itu, 
sebelum menggunakan ARV sebaiknya Odha menjalani konseling.    
Jenis obat ARV antara lain:
1. AZT (Retrovir)
2. 3TC (Lamivudin)
3. Nevirapine (Viramun)
4. ddI (Videx)
5. ddC (Hivid)
6. d4T (Zerit) 
7. Saquinavir
8. Ritonavir
9. Indinavir

 Jenis obat-obat tersebut sejak tahun 2003 telah diproduksi secara generik di  
Indonesia (PT Kimia Farma) sehingga harganya menjadi sangat murah, bahkan 
telah disubsidi penuh oleh pemerintah (Odha bisa mendapatkannya secara gratis). 
Nama obat ARV generik tersebut adalah Reviral (berisi AZT), Hiviral (3TC), 
Duviral (AZT+3TC), dan Trivial (AZT+3TC+Nevirapine).

Bagaimana Mencegah Penularan HIV?

Ada tiga cara pencegahan penularan HIV, yaitu:
1. Pencegahan penularan melalui  hubungan seksual
 Diketahui bahwa infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Oleh 
karena itu pencegahan penularan melalui hubungan seksual memegang peranan 
paling penting. Untuk itu setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman  
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dan bertanggung jawab. Konsep pencegahan penularan HIV melalui hubungan 
seksual dikenal dengan istilah ABCDE.
 
 A = Abstinence = puasa, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum 
  menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang 
sah.
 B = Be faithful = setia dengan pasangan, yaitu jikapun telah menikah,  
 mengadakan hubungan seksual hanya dengan pasangannya saja, suami atau 
 istri sendiri. Tidak mengadakan hubungan seks di luar nikah.
 C = using Condom = menggunakan kondom, yaitu bagi orang tertentu yang 
  mempunyai kebiasaan buruk berganti-ganti pasangan, maka dianjurkan 
  untuk menggunakan kondom agar tidak menulari orang lain. 
 D = Do not inject = secara khusus tidak menggunakan jarum suntik yang  
 terkontaminasi HIV  (sharing needle) dan secara umum tidak menggunakan 
 obat-obatan yang tergolong narkoba (Drugs)  
 E = Education = melalui pendidikan diupayakan agar orang terhindar dari 
  berperilaku  yang rawan tertular HIV. Upaya tersebut antara lain dengan 
  mempertebal iman dan  taqwa agar tidak terjermus ke dalam hubungan-
  hubungan seksual di luar nikah.

2. Pencegahan penularan melalui darah
  Penularan HIV melalui darah menuntut kita untuk berhati-hati dalam 
berbagai tindakan yang berhubungan dengan darah maupun produk darah 
dan plasma.

a. Transfusi Darah
  Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak 
tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seseorang yang mengidap HIV positif, 
untuk tidak menjadi donor. Begitu pula mereka yang mempunyai perilaku 
berisiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-
ganti pasangan.

b.   Penggunaan produk darah dan plasma
  Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka 
terhadap produk darah dan plasma (cairan darah) harus dipastikan tidak 
tercemar HIV.
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 Selain untuk menurunkan jumlah virus, ARV juga bermanfaat untuk 
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dan bertanggung jawab. Konsep pencegahan penularan HIV melalui hubungan 
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c. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit
 Penggunaan alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik, 
perlu memperhatikan sterilisasinya. Tindakan desinfeksi dengan pemanasan atau 
larutan  desinfektan merupakan tindakan yang sangat penting dilakukan.

3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak
 Kemungkinan atau risiko terinfeksinya bayi atau janin  yang dikandung oleh 
seorang ibu yang mengidap HIV cukup besar, yaitu kira-kira sebesar 25-45%.  
Risiko tersebut semakin besar apabila ibu telah terinfeksi atau sudah  
menunjukkan gejala AIDS. Risiko penularan dapat diturunkan dari 25-45% 
menjadi 2% jika dilakukan intervensi berupa pemberian obat antiretroviral (ARV) 
kepada ibu selama masa kehamilan (biasanya mulai usia kehamilan 36 minggu); 
ibu melakukan persalinan secara caesar; dan ibu memberikan susu formula 
sebagai pengganti ASI kepada bayi yang dilahirkannya Oleh karena itu, bagi 
seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV dianjurkan untuk mempertimbangkan 
kembali tentang kehamilannya. Melihat kondisi seperti telah disebutkan di atas, 
yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyebaran HIV adalah berperilaku 
yang bertanggung jawa baik bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan berperilaku 
sesuai dengan tuntutan norma agama, adat istiadat dan budaya kita. 

Bagaimana Penyebaran HIV dan AIDS?

 Situasi Global (Pandemi) HIV dan AIDS
 AIDS telah menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk pandemi (ancaman 
penyakit yang melanda seluruh dunia pada saat yang sama) karena sampai saat ini 
belum ada obat untuk menyembuhkannya dan juga belum ada vaksin untuk 
mencegahnya.
 UNAIDS melaporkan bahwa sampai akhir tahun 2006 jumlah kumulatif 
penduduk yang terinfeksi HIV di seluruh dunia diperkirakan sudah lebih dari 40 
juta orang. Jumlah orang dewasa yang diperkirakan terinfeksi HIV adalah 37 juta 
orang yang hampir separuhnya adalah kaum wanita. Sisanya yaitu 3 juta orang 
adalah anak-anak. Dari keseluruhan jumlah penduduk yang telah terinfeksi HIV 
ini 50% adalah kaum remaja yang tergolong dalam kelompok berusia 15 - 24 tahun.
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 Situasi Pandemi AIDS Regional Asia Tenggara dan Selatan 
 Berdasarkan geografi, hingga akhir tahun 2006, pada wilayah Asia Tenggara 
dan Selatan terdapat kasus HIV dan AIDS terbanyak kedua di dunia (7,8 juta) 
setelah wilayah Sub-Sahara (24,7 juta). 

 Situasi AIDS di Indonesia
 Kasus AIDS yang pertama di Indonesia dilaporkan dari Bali pada tahun 1987 
(seorang wisatawan asing). Kemudian jumlah Odha bertambah terus secara cepat. 
Perlu diketahui bahwa HIV dan AIDS merupakan fenomena gunung es: yang 
muncul ke permukaan merupakan bagian kecil dari keadaan sebenarnya. Menurut 
perkiraan WHO, kalau terinfeksi 1 kasus HIV, maka kasus HIV yang 
“tersembunyi” adalah 100 - 200 orang. 

FENOMENA GUNUNG ES

 Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas 33 propinsi dengan populasi 
penduduk yang besar (± 209 juta). Hingga Juni 2007, tercatat 9.689 kasus AIDS di 
Indonesia (laporan dari 32 provinsi), sementara infeksi HIV mencapai 5.813 kasus 
(Ditjen P2MPL Depkes RI).
 Dari data tersebut remaja merupakan kelompok umur yang paling banyak 
terdapat kasus HIV dan AIDS. Secara keseluruhan, menurut perkiraan 
Departemen Kesehatan, jumlah pengidap HIV dan AIDS di Indonesia mencapai 
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90.000 sampai 130.000. 
Sepuluh provinsi dengan jumlah kumulatif Kasus AIDS terbanyak hingga Juni 
2007 adalah sebagai berikut:
1.  DKI Jakarta   :  2.713
2.  Papua    :  1.244
3.  Jawa Barat   :  1.226
4.  Jawa Timur   :     985
5.  Bali     :     560
6.  Kalimantan Barat :     553
7.  Sumatera Utara  :     413
8.  Jawa Tengah  :     338
9.  Kepulauan Riau  :     226
10. Sulawesi Selatan :     143

Berdasarkan cara penularan, secara kumulatif kasus AIDS dapat dilihat pada 
urutan di bawah ini:
1.  Pengguna narkoba suntik (IDU)  :  4.757 
2.  Heteroseksual     : 4.079
3.  Homoseksual      :     397

Sedangkan bila dilihat berdasarkan kelompok umur, proporsi penyebarannya 
dapat dilihat sebagai berikut :
1.   20 – 29 Tahun  : 54%                
2.   30 – 39 Tahun  : 28% 
3    40 – 49 Tahun  :   8%     

Perbandingan kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah 4 : 1.
 
Suatu epidemi AIDS yang besar seperti yang sekarang sedang melanda Thailand, 
India dan Myanmar bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi di 
Indonesia, karena Indonesia tidak saja sudah terkepung oleh negara-negara 
tetangga yang mempunyai prevalensi (proporsi populasi yang terinfeksi) HIV 
lebih tinggi tetapi juga sudah mempunyai sumber-sumber infeksi HIV yang secara 
geografis di dalam negeri sendiri sudah tersebar luas di beberapa provinsi.  Di 
samping kedua dimensi tersebut di atas, Indonesia sangat reseptif terhadap infeksi 
HIV, karena hampir semua kondisi dan situasi yang memungkinkan HIV menular 
dengan mudah ada di Tanah Air kita ini, yaitu:
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 Perbatasan geografik langsung dengan negara-negara tetangga yang ternyata 
 telah mempunyai prevalensi HIV lebih tinggi bila dibandingkan dengan  
 prevalensi HIV di Indonesia
 Lalu lintas timbal balik penduduk menyeberang perbatasan antara negara-
 negara  tetangga ASEAN sangat ramai dan mudah, karena mereka tidak 
  membutuhkan visa  untuk berkunjung dalam jangka waktu 2 bulan. 
 Pelabuhan laut yang banyak di Indonesia merupakan tempat masuknya para 
 pelaut,  nelayan asing yang tergolong berisiko tinggi (sudah banyak nelayan 
 asing yang mengidap HIV yang turun ke darat di Papua, dan diperkirakan 
  menulari penduduk setempat)
 Jaringan jalan raya yang luas dengan propinsi-propinsi lain. Jalan raya ini 
  digunakan  oleh banyak sekali supir truk dan bus antar kota/propinsi. Para 
 supir ini ternyata termasuk kelompok risiko tinggi (sudah ada yang mengidap 
 HIV, walaupun tidak dilaporkan secara resmi).
 Pecandu narkoba yang perlu terus diatasi lebih serius karena dapat  
 menimbulkan wabah AIDS di kalangan para pecandu obat/narkotika suntikan 
 yang kemudian juga akan menjalar menjangkiti masyarakat umum (sudah ada 
 yang mengidap HIV). Untuk kota besar seperti Jakarta penularan melalui 
  jarum suntik meningkat sangat tajam
 Adanya kelompok berperilaku risiko tinggi yaitu antara lain PSK (Penjaja Seks 
 Komersil) dan homoseksual (sudah ada yang mengidap HIV), di mana mereka 
 akan mudah menularkan kepada orang lain karena rendahnya pengetahuan 
 mereka, di samping faktor-faktor lainnya.
 Jaringan transfusi darah yang darah donornya perlu diskrining dan dijamin 
 bebas HIV (darah donor sudah ada yang ternyata tercemar HIV dan tidak 
  dipakai untuk transfusi)
 Penularan dari para wanita hamil pengidap HIV kepada bayi mereka (sudah 
 ada wanita hamil yang suaminya pengidap HIV)
 Semakin meningkatnya urbanisasi kelompok marjinal
 Prevalensi Infeksi Menular Seksual (IMS) yang semakin meningkat pada 
  tahun-tahun terakhir ini.
 Kecenderungan adanya perilaku seks bebas.
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Bagaimanakah Dampak HIV dan AIDS?

Dampak Sosial dari HIV dan AIDS

Beberapa dampak sosial dari epidemi HIV dan AIDS antara lain adalah:
 Menurunnya produktivitas masyarakat
 Mengganggu terhadap program pengentasan kemiskinan
 Meningkatnya angka pengangguran
 Mempengaruhi pola hubungan sosial di masyarakat
 Meningkatkan kesenjangan pendapatan/kesenjangan sosial
 Munculnya reaksi negatif dalam bentuk; deportasi, stigmatisasi, diskriminasi 
 dan Isolasi, tindakan kekerasan terhadap Odha.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Pengembangan SDM 
 AIDS bisa menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita, orang tua maupun 
anak muda dan bayi. Data selama ini menunjukkan bahwa AIDS banyak 
menyerang usia produktif (83%) bahkan 65% diantaranya berusia muda (15-30 
tahun). Keadaan ini membawa dampak yang sangat besar terhadap 
pengembangan SDM, yaitu antara lain:
 Mempengaruhi mutu SDM
 Menurunkan mutu SDM masa yang akan datang
 Menurunkan produktivitas tenaga kerja yang sedang aktif.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Demografi
 Ledakan kasus HIV dan AIDS tidak hanya berdampak terhadap ekonomi saja 
tetapi juga kepada struktur demografi di Indonesia pun akan bergeser/berbeda dari 
yang telah diproyeksikan. Perubahan pergeseran-pergeseran proyeksi sebagai 
akibat kasus HIV dan AIDS  yang dapat terjadi antara lain:
 Menurunnya angka harapan hidup
 Komposisi berkurangnya tenaga kerja muda
 Makin berkurangnya tenaga kerja muda
 Biaya tenaga kerja mahal bersamaan dengan peningkatan kesulitan mencari 
 pekerjaan
 Angka kematian bayi dan anak meningkat
 Angka kematian Ibu meningkat

3
MODUL :

IMS, HIV DAN AIDS

Dampak HIV dan AIDS terhadap Sektor Kesehatan
 AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang belum ditemukan obat 
untuk menyembuhkannya dan belum ada vaksin untuk mencegahnya. Perawatan 
penderita AIDS di rumah sakit akan menambah beban biaya pelayanan kesehatan, 
karena akan meningkatkan pula tingkat hunian rumah-rumah sakit. Akibatnya 
biaya operasional untuk merawat Odha akan bertambah, sehingga berdampak 
terhadap program lain dalam hal berkurang penyediaan anggarannya, misalnya 
untuk program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi anak, pemberantasan penyakit 
menular, penyuluhan kesehatan, imunisasi, sanitasi lingkungan, dan lain-lain.
 Sedangkan program-program di atas sangat penting dan berperan besar dalam 
peningkatan SDM untuk masa yang akan datang. Selain itu dampak HIV dan AIDS 
terhadap kesehatan fisik dan psikologis adalah sebagai berikut:

A. Dampak Fisik

 Dilema transfusi darah, artinya orang yang menerima donor darah menjadi 
 turut terinfeksi HIV, padahal disatu sisi dia sangat memerlukan tambahan 
  darah
 Menstruasi terganggu, tingkat kesuburan menurun
 Meningkatnya angka kesakitan dan kematian Ibu, laju infeksi, hamil di luar 
 rahim, bayi  lahir mati, komplikasi masa hamil
 Risiko tinggi kanker leher rahim
 Meningkatnya penyakit oportunistik

B. Dampak Psikologis
 Timbulnya kecemasan dan depresi, karena banyak hal yaitu: sudah terinfeksi 
penyakit mengerikan, ditolak lingkungan, tidak mampu memiliki jalan keluar, 
tidak yakin akan kesembuhan, akibat buruk HIV dan AIDS termasuk kematian, 
kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan sekolah dan kehilangan 
pekerjaan, karena stigma dan diskriminasi oleh mitra, teman, sanak keluarga dan 
masyarakat. Kebahagiaan dan ketahanan keluarga menjadi berkurang.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Sektor Pendidikan
 HIV dan AIDS yang penularannya sangat cepat dan mematikan, menimbulkan 
ancaman sekaligus dampak yang sangat serius, khususnya pada sektor 
pendidikan. Mengapa demikian, oleh karena data menunjukkan bahwa penyakit 

109



MODUL :

3

108

IMS, HIV DAN AIDS

Bagaimanakah Dampak HIV dan AIDS?

Dampak Sosial dari HIV dan AIDS

Beberapa dampak sosial dari epidemi HIV dan AIDS antara lain adalah:
 Menurunnya produktivitas masyarakat
 Mengganggu terhadap program pengentasan kemiskinan
 Meningkatnya angka pengangguran
 Mempengaruhi pola hubungan sosial di masyarakat
 Meningkatkan kesenjangan pendapatan/kesenjangan sosial
 Munculnya reaksi negatif dalam bentuk; deportasi, stigmatisasi, diskriminasi 
 dan Isolasi, tindakan kekerasan terhadap Odha.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Pengembangan SDM 
 AIDS bisa menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita, orang tua maupun 
anak muda dan bayi. Data selama ini menunjukkan bahwa AIDS banyak 
menyerang usia produktif (83%) bahkan 65% diantaranya berusia muda (15-30 
tahun). Keadaan ini membawa dampak yang sangat besar terhadap 
pengembangan SDM, yaitu antara lain:
 Mempengaruhi mutu SDM
 Menurunkan mutu SDM masa yang akan datang
 Menurunkan produktivitas tenaga kerja yang sedang aktif.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Demografi
 Ledakan kasus HIV dan AIDS tidak hanya berdampak terhadap ekonomi saja 
tetapi juga kepada struktur demografi di Indonesia pun akan bergeser/berbeda dari 
yang telah diproyeksikan. Perubahan pergeseran-pergeseran proyeksi sebagai 
akibat kasus HIV dan AIDS  yang dapat terjadi antara lain:
 Menurunnya angka harapan hidup
 Komposisi berkurangnya tenaga kerja muda
 Makin berkurangnya tenaga kerja muda
 Biaya tenaga kerja mahal bersamaan dengan peningkatan kesulitan mencari 
 pekerjaan
 Angka kematian bayi dan anak meningkat
 Angka kematian Ibu meningkat
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Dampak HIV dan AIDS terhadap Sektor Kesehatan
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karena akan meningkatkan pula tingkat hunian rumah-rumah sakit. Akibatnya 
biaya operasional untuk merawat Odha akan bertambah, sehingga berdampak 
terhadap program lain dalam hal berkurang penyediaan anggarannya, misalnya 
untuk program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi anak, pemberantasan penyakit 
menular, penyuluhan kesehatan, imunisasi, sanitasi lingkungan, dan lain-lain.
 Sedangkan program-program di atas sangat penting dan berperan besar dalam 
peningkatan SDM untuk masa yang akan datang. Selain itu dampak HIV dan AIDS 
terhadap kesehatan fisik dan psikologis adalah sebagai berikut:

A. Dampak Fisik

 Dilema transfusi darah, artinya orang yang menerima donor darah menjadi 
 turut terinfeksi HIV, padahal disatu sisi dia sangat memerlukan tambahan 
  darah
 Menstruasi terganggu, tingkat kesuburan menurun
 Meningkatnya angka kesakitan dan kematian Ibu, laju infeksi, hamil di luar 
 rahim, bayi  lahir mati, komplikasi masa hamil
 Risiko tinggi kanker leher rahim
 Meningkatnya penyakit oportunistik

B. Dampak Psikologis
 Timbulnya kecemasan dan depresi, karena banyak hal yaitu: sudah terinfeksi 
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pekerjaan, karena stigma dan diskriminasi oleh mitra, teman, sanak keluarga dan 
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Dampak HIV dan AIDS terhadap Sektor Pendidikan
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tersebut menyerang usia produktif, bahkan 65 % diantaranya remaja dan pemuda 
(15-30 tahun) dan masa usia tersebut merupakan masa usia sekolah. Ancaman bagi 
para remaja dan pemuda patut diwaspadai oleh karena masa remaja biasanya 
bersifat ingin tahu dan berkeinginan untuk mencoba-coba serta berpetualang 
dalam hal hubungan seksual, alkohol, serta pornografi yang akhirnya dapat 
menyebabkan korban HIV dan AIDS.

Beberapa dampak HIV dan AIDS terhadap sektor pendidikan, antara lain:
 Menurunnya semangat/produktivitas belajar
 Menurunnya jumlah peserta pendidikan, pelajar/mahasiswa
 Menurunnya mutu pendidikan
 Menurunnya SDM secara kualitatif dan kuantitatif.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Aspek Keamanan dan Aspek Politik
 Dampak HIV dan AIDS pada bidang politik merupakan akibat yang  
 ditimbulkan oleh dampak HIV dan AIDS pada bidang lainnya seperti  
 kesehatan, sosial, ekonomi, budaya dan agama
 Akibat sosial yang disebabkan oleh wabah HIV dan AIDS berdampak secara 
 langsung pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan dalam 
 semua segi,  mutu pelayanan yang menurun, terjadinya diskriminasi di  
 masyarakat dan  menurunnya moral akan berdampak di bidang keamanan 
 dan ketertiban masyarakat dan hal ini akan berakibat luas pada segi  
 pembangunan yang akhirnya akan berdampak politik.
 Dampak negatif HIV dan AIDS pada kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, 
  budaya  dan agama yang merupakan sendi-sendi vital kehidupan suatu 
  negara akan melemahkan ketahanan nasional negara yaitu edeologi, 
politik,  ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOS-  
 BUDHANKAM).  Hal demikian akan berakibat terjadinya ketidakstabilan 
 politik dan kemelut politik yang panjang. Hal ini tentunya akan menghambat 
 laju pembangunan nasional.

Dampak HIV dan AIDS terhadap Aspek Ekonomi
 Dampak HIV dan AIDS di bidang ekonomi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu 
dampak secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak ini dimulai dari 
tingkat individu, keluarga, masyarakat dan akhirnya pada negara dan mungkin 
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dunia.
 Dampak Ekonomi secara Langsung
 Epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan biaya tinggi, baik pada pihak 
penderita maupun pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan obat penyembuh yang 
belum ditemukan. Sehingga biaya harus terus dikeluarkan hanya untuk perawatan 
dan memperpanjang usia penderita. Di lain pihak, penelitian harus terus menerus 
dilakukan dan biaya lainnya sangat dibutuhkan seperti biaya untuk upaya-upaya 
pencegahan.

 Dampak Ekonomi secara tidak Langsung
 Sumber daya alam yang besar menjadi kurang mampu dikelola oleh sumber 
daya manusia baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai konsumen potensial 
akibat terganggunya kesehatan mereka. Hal ini tentu akan mengakibatkan 
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tingkat individu, keluarga, masyarakat dan akhirnya pada negara dan mungkin 
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dunia.
 Dampak Ekonomi secara Langsung
 Epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan biaya tinggi, baik pada pihak 
penderita maupun pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan obat penyembuh yang 
belum ditemukan. Sehingga biaya harus terus dikeluarkan hanya untuk perawatan 
dan memperpanjang usia penderita. Di lain pihak, penelitian harus terus menerus 
dilakukan dan biaya lainnya sangat dibutuhkan seperti biaya untuk upaya-upaya 
pencegahan.

 Dampak Ekonomi secara tidak Langsung
 Sumber daya alam yang besar menjadi kurang mampu dikelola oleh sumber 
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menurunnya produksi dari berbagai investasi.
KEGIATAN  2  : WILDFIRE 

Pengantar

 Simulasi ini menggambarkan penyebaran HIV dalam suatu kelompok 
masyarakat, yang berasal dari salah satu anggota kelompok yang ditularkan HIV 
oleh fasilitator, melalui hubungan seksual.
 Hubungan seksual disimulasikan dengan salaman. Peserta akan melakukan 
salaman dengan beberapa rekan peserta lainnya. Simulasi kedua, peserta 
melakukan salaman hanya dengan satu orang rekan peserta.

Tujuan
1. Peserta mampu mengembangkan pengertian mengenai penularan HIV.
2. Peserta mampu mengembangkan pengertian mengenai pencegahan atau 
  penurunan tingkat penularan HIV dengan tidak melakukan hubungan 
seks  sebelum nikah, dan di luar nikah (setia pada isteri/suami).
3. Peserta mampu secara pribadi mengalami bagaimana rasanya terpapar atau 
 terinfeksi HIV melalui perilaku seksual.
4. Peserta mampu mengembangkan pengertian untuk tidak melakukan   
hubungan seksual sebelum menikah, dan di luar nikah (setia pada   
 isteri/suami).

Keterampilan yang ingin dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Pemecahan masalah
3. Berkomunikasi
4. Kesadaran diri
5. Empati

Metode
 Permainan dan simulasi

Waktu 
 2 x 45 menit
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Langkah-langkah
1. Mintalah semua peserta untuk berdiri membentuk lingkaran, Anda sebagai 
 fasilitator  tetap di tengah.
2. Dekati seorang peserta dan bersalamanlah, beritahu seluruh peserta bahwa 
 dalam latihan ini sebuah salaman sama artinya dengan melakukan hubungan 
 seks (sebagai contoh kita sebenarnya bukan bersalaman, tapi sedang  
 melakukan hubungan seks).
3. Sambil terus memegang tangan peserta, jelaskan bahwa Anda terinfeksi  
 karena HIV. Secara intelektual Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda  
 terinfeksi karena Anda belum diperiksa. Untuk latihan ini kita perlu suatu cara 
 untuk menunjukkan seseeorang terpapar HIV yaitu dengan sebuah garukan 
 kecil pada telapak tangan selama bersalaman.
4. Demontrasikan garukan kecil pada orang yang Anda salami kepada seluruh 
 peserta. Jelaskan bahwa bila orang ini bersalaman dengan orang lain, dia harus 
 menggaruk telapak tangan orang yang diajak bersalaman untuk menyatakan 
 terpapar HIV. Hentikan salaman dan beritahu peserta bahwa ini hanya contoh 
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menurunnya produksi dari berbagai investasi.
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melakukan salaman hanya dengan satu orang rekan peserta.

Tujuan
1. Peserta mampu mengembangkan pengertian mengenai penularan HIV.
2. Peserta mampu mengembangkan pengertian mengenai pencegahan atau 
  penurunan tingkat penularan HIV dengan tidak melakukan hubungan 
seks  sebelum nikah, dan di luar nikah (setia pada isteri/suami).
3. Peserta mampu secara pribadi mengalami bagaimana rasanya terpapar atau 
 terinfeksi HIV melalui perilaku seksual.
4. Peserta mampu mengembangkan pengertian untuk tidak melakukan   
hubungan seksual sebelum menikah, dan di luar nikah (setia pada   
 isteri/suami).

Keterampilan yang ingin dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Pemecahan masalah
3. Berkomunikasi
4. Kesadaran diri
5. Empati

Metode
 Permainan dan simulasi

Waktu 
 2 x 45 menit

3
MODUL :

IMS, HIV DAN AIDS

Langkah-langkah
1. Mintalah semua peserta untuk berdiri membentuk lingkaran, Anda sebagai 
 fasilitator  tetap di tengah.
2. Dekati seorang peserta dan bersalamanlah, beritahu seluruh peserta bahwa 
 dalam latihan ini sebuah salaman sama artinya dengan melakukan hubungan 
 seks (sebagai contoh kita sebenarnya bukan bersalaman, tapi sedang  
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3. Sambil terus memegang tangan peserta, jelaskan bahwa Anda terinfeksi  
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4. Demontrasikan garukan kecil pada orang yang Anda salami kepada seluruh 
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 terpapar HIV. Hentikan salaman dan beritahu peserta bahwa ini hanya contoh 

113



MODUL :

3

114

IMS, HIV DAN AIDS

 dan pada saat ini mereka belum terpapar HIV.
5. Selanjutnya perintahkan semua peserta berbalik menghadap lingkaran luar
 dan memejamkan mata. Selama Anda berjalan-jalan di dalam lingkaran, Anda 
 menyentuh/menepuk pundak beberapa orang peserta. Usahakan agar  
 tepukan tidak didengar dan diketahui oleh peserta lainnya. Orang ini telah 
 Anda tulari HIV. Orang yang punggungnya Anda tepuk ini tidak boleh  
 memberitahu peserta lainnya.
6. Setelah Anda menyentuh/menepuk punggung seseorang, mintalah peserta 
 untuk membuka matanya dan tanyakan apakah mereka dapat menunjuk 
  seseorang yang  telah disentuh punggungnya terinfeksi HIV. 
7. Ingatkan kembali kepada peserta bahwa ada seseorang yang telah disentuh 
 (terinfeksi HIV), dan orang ini akan menggaruk telapak tangan orang-orang 
 yang bersalaman dengannya. Instruksikan kepada peserta bila nanti selama 
 simulasi telapak tangannya digaruk, maka pada saat ia bersalaman dengan 
 orang lain ia harus mengaruk kembali telapak tangan orang yang bersalaman 
 dengannya.
8. Sebagai pedoman, jumlah salaman yang diperkenankan adalah sebagai  
 berikut bila  jumlah peserta 20 – 30 orang, jumlah salaman adalah 4 kali  
 salaman dengan orang yang berbeda. Bila jumlah peserta 30 – 40 orang jumlah 
 salaman adalah 5 kali salaman dengan orang berbeda.
9. Keluarlah dari lingkaran dan mintalah peserta untuk berbaur dan kemudian 
 bersalaman. Sebutkan lagi hanya sampai angka yang ditetapkan.
10. Setelah bersalaman selesai, masuklah kembali ke tengah lingkaran tanyakan: 
 “Apakah ada seseorang yang memilih untuk tidak bersalaman?”.
11. Tunjukkanlah bahwa semua orang dapat menentukan pilihannya sendiri 
  dalam melakukan hubungan seks yang tidak aman, dan tidak melakukan 
  hubungan seks adalah salah satu pilihan tersebut.
12. Nyatakanlah pada peserta mengenai cepatnya penularan HIV di mana dari 
 satu orang yang telah terinfeksi, dalam waktu cepat dan karena mereka  
 berhubungan seks dengan bebas, jumlah yang terpapar virus menjadi tinggi.
13. Kemudian minta pendapat dua orang dari mereka yang digaruk untuk   
 menyatakan pengalamannya sehingga kena garukan, juga pendapat dari dua 
 orang yang tidak kena garukan mengenai keberuntungan mereka, dan berapa 
 kali mereka bersalaman. Berikan sedikit komentar dan kesimpulan, agar tidak 
 terjadi kesalahpahaman. Tekankan bahwa penularan HIV dalam kelompok 
 tersebut adalah tinggi.
14. Setelah selesai dengan permainan di atas ini, dilanjutkan dengan simulasi 
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  kedua, yaitu “tes pemeriksaan darah” (tes antibodi HIV).
15. Fasilitator meminta seluruh peserta yang “terinfeksi” untuk maju ke tengah
 lingkaran. Kemudian tanyakan mana peserta yang mau diperiksa dan mana 
 yang tidak. Bagi yang tidak mau dipersilahkan mundur dari tengah lingkaran, 
 usahakan agar semua peserta diperiksa. Bagi peserta yang mau diperiksa 
  bagikan kepada  mereka amplop. (Hasil pemeriksaan tes antibodi HIV). 
  Mintalah agar peserta jangan membukanya dulu tapi memegangnya saja.
16. Sebelum membuka hasil tes mereka, ingatkan bahwa pada keadaan  
 sebenarnya  hasil pemeriksaan tidak dibagikan dengan cara demikian. Hasil 
 tersebut seharusnya diberikan dalam suasana pribadi dan rahasia.
17. Fasilitator menawarkan kepada peserta yang telah mendapatkan amplop. 
  Apakah amplop akan dibuka sendiri atau oleh fasilitator.
18. Setelah mendapatkan hasil “Pemeriksaan” di dalam amplop yang hasilnya “-” 
 (negatif) dipersilahkan untuk mundur/kembali ke lingkaran luar. Bagi yang 
 mendapatkan hasil tes “+” (positif) tetap berada di tengah lingkaran.
19. Diskusikan bagaimana rasanya mendapat hasil pemeriksaan yang negatif. 
 Diskusikan keperluan untuk pemeriksaan kembali apabila masih meragukan 
 hasilnya.
20. Bila diskusi telah berakhir, mintalah peserta yang dapat hasil positif untuk
 menaruh kembali kartu mereka ke dalam amplop. Jelaskan bahwa Anda 
  sebagai fasilitator merasakan apa yang mereka alami dan ingin melakukan 
 sesuatu untuk membantu mereka. 
21. Untuk menyakinkan kembali hasil pemeriksaan perlu ditekankan bahwa 
  kemungkinan hasilnya adalah positif dan negatif palsu, maka lakukan tes 
  kedua.
22. Masing-masing peserta yang dapat hasil positif diminta mengemukakan 
  pendapat pribadi mereka pada saat ini, dan cara yang efektif adalah 
meminta  mereka berdiri dan keluar dari lingkaran dalam, menanyakan nama 
lengkap  mereka, dan tanyalah: “Melihat kembali situasi tadi, apa pendapat 
Anda   mengenai HIV berhubung Anda sudah keluar dari situasi tersebut?”. 
Setelah  peserta-peserta dengan hasil pemeriksaan yang positif selesai bicara, 
mintalah  semua peserta untuk kembali ke dalam lingkungan besar dan ambil 
nafas   pelan-pelan. Sambil nafas, mintalah mereka untuk melupakan hal-hal 
yang  ingin mereka lupakan dan biarkan tangan dan pundak rileks. Mintalah tiap 
 peserta untuk melihat latihan tadi dan menyebutkan satu kata untuk  
 menggambarkan perasaan mereka mengenai partisipasi mereka.
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7. Ingatkan kembali kepada peserta bahwa ada seseorang yang telah disentuh 
 (terinfeksi HIV), dan orang ini akan menggaruk telapak tangan orang-orang 
 yang bersalaman dengannya. Instruksikan kepada peserta bila nanti selama 
 simulasi telapak tangannya digaruk, maka pada saat ia bersalaman dengan 
 orang lain ia harus mengaruk kembali telapak tangan orang yang bersalaman 
 dengannya.
8. Sebagai pedoman, jumlah salaman yang diperkenankan adalah sebagai  
 berikut bila  jumlah peserta 20 – 30 orang, jumlah salaman adalah 4 kali  
 salaman dengan orang yang berbeda. Bila jumlah peserta 30 – 40 orang jumlah 
 salaman adalah 5 kali salaman dengan orang berbeda.
9. Keluarlah dari lingkaran dan mintalah peserta untuk berbaur dan kemudian 
 bersalaman. Sebutkan lagi hanya sampai angka yang ditetapkan.
10. Setelah bersalaman selesai, masuklah kembali ke tengah lingkaran tanyakan: 
 “Apakah ada seseorang yang memilih untuk tidak bersalaman?”.
11. Tunjukkanlah bahwa semua orang dapat menentukan pilihannya sendiri 
  dalam melakukan hubungan seks yang tidak aman, dan tidak melakukan 
  hubungan seks adalah salah satu pilihan tersebut.
12. Nyatakanlah pada peserta mengenai cepatnya penularan HIV di mana dari 
 satu orang yang telah terinfeksi, dalam waktu cepat dan karena mereka  
 berhubungan seks dengan bebas, jumlah yang terpapar virus menjadi tinggi.
13. Kemudian minta pendapat dua orang dari mereka yang digaruk untuk   
 menyatakan pengalamannya sehingga kena garukan, juga pendapat dari dua 
 orang yang tidak kena garukan mengenai keberuntungan mereka, dan berapa 
 kali mereka bersalaman. Berikan sedikit komentar dan kesimpulan, agar tidak 
 terjadi kesalahpahaman. Tekankan bahwa penularan HIV dalam kelompok 
 tersebut adalah tinggi.
14. Setelah selesai dengan permainan di atas ini, dilanjutkan dengan simulasi 

3
MODUL :

IMS, HIV DAN AIDS

  kedua, yaitu “tes pemeriksaan darah” (tes antibodi HIV).
15. Fasilitator meminta seluruh peserta yang “terinfeksi” untuk maju ke tengah
 lingkaran. Kemudian tanyakan mana peserta yang mau diperiksa dan mana 
 yang tidak. Bagi yang tidak mau dipersilahkan mundur dari tengah lingkaran, 
 usahakan agar semua peserta diperiksa. Bagi peserta yang mau diperiksa 
  bagikan kepada  mereka amplop. (Hasil pemeriksaan tes antibodi HIV). 
  Mintalah agar peserta jangan membukanya dulu tapi memegangnya saja.
16. Sebelum membuka hasil tes mereka, ingatkan bahwa pada keadaan  
 sebenarnya  hasil pemeriksaan tidak dibagikan dengan cara demikian. Hasil 
 tersebut seharusnya diberikan dalam suasana pribadi dan rahasia.
17. Fasilitator menawarkan kepada peserta yang telah mendapatkan amplop. 
  Apakah amplop akan dibuka sendiri atau oleh fasilitator.
18. Setelah mendapatkan hasil “Pemeriksaan” di dalam amplop yang hasilnya “-” 
 (negatif) dipersilahkan untuk mundur/kembali ke lingkaran luar. Bagi yang 
 mendapatkan hasil tes “+” (positif) tetap berada di tengah lingkaran.
19. Diskusikan bagaimana rasanya mendapat hasil pemeriksaan yang negatif. 
 Diskusikan keperluan untuk pemeriksaan kembali apabila masih meragukan 
 hasilnya.
20. Bila diskusi telah berakhir, mintalah peserta yang dapat hasil positif untuk
 menaruh kembali kartu mereka ke dalam amplop. Jelaskan bahwa Anda 
  sebagai fasilitator merasakan apa yang mereka alami dan ingin melakukan 
 sesuatu untuk membantu mereka. 
21. Untuk menyakinkan kembali hasil pemeriksaan perlu ditekankan bahwa 
  kemungkinan hasilnya adalah positif dan negatif palsu, maka lakukan tes 
  kedua.
22. Masing-masing peserta yang dapat hasil positif diminta mengemukakan 
  pendapat pribadi mereka pada saat ini, dan cara yang efektif adalah 
meminta  mereka berdiri dan keluar dari lingkaran dalam, menanyakan nama 
lengkap  mereka, dan tanyalah: “Melihat kembali situasi tadi, apa pendapat 
Anda   mengenai HIV berhubung Anda sudah keluar dari situasi tersebut?”. 
Setelah  peserta-peserta dengan hasil pemeriksaan yang positif selesai bicara, 
mintalah  semua peserta untuk kembali ke dalam lingkungan besar dan ambil 
nafas   pelan-pelan. Sambil nafas, mintalah mereka untuk melupakan hal-hal 
yang  ingin mereka lupakan dan biarkan tangan dan pundak rileks. Mintalah tiap 
 peserta untuk melihat latihan tadi dan menyebutkan satu kata untuk  
 menggambarkan perasaan mereka mengenai partisipasi mereka.
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Penegasan

Sampaikan kepada peserta bahwa penularan HIV demikian cepat dan kita semua 
mempunyai risiko untuk tertular HIV, meskipun tidak melalui hubungan seksual 
tetapi melalui cara-cara penularan lainnya yang tidak diduga misalnya transfusi 
darah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah mencegah perilaku-perilaku 
yang mengarah pada perilaku berisiko penularan HIV. Kita tidak dapat 
mengetahui status seseorang sebagai telah terinfeksi HIV dari penampilan 
fisiknya, tetapi harus dilakukan tes antibodi terlebih dahulu.

3
MODUL :

IMS, HIV DAN AIDS

KEGIATAN 3 : BENAR - SALAH TENTANG INFORMASI HIV DAN AIDS

Pengantar
 Melalui kegiatan ini fasilitator dapat melihat kemampuan peserta akan 
informasi HIV dan AIDS yang benar. 

Tujuan kegiatan
Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta:
1. Lebih memehami informasi HIV dan AIDS  dengan benar.
2. Mengetahui pendapat-pendapat yang tidak benar sehubungan dengan  
 HIV dan AIDS.

Keterampilan Yang Dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Berpikir Kreatif
3. Komunikasi yang efektif
4. Pengambilan Keputusan

Metode
1. Ceramah
2. Penugasan
3. Diskusi

Waktu  
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat tulis
2. Lembar tugas

Langkah-langkah 

1. Fasilitator menyapa peserta.
2. Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu “Di masyarakat  
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Penegasan

Sampaikan kepada peserta bahwa penularan HIV demikian cepat dan kita semua 
mempunyai risiko untuk tertular HIV, meskipun tidak melalui hubungan seksual 
tetapi melalui cara-cara penularan lainnya yang tidak diduga misalnya transfusi 
darah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah mencegah perilaku-perilaku 
yang mengarah pada perilaku berisiko penularan HIV. Kita tidak dapat 
mengetahui status seseorang sebagai telah terinfeksi HIV dari penampilan 
fisiknya, tetapi harus dilakukan tes antibodi terlebih dahulu.
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KEGIATAN 3 : BENAR - SALAH TENTANG INFORMASI HIV DAN AIDS

Pengantar
 Melalui kegiatan ini fasilitator dapat melihat kemampuan peserta akan 
informasi HIV dan AIDS yang benar. 

Tujuan kegiatan
Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta:
1. Lebih memehami informasi HIV dan AIDS  dengan benar.
2. Mengetahui pendapat-pendapat yang tidak benar sehubungan dengan  
 HIV dan AIDS.

Keterampilan Yang Dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Berpikir Kreatif
3. Komunikasi yang efektif
4. Pengambilan Keputusan

Metode
1. Ceramah
2. Penugasan
3. Diskusi

Waktu  
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat tulis
2. Lembar tugas

Langkah-langkah 

1. Fasilitator menyapa peserta.
2. Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu “Di masyarakat  
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 masih banyak pendapat-pendapat yang salah berkaitan dengan pengetahuan 
 HIV dan AIDS. Pada kegiatan kali ini kalian diminta untuk memberikan  
 keputusan benar atau salah pada pernyataan-pernyataan (pendapat) yang 
 terdapat pada lembar tugas yang akan dibagikan. Sebelum memutuskan benar 
 atau salah pada setiap pernyataan tersebut, terlebih dulu diskusikan dalam 
 kelompok masing-masing.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang  
 masing-masing  terdiri dari 4 - 6 orang.
4. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada setiap peserta.
5. Setelah peserta menerima lembar tugas dan berkumpul pada masing-masing 
 kelompoknya, selanjutnya mereka diminta untuk mendiskusikan tugas yang 
 ada pada lembar tugas.
6. Peserta berdiskusi dan mengerjakan tugas selama kira-kira 20 menit.
7. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk mendiskusikan secara bersama 
 pernyataan yang ada pada lembar tugas.
8. Fasilitator meminta tiap kelompok membawakan hasil diskusinya secara 
  bergantian. Beri kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 
hasil  diskusinya dengan cara membagi jumlah pernyataan dengan jumlah 
  kelompok dan hasilnya adalah  jumlah pernyataan yang menjadi 
tanggung  jawab masing-masing kelompok.
9. Jangan lupa untuk menggali lebih dalam atau menanyakan alasan mengapa 
 membuat keputusan tersebut.
10. Setelah semua pernyataan dibahas, fasilitator menutup kegiatan dengan  
 penegasan.

Penegasan

HIV dan AIDS bukanlah penyakit kutukan. Pada dasarnya tidak ada orang yang 
menginginkan suatu penyakit tertentu. Demikian pula dengan HIV dan AIDS, 
tidak ada seorang pun yang ingin tertular HIV.  Terjangkit tidaknya seseorang oleh 
suatu penyakit tertentu, adalah sesuai kehendak tuhan. Kita tidak  bisa menolak 
atau menginginkannya. Maka itu, seorang  yang terinfeksi HIV tidak pernah 
berencana dirinya akan tertular virus tersebut. Kita  tidak boleh mengucilkan atau 
membedakan (mendiskriminasi) seorang yang terinfeksi HIV . Sebaliknya kita 
harus membantu mereka agar hidupnya berarti.
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 Masih banyak orang yang beranggapan salah terhadap penularan HIV, 
padahal ada cara-cara tertentu yang dapat menularkan  HIV dan  ada perilaku-
perilaku tertentu yang dapat menjadi pemicu atau penyebab seseorang tertular 
HIV. Tugas kita semua untuk meluruskan pendapat-pendapat yang tidak benar 
yang ada di masyarakat.

119



MODUL :

3

118

IMS, HIV DAN AIDS

 masih banyak pendapat-pendapat yang salah berkaitan dengan pengetahuan 
 HIV dan AIDS. Pada kegiatan kali ini kalian diminta untuk memberikan  
 keputusan benar atau salah pada pernyataan-pernyataan (pendapat) yang 
 terdapat pada lembar tugas yang akan dibagikan. Sebelum memutuskan benar 
 atau salah pada setiap pernyataan tersebut, terlebih dulu diskusikan dalam 
 kelompok masing-masing.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang  
 masing-masing  terdiri dari 4 - 6 orang.
4. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada setiap peserta.
5. Setelah peserta menerima lembar tugas dan berkumpul pada masing-masing 
 kelompoknya, selanjutnya mereka diminta untuk mendiskusikan tugas yang 
 ada pada lembar tugas.
6. Peserta berdiskusi dan mengerjakan tugas selama kira-kira 20 menit.
7. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk mendiskusikan secara bersama 
 pernyataan yang ada pada lembar tugas.
8. Fasilitator meminta tiap kelompok membawakan hasil diskusinya secara 
  bergantian. Beri kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 
hasil  diskusinya dengan cara membagi jumlah pernyataan dengan jumlah 
  kelompok dan hasilnya adalah  jumlah pernyataan yang menjadi 
tanggung  jawab masing-masing kelompok.
9. Jangan lupa untuk menggali lebih dalam atau menanyakan alasan mengapa 
 membuat keputusan tersebut.
10. Setelah semua pernyataan dibahas, fasilitator menutup kegiatan dengan  
 penegasan.

Penegasan

HIV dan AIDS bukanlah penyakit kutukan. Pada dasarnya tidak ada orang yang 
menginginkan suatu penyakit tertentu. Demikian pula dengan HIV dan AIDS, 
tidak ada seorang pun yang ingin tertular HIV.  Terjangkit tidaknya seseorang oleh 
suatu penyakit tertentu, adalah sesuai kehendak tuhan. Kita tidak  bisa menolak 
atau menginginkannya. Maka itu, seorang  yang terinfeksi HIV tidak pernah 
berencana dirinya akan tertular virus tersebut. Kita  tidak boleh mengucilkan atau 
membedakan (mendiskriminasi) seorang yang terinfeksi HIV . Sebaliknya kita 
harus membantu mereka agar hidupnya berarti.
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 Masih banyak orang yang beranggapan salah terhadap penularan HIV, 
padahal ada cara-cara tertentu yang dapat menularkan  HIV dan  ada perilaku-
perilaku tertentu yang dapat menjadi pemicu atau penyebab seseorang tertular 
HIV. Tugas kita semua untuk meluruskan pendapat-pendapat yang tidak benar 
yang ada di masyarakat.

119



MODUL :

3

120

IMS, HIV DAN AIDS

Lembar Diskusi

Diskusikan dalam kelompok masing-masing pernyataan-pernyataan yang ada 
pada kolom di sebelah kiri dan berilah tanda silang (x) pada kolom keputusan 
benar atau salah untuk setiap pernuyataan.

No  Pernyataan              Keputusan
                        Benar         Salah
 1.  Seseorang dapat tertular HIV bila 
  melakukan transfusi darah  
2.  Pemakaian jarum suntik secara bergantian 
  pada pengguna narkotik mempunyai risiko 
  tinggi dalam penularan HIV  
3.  Orang dengan HIV dan AIDS (Odha), harus 
  dijauhi supaya tidak menulari  
4.  AIDS adalah penyakit para “gay” karena terjadi 
  hanya pada orang-orang homoseksual  
5.  Berhubungan seks dengan berganti-ganti 
  pasangan mempunyai risiko dalam penularan HIV  
6.  Orang-orang dengan HIV dan AIDS harus dirahasia-
  kan namanya untuk  kepentingan keamanan  
7.  HIV dapat memperlemah pertahanan tubuh 
  seseorang terhadap serangan penyakit  
8.  Seseorang dapat tertular HIV melalui pemakaian 
  gelas, piring dan sendok bersama Odha  
9.  Pendidikan pencegahan penularan HIV hanya perlu 
  diberikan pada anak-anak sekolah  
10.  HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau 
  gigitan serangga lain 
11.  Berenang bersama Odha dalam satu kolam 
  yang sama mempunyain risiko tertular HIV  
12.  Saat ini belum ada obat yang dapat 
  menyembuhkan HIV dan AIDS  
13.  HIV dan AIDS adalah penyakit yang berkaitan 
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  dengan perilaku manusia  
14.  HIV dapat ditularkan melalui ibu yang Odha 
  kepada bayi yang dikandungnya  
15.  Orang-orang yang pensiun dari kerjanya tidak 
  mempunyai risiko tertular HIV  
16.  AIDS adalah penyakitnya orang-orang 
  yang berdosa  
17.  Kita semua mempunyai risiko tertular HIV  
18.  Kita belum tentu tertular HIV jika sudah 
  menjaga perilaku kita  
19.  Menggunakan toilet umum dapat dapat 
  berisiko tertular HIV  
20.  Kita boleh tinggal serumah dengan Odha 
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Lembar Diskusi

Diskusikan dalam kelompok masing-masing pernyataan-pernyataan yang ada 
pada kolom di sebelah kiri dan berilah tanda silang (x) pada kolom keputusan 
benar atau salah untuk setiap pernuyataan.

No  Pernyataan              Keputusan
                        Benar         Salah
 1.  Seseorang dapat tertular HIV bila 
  melakukan transfusi darah  
2.  Pemakaian jarum suntik secara bergantian 
  pada pengguna narkotik mempunyai risiko 
  tinggi dalam penularan HIV  
3.  Orang dengan HIV dan AIDS (Odha), harus 
  dijauhi supaya tidak menulari  
4.  AIDS adalah penyakit para “gay” karena terjadi 
  hanya pada orang-orang homoseksual  
5.  Berhubungan seks dengan berganti-ganti 
  pasangan mempunyai risiko dalam penularan HIV  
6.  Orang-orang dengan HIV dan AIDS harus dirahasia-
  kan namanya untuk  kepentingan keamanan  
7.  HIV dapat memperlemah pertahanan tubuh 
  seseorang terhadap serangan penyakit  
8.  Seseorang dapat tertular HIV melalui pemakaian 
  gelas, piring dan sendok bersama Odha  
9.  Pendidikan pencegahan penularan HIV hanya perlu 
  diberikan pada anak-anak sekolah  
10.  HIV dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau 
  gigitan serangga lain 
11.  Berenang bersama Odha dalam satu kolam 
  yang sama mempunyain risiko tertular HIV  
12.  Saat ini belum ada obat yang dapat 
  menyembuhkan HIV dan AIDS  
13.  HIV dan AIDS adalah penyakit yang berkaitan 
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  dengan perilaku manusia  
14.  HIV dapat ditularkan melalui ibu yang Odha 
  kepada bayi yang dikandungnya  
15.  Orang-orang yang pensiun dari kerjanya tidak 
  mempunyai risiko tertular HIV  
16.  AIDS adalah penyakitnya orang-orang 
  yang berdosa  
17.  Kita semua mempunyai risiko tertular HIV  
18.  Kita belum tentu tertular HIV jika sudah 
  menjaga perilaku kita  
19.  Menggunakan toilet umum dapat dapat 
  berisiko tertular HIV  
20.  Kita boleh tinggal serumah dengan Odha 
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  karena belum tentu tertular HIV  
KEGIATAN 4  :  SETUJU VERSUS TIDAK SETUJU

Pengantar
 Masih sering kita dengar pernyataan-pernyataan  yang salah dari masyarakat 
tentang pengetahuan HIV dan AIDS, misalnya HIV dan AIDS adalah penyakit 
kutukan, HIV dan AIDS adalah penyakit orang-orang homoseksual, HIV dan AIDS 
dapat ditularkan melalui nyamuk dan sebagainya.  Kegiatan ini akan melatih dan 
membiasakan peserta untuk berpikir kritis, kreatif terhadap pernyataan-pernyatan 
yang benar dan tidak benar.

Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta:
1. Memahami fakta-fakta yang benar sehubungan dengan pengetahuan tentang 
 HIV dan AIDS
2. Memahami hal-hal yang dapat dan tidak dapat menularkan HIV.

Keterampilan yang dikembangkan

1. Berpikir kritis
2. Berpikir Kreatif
3. Komunikasi yang efektif
4. Empati
5. Pengambilan Keputusan

Metode  
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 lembar pernyataan
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Langkah-langkah

1. Fasilitator menyapa peserta

2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:
 “Kali ini kita akan mengingat kembali hal-hal yang kalian pernah tahu tentang 
 HIV dan AIDS. Saya akan membacakan sejumlah pernyataan secara satu 
  persatu. Saya minta kalian untuk menentukan setuju, tidak setuju atau 
ragu- ragu dengan pernyataan yang saya bacakan nanti. Saya minta kalian untuk 
 berdiri dan berkumpul di tengah-tengah. Jika setuju dengan pernyataan yang 
 saya bacakan silakan kalian pindah ke sebelah kanan saya, jika tidak setuju 
 silakan pindah ke sebelah kiri saya”

3. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri di tengah kelas, jika sudah  
 memahami kegiatan yang akan dijalankan.

4. Fasilitator membacakan pernyataan.

5. Fasilitator memintan alasan mengapa menuju peserta ke sebelah kanan (setuju) 
 dan mengapa menuju ke sebelah kiri atau tidak setuju dengan pernyataan yang 
 dibacakan.

6. Selesai membacakan seluruh pernyataan, fasilitator memberi penegasan.

Penegasan

Sebagai orang yang telah mendapatkan informasi HIV dan AIDS, sebaiknya kita 
harus kritis dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan HIV dan 
AIDS. Kita tidak terbawa arus pada pernyataan-pernyataan yang kurang benar 
yang masih dipercayai oleh masyarakat. Tugas kitalah sebagai orang yang telah 
memahami pengetahuan tentang HIV dan AIDS untuk meluruskan pemahaman-
pemahaman yang masih kurang benar tersebut, misalnya masih ada anggapan 
bahwa HIV dan AIDS adalah penyakitnya orang-orang yang berdosa, HIV dapat 
menular melalui nyamuk dan sebagainya.
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  karena belum tentu tertular HIV  
KEGIATAN 4  :  SETUJU VERSUS TIDAK SETUJU

Pengantar
 Masih sering kita dengar pernyataan-pernyataan  yang salah dari masyarakat 
tentang pengetahuan HIV dan AIDS, misalnya HIV dan AIDS adalah penyakit 
kutukan, HIV dan AIDS adalah penyakit orang-orang homoseksual, HIV dan AIDS 
dapat ditularkan melalui nyamuk dan sebagainya.  Kegiatan ini akan melatih dan 
membiasakan peserta untuk berpikir kritis, kreatif terhadap pernyataan-pernyatan 
yang benar dan tidak benar.

Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta:
1. Memahami fakta-fakta yang benar sehubungan dengan pengetahuan tentang 
 HIV dan AIDS
2. Memahami hal-hal yang dapat dan tidak dapat menularkan HIV.

Keterampilan yang dikembangkan

1. Berpikir kritis
2. Berpikir Kreatif
3. Komunikasi yang efektif
4. Empati
5. Pengambilan Keputusan

Metode  
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 lembar pernyataan
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Langkah-langkah

1. Fasilitator menyapa peserta

2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:
 “Kali ini kita akan mengingat kembali hal-hal yang kalian pernah tahu tentang 
 HIV dan AIDS. Saya akan membacakan sejumlah pernyataan secara satu 
  persatu. Saya minta kalian untuk menentukan setuju, tidak setuju atau 
ragu- ragu dengan pernyataan yang saya bacakan nanti. Saya minta kalian untuk 
 berdiri dan berkumpul di tengah-tengah. Jika setuju dengan pernyataan yang 
 saya bacakan silakan kalian pindah ke sebelah kanan saya, jika tidak setuju 
 silakan pindah ke sebelah kiri saya”

3. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri di tengah kelas, jika sudah  
 memahami kegiatan yang akan dijalankan.

4. Fasilitator membacakan pernyataan.

5. Fasilitator memintan alasan mengapa menuju peserta ke sebelah kanan (setuju) 
 dan mengapa menuju ke sebelah kiri atau tidak setuju dengan pernyataan yang 
 dibacakan.

6. Selesai membacakan seluruh pernyataan, fasilitator memberi penegasan.

Penegasan

Sebagai orang yang telah mendapatkan informasi HIV dan AIDS, sebaiknya kita 
harus kritis dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan HIV dan 
AIDS. Kita tidak terbawa arus pada pernyataan-pernyataan yang kurang benar 
yang masih dipercayai oleh masyarakat. Tugas kitalah sebagai orang yang telah 
memahami pengetahuan tentang HIV dan AIDS untuk meluruskan pemahaman-
pemahaman yang masih kurang benar tersebut, misalnya masih ada anggapan 
bahwa HIV dan AIDS adalah penyakitnya orang-orang yang berdosa, HIV dapat 
menular melalui nyamuk dan sebagainya.
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IMS, HIV DAN AIDS

Lembar Pernyataan

1. Seseorang dapat tertular HIV jika duduk bersebelahan dengan Odha.

2. Jika nyamuk menggigit seorang Odha dan menggigit orang lain, maka orang 
 tersebut tidak akan tertular HIV.

3. Kita dapat tertular HIV jika duduk diatas toilet yang baru saja digunakan oleh 
 seorang Odha.

4. Seseorang dapat tertular HIV melalui hubungan seks (persetubuhan) dengan 
 PSK.

5. Kita dapat tertular HIV jika memakan makanan yang dimasak oleh Odha.

6. Kita tidak dapat tertular HIV bila berpelukan dengan Odha.

7. Seseorang yang positif HIV dan tampak sehat tidak akan menularkan HIV 
  pada orang lain.

8. HIV dan AIDS adalah penyakitnya orang-orang miskin dan tidak  
  berpendidikan.

9. HIV dan AIDS adalah penyakitnya orang-orang homoseksual.

10. Kakak dan adik dari seorang Odha, biasanya juga Odha.
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Kegiatan    1 :   Informasi Life Skills Education

Kegiatan  2 :   Kenalilah Dirimu

Kegiatan  3 :   Berkata yang Seharusnya

Kegiatan  4 :   Bagaimana Selanjutnya
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IMS, HIV DAN AIDS

Lembar Pernyataan

1. Seseorang dapat tertular HIV jika duduk bersebelahan dengan Odha.

2. Jika nyamuk menggigit seorang Odha dan menggigit orang lain, maka orang 
 tersebut tidak akan tertular HIV.

3. Kita dapat tertular HIV jika duduk diatas toilet yang baru saja digunakan oleh 
 seorang Odha.

4. Seseorang dapat tertular HIV melalui hubungan seks (persetubuhan) dengan 
 PSK.

5. Kita dapat tertular HIV jika memakan makanan yang dimasak oleh Odha.

6. Kita tidak dapat tertular HIV bila berpelukan dengan Odha.

7. Seseorang yang positif HIV dan tampak sehat tidak akan menularkan HIV 
  pada orang lain.

8. HIV dan AIDS adalah penyakitnya orang-orang miskin dan tidak  
  berpendidikan.

9. HIV dan AIDS adalah penyakitnya orang-orang homoseksual.

10. Kakak dan adik dari seorang Odha, biasanya juga Odha.
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Kegiatan    1 :   Informasi Life Skills Education

Kegiatan  2 :   Kenalilah Dirimu

Kegiatan  3 :   Berkata yang Seharusnya

Kegiatan  4 :   Bagaimana Selanjutnya
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KEGIATAN 1 : INFORMASI LIFE SKILLS EDUCATION 

Tujuan  
1. Dapat  memahami pengertian life skills Education (LSE)
2. Memahami 10 keterampilan psikososial yang dikembangkan dalam Life Skills 
  Education
3. Memahami  konsep dasar  Life Skills Education.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir Kritis
2. Komunikasi yang efektif

Metode
1. Curah Pendapat
2. Ceramah 
3. Tanya jawab.

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan 
1. Alat bantu pandang dengar
2. Transparansi 
3. Papan tulis 
4. Spidol/kapur
    
Langkah-Langkah

1. Fasilitator menyapa peserta 
2. Fasilitator membuka pertemuan dengan curah pendapat yaitu menanyakan  
 tentang:
3. Apa yang peserta ketahui tentang Life Skills  atau kecakapan  hidup
4. Fasilitator menyampaikan materi Life Skills Education melalui ceramah dengan 
 alat bantu pandang dengar dan transparansi, serta materi seperti terlampir.
5. Setelah selesai penyampaian materi, fasilitator melanjutkannya dengan  
 bertanya jawab.

LIFE SKILLS EDUCATION
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LIFE SKILLS EDUCATION 4
MODUL :

KEGIATAN 1 : INFORMASI LIFE SKILLS EDUCATION 

Tujuan  
1. Dapat  memahami pengertian life skills Education (LSE)
2. Memahami 10 keterampilan psikososial yang dikembangkan dalam Life Skills 
  Education
3. Memahami  konsep dasar  Life Skills Education.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir Kritis
2. Komunikasi yang efektif

Metode
1. Curah Pendapat
2. Ceramah 
3. Tanya jawab.

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan 
1. Alat bantu pandang dengar
2. Transparansi 
3. Papan tulis 
4. Spidol/kapur
    
Langkah-Langkah

1. Fasilitator menyapa peserta 
2. Fasilitator membuka pertemuan dengan curah pendapat yaitu menanyakan  
 tentang:
3. Apa yang peserta ketahui tentang Life Skills  atau kecakapan  hidup
4. Fasilitator menyampaikan materi Life Skills Education melalui ceramah dengan 
 alat bantu pandang dengar dan transparansi, serta materi seperti terlampir.
5. Setelah selesai penyampaian materi, fasilitator melanjutkannya dengan  
 bertanya jawab.
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Lembar Materi

PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP
(LIFE SKILLS EDUCATION)

A. KETERAMPILAN HIDUP SEHAT ATAU LIFE SKILLS

 Menurut WHO definisi Keterampilan Hidup atau Life Skills adalah berbagai 
keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, 
yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan 
tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif.
 Dengan defenisi tersebut di atas, maka skills atau keterampilan yang dapat 
digolongkan life skills  sangatlah banyak dan beragam tergantung dari situasi dan 
kondisi sosial, maupun budaya masyarakat setempat. Misalnya life skills yang 
dibutuhkan atau dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan/mencari 
nafkah (income generating) seperti menjahit, memasak, pertukangan, dan 
perbengkelan. Ini semua dapat digolongkan kedalam vocational skills  (pendidikan 
kejuruan).
 Pendidikan Keterampilan hidup (Life Skills Education disingkat LSE) sebenarnya 
pengembangan kompetensi psikososial yaitu kemampuan yang diperlukan untuk 
berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, dan masyarakat atau lingkungan 
di mana ia berada. Kompetensi psikososial tersebut tidak berdiri sendiri tetapi 
saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan perilaku hidup sehari-
hari. 
 Dalam Pendidikan keterampilan hidup terdapat sepuluh keterampilan yang 
merupakan keterampilan dasar yang penting perlu dikembangkan dalam 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak dan remaja. Kesepuluh 
keterampilan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kesadaran diri (self  awareness)
2. Empati (emphaty)
3. Komunikasi yang efektif  (effective communication)
4. Hubungan antar personal  (interpersonal relationship)
5. Kemampuan mengendalikan emosi (the ability to manage emotions)
6. Penyesuaian  diri terhadap tekanan-tekanan (cope with  stress)
7. Berpikir kreatif (creative thinking)
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8. Berpikir kritis (critical  thinking)
9. Pembuatan Keputusan (decision making)
10. Pemecahan Masalah (problem solving)

1. Empati  dan kesadaran diri (pemahaman diri)
 Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang 
lain. Kemampuan berempati sangat bermanfaat bagi remaja untuk memahami  
kesulitan  atau  masalah  yang dialami oleh teman, guru, kakak, adik, orang tua, 
atau orang lain. Belajar berempati berarti memandang suatu persoalan dari kaca 
mata orang lain. Meskipun demikian,  kemampuan berempati  ini tidak mungkin 
efektif kalau remaja  tidak mampu mengembangkan kesadaran diri yang baik. 
Pemahaman terhadap dirinya sendiri (kekuatan dan kelemahan)  sama 
pentingnya dengan pemahaman terhadap orang lain. Oleh karena itu, 
pengembangan empati harus dilakukan bersama-sama dengan pengembangan 
pemahaman atau kesadaran atas dirinya sendiri.

2. Komunikasi dan hubungan interpersonal
 Berbagai persoalan interpersonal yang dihadapi manusia sering bersumber 
dari kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, meramu ide atau pendapat dan 
mengkomunikasikannya kepada orang lain sejelas-jelasnya merupakan salah satu 
keterampilan yang amat penting dalam hidup kita. Jika keterampilan 
berkomunikasi kita baik, dapat diharapkan bahwa hubungan kita dengan orang 
lain juga akan baik pula.

3. Pengambilan keputusan  dan pemecahan masalah (problem-solving)
 Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu tantangan yang akan 
dihadapi oleh remaja di masa mendatang adalah begitu berlimpah ruahnya arus 
informasi yang menerpa hidup mereka.  Diharapkan dengan begitu banyak 
informasi, seorang  remaja  mampu   memilah-milah informasi yang baik bagi dirinya 
dan pada akhirnya mampu  mengambil keputusan untuk menentukan skala prioritas 
hidupnya.  Pengambilan keputusan adalah langkah pertama dalam pemecahan 
masalah. Jika individu mampu mencermati informasi dan mengambil keputusan 
yang baik (bagi dirinya sendiri dan orang lain),  ia akan maju dalam upayanya 
memecahkan masalah.

4. Berpikir kreatif  dan berpikir kritis
 Seseorang yang dihadapkan pada informasi yang berlimpah ruah dan mampu 
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Lembar Materi

PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP
(LIFE SKILLS EDUCATION)

A. KETERAMPILAN HIDUP SEHAT ATAU LIFE SKILLS

 Menurut WHO definisi Keterampilan Hidup atau Life Skills adalah berbagai 
keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, 
yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan 
tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif.
 Dengan defenisi tersebut di atas, maka skills atau keterampilan yang dapat 
digolongkan life skills  sangatlah banyak dan beragam tergantung dari situasi dan 
kondisi sosial, maupun budaya masyarakat setempat. Misalnya life skills yang 
dibutuhkan atau dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan/mencari 
nafkah (income generating) seperti menjahit, memasak, pertukangan, dan 
perbengkelan. Ini semua dapat digolongkan kedalam vocational skills  (pendidikan 
kejuruan).
 Pendidikan Keterampilan hidup (Life Skills Education disingkat LSE) sebenarnya 
pengembangan kompetensi psikososial yaitu kemampuan yang diperlukan untuk 
berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, dan masyarakat atau lingkungan 
di mana ia berada. Kompetensi psikososial tersebut tidak berdiri sendiri tetapi 
saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan perilaku hidup sehari-
hari. 
 Dalam Pendidikan keterampilan hidup terdapat sepuluh keterampilan yang 
merupakan keterampilan dasar yang penting perlu dikembangkan dalam 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak dan remaja. Kesepuluh 
keterampilan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kesadaran diri (self  awareness)
2. Empati (emphaty)
3. Komunikasi yang efektif  (effective communication)
4. Hubungan antar personal  (interpersonal relationship)
5. Kemampuan mengendalikan emosi (the ability to manage emotions)
6. Penyesuaian  diri terhadap tekanan-tekanan (cope with  stress)
7. Berpikir kreatif (creative thinking)
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8. Berpikir kritis (critical  thinking)
9. Pembuatan Keputusan (decision making)
10. Pemecahan Masalah (problem solving)

1. Empati  dan kesadaran diri (pemahaman diri)
 Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang 
lain. Kemampuan berempati sangat bermanfaat bagi remaja untuk memahami  
kesulitan  atau  masalah  yang dialami oleh teman, guru, kakak, adik, orang tua, 
atau orang lain. Belajar berempati berarti memandang suatu persoalan dari kaca 
mata orang lain. Meskipun demikian,  kemampuan berempati  ini tidak mungkin 
efektif kalau remaja  tidak mampu mengembangkan kesadaran diri yang baik. 
Pemahaman terhadap dirinya sendiri (kekuatan dan kelemahan)  sama 
pentingnya dengan pemahaman terhadap orang lain. Oleh karena itu, 
pengembangan empati harus dilakukan bersama-sama dengan pengembangan 
pemahaman atau kesadaran atas dirinya sendiri.

2. Komunikasi dan hubungan interpersonal
 Berbagai persoalan interpersonal yang dihadapi manusia sering bersumber 
dari kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, meramu ide atau pendapat dan 
mengkomunikasikannya kepada orang lain sejelas-jelasnya merupakan salah satu 
keterampilan yang amat penting dalam hidup kita. Jika keterampilan 
berkomunikasi kita baik, dapat diharapkan bahwa hubungan kita dengan orang 
lain juga akan baik pula.

3. Pengambilan keputusan  dan pemecahan masalah (problem-solving)
 Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu tantangan yang akan 
dihadapi oleh remaja di masa mendatang adalah begitu berlimpah ruahnya arus 
informasi yang menerpa hidup mereka.  Diharapkan dengan begitu banyak 
informasi, seorang  remaja  mampu   memilah-milah informasi yang baik bagi dirinya 
dan pada akhirnya mampu  mengambil keputusan untuk menentukan skala prioritas 
hidupnya.  Pengambilan keputusan adalah langkah pertama dalam pemecahan 
masalah. Jika individu mampu mencermati informasi dan mengambil keputusan 
yang baik (bagi dirinya sendiri dan orang lain),  ia akan maju dalam upayanya 
memecahkan masalah.

4. Berpikir kreatif  dan berpikir kritis
 Seseorang yang dihadapkan pada informasi yang berlimpah ruah dan mampu 
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mengkaji informasi tersebut secara kritis, yaitu memisahkan yang relevan dengan yang 
tidak relevan yang berguna dengan yang tidak berguna sehingga tidak akan tenggelam 
dalam persoalan tanpa akhir. 
 Demikian juga dengan berpikir kreatif, yaitu melihat informasi atau data dari 
berbagai sudut pandang tanpa takut salah merupakan modal besar untuk 
mempertahankan hidup (survive) dalam berbagai tantangan/kondisi.

5. Menanggulangi masalah emosional dan mengatasi stress
 Persoalan hidup bukan hanya persoalan logika saja melainkan lebih 
merupakan persoalan emosional. Seseorang yang tidak mampu mengatasi 
berbagai tekanan psikososial akan mengalami tekanan batin yang akan 
menjerumuskan yang bersangkutan dalam berbagai masalah berkepanjangan. 
Oleh karena itu, kedewasaan emosional  mutlak diperlukan guna mengatasi 
stres/tekanan hidup dan menanggulangi masalah-masalah emosional yang 
muncul dalam kehidupan sehari-hari.

B.   KONSEP DASAR
 Pendidikan Kecakapan Hidup mempunyai kontribusi yang sangat besar 
terhadap peningkatan/perkembangan individu dan sosial, perlindungan terhadap 
hak asasi manusia, dan pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan dan 
sosial, karena konsep dasar Pendidikan Keterampilan Hidup meliputi :
a.   Demokratisasi yaitu mencakup penghargaan dan perlindungan terhadap hak
 asasi manusia termasuk hak-hak anak dan perempuan;
b. Tanggung jawab yaitu  baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain 
 dan lingkungan; serta Tuhan yang Maha Kuasa;
c. Perlindungan yaitu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan 
 lingkungan.

 Sebagai konsekuensi logis dari konsep dasar di atas, maka Pendidikan 
Kecakapan Hidup mempunyai dampak terhadap metode pengajaran di mana para 
peserta didik akan belajar dalam situasi yang demokratis (Pengembangan rasa 
percaya diri dan saling menghargai) dibandingkan dengan cara instruktif atau 
pendekatan komunikasi satu arah.

C.   MANFAAT
 Di berbagai negara di dunia, pendidikan keterampilan hidup sehat 
menduduki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena 

MODUL :

4

130

LIFE SKILLS EDUCATION

manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung sangat dirasakan. Berikut ini 
manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program ini.

1. Meningkatkan kemampuan dalam teknik pengajaran
 Keterampilan berpikir kritis dan kemampuan mengambil keputusan sangat 
menunjang proses belajar yang baik. Kegiatan pendidikan selama ini dilakukan 
dengan pendekatan ceramah (satu arah dan instruktif), dalam modul ini diubah 
menjadi kegaitan belajar mengajar yang menyenangkan dengan berbagai 
permainan dan kegiatan belajar aktif lainnya. Komunikasi dilakukan secara dua 
arah dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 
Kita memahami bahwa kegiatan yang menggabungkaan antara aspek perilaku dan 
aspek perasaan akan lebih berhasil dibanding dengan yang menekankan aspek 
perilaku saja. Selain itu, intervensi akan lebih mudah diterima dan dimengerti 
karena tidak adanya beban hafalan dan tekanan psikologis.

2. Memberi wawasan berpikir yang lebih luas
 Melalui kecakapan hidup, peserta didik dilatih untuk memperluas wawasan 
dan lebih peka terhadap keanekaragaman yang ada di lingkungannya dalam hal ini  
peserta didik diajak membicarakan masalah yang berhubungan dengan isu-isu 
perbedaan, dan realitas hidup lainnya seperti melihat konsep persamaan, berbagi, 
keadilan, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam diskusi 
selalu diciptakan suasana kelas yang bersahabat agar tidak terjadi 
pencampuradukan antara argumen mengenai topik pembicaraan dan masalah 
pribadi, sehingga tercipta wawasan berpikir yang luas dan sikap dewasa untuk 
tidak hanya  berfokus pada diri sendiri namun mampu bertindak adil terhadap 
berbagai hal yang menyangkut perbedaan jenis kelamin, suku, ras dan agama serta 
kebangsaan, dan mampu memberikan bantuan dan perlindungan bagi sesama 
yang memerlukannya.

3. Memberi kecakapan dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari  
 dan percaya diri
 Dalam berlatih kecakapan hidup, peserta didik diharapkan dapat 
mengembangkan dirinya, untuk percaya diri dan berani mengemukakan pendapat 
terhadap hal-hal yang dianggap benar atau tidak benar. Hal ini dimungkinkan 
karena selama peserta didik mengikuti pembelajaran pendidikan keterampilan 
hidup sehat, mereka terbiasa melakukan diskusi (mempertahankan argumentasi), 
tanya jawab dan memberikan presentasi terhadap hasil diskusi yang telah 
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mengkaji informasi tersebut secara kritis, yaitu memisahkan yang relevan dengan yang 
tidak relevan yang berguna dengan yang tidak berguna sehingga tidak akan tenggelam 
dalam persoalan tanpa akhir. 
 Demikian juga dengan berpikir kreatif, yaitu melihat informasi atau data dari 
berbagai sudut pandang tanpa takut salah merupakan modal besar untuk 
mempertahankan hidup (survive) dalam berbagai tantangan/kondisi.

5. Menanggulangi masalah emosional dan mengatasi stress
 Persoalan hidup bukan hanya persoalan logika saja melainkan lebih 
merupakan persoalan emosional. Seseorang yang tidak mampu mengatasi 
berbagai tekanan psikososial akan mengalami tekanan batin yang akan 
menjerumuskan yang bersangkutan dalam berbagai masalah berkepanjangan. 
Oleh karena itu, kedewasaan emosional  mutlak diperlukan guna mengatasi 
stres/tekanan hidup dan menanggulangi masalah-masalah emosional yang 
muncul dalam kehidupan sehari-hari.

B.   KONSEP DASAR
 Pendidikan Kecakapan Hidup mempunyai kontribusi yang sangat besar 
terhadap peningkatan/perkembangan individu dan sosial, perlindungan terhadap 
hak asasi manusia, dan pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan dan 
sosial, karena konsep dasar Pendidikan Keterampilan Hidup meliputi :
a.   Demokratisasi yaitu mencakup penghargaan dan perlindungan terhadap hak
 asasi manusia termasuk hak-hak anak dan perempuan;
b. Tanggung jawab yaitu  baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain 
 dan lingkungan; serta Tuhan yang Maha Kuasa;
c. Perlindungan yaitu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan 
 lingkungan.

 Sebagai konsekuensi logis dari konsep dasar di atas, maka Pendidikan 
Kecakapan Hidup mempunyai dampak terhadap metode pengajaran di mana para 
peserta didik akan belajar dalam situasi yang demokratis (Pengembangan rasa 
percaya diri dan saling menghargai) dibandingkan dengan cara instruktif atau 
pendekatan komunikasi satu arah.

C.   MANFAAT
 Di berbagai negara di dunia, pendidikan keterampilan hidup sehat 
menduduki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena 
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manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung sangat dirasakan. Berikut ini 
manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program ini.

1. Meningkatkan kemampuan dalam teknik pengajaran
 Keterampilan berpikir kritis dan kemampuan mengambil keputusan sangat 
menunjang proses belajar yang baik. Kegiatan pendidikan selama ini dilakukan 
dengan pendekatan ceramah (satu arah dan instruktif), dalam modul ini diubah 
menjadi kegaitan belajar mengajar yang menyenangkan dengan berbagai 
permainan dan kegiatan belajar aktif lainnya. Komunikasi dilakukan secara dua 
arah dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 
Kita memahami bahwa kegiatan yang menggabungkaan antara aspek perilaku dan 
aspek perasaan akan lebih berhasil dibanding dengan yang menekankan aspek 
perilaku saja. Selain itu, intervensi akan lebih mudah diterima dan dimengerti 
karena tidak adanya beban hafalan dan tekanan psikologis.

2. Memberi wawasan berpikir yang lebih luas
 Melalui kecakapan hidup, peserta didik dilatih untuk memperluas wawasan 
dan lebih peka terhadap keanekaragaman yang ada di lingkungannya dalam hal ini  
peserta didik diajak membicarakan masalah yang berhubungan dengan isu-isu 
perbedaan, dan realitas hidup lainnya seperti melihat konsep persamaan, berbagi, 
keadilan, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam diskusi 
selalu diciptakan suasana kelas yang bersahabat agar tidak terjadi 
pencampuradukan antara argumen mengenai topik pembicaraan dan masalah 
pribadi, sehingga tercipta wawasan berpikir yang luas dan sikap dewasa untuk 
tidak hanya  berfokus pada diri sendiri namun mampu bertindak adil terhadap 
berbagai hal yang menyangkut perbedaan jenis kelamin, suku, ras dan agama serta 
kebangsaan, dan mampu memberikan bantuan dan perlindungan bagi sesama 
yang memerlukannya.

3. Memberi kecakapan dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari  
 dan percaya diri
 Dalam berlatih kecakapan hidup, peserta didik diharapkan dapat 
mengembangkan dirinya, untuk percaya diri dan berani mengemukakan pendapat 
terhadap hal-hal yang dianggap benar atau tidak benar. Hal ini dimungkinkan 
karena selama peserta didik mengikuti pembelajaran pendidikan keterampilan 
hidup sehat, mereka terbiasa melakukan diskusi (mempertahankan argumentasi), 
tanya jawab dan memberikan presentasi terhadap hasil diskusi yang telah 
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dilakukannya, serta bersedia menerima masukan dari orang lain dan menghargai 
setiap pendapat meskipun berbeda dengan pendapatnya.

4. Memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya.
 Peserta didik yang memiliki keterampilan hidup sehat akan menjadikan 
belajar itu sebagai bagian dari kehidupannya sebab semakin banyak yang 
dipelajari, semakin banyak pula hal yang ingin diketahui. Bila hal ini terus 
berlangsung, belajar menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupannya 
dan ini adalah dasar bagi seseorang untuk bisa berkembang dengan baik dan cepat 
sebagai suatu usaha pengembangan sumber daya manusia.

5. Memberi kemampuan mengatasi permasalahan hidup sehari-hari
 Peserta didik yang memiliki keterampilan hidup sehat akan lebih mampu 
mengatasi berbagai masalah hidupnya. Kemampuan untuk mengambil keputusan 
dan problem solving (pemecahan masalah), penentuan skala prioritas hidup yang 
baik bagi dirinya dan orang lain adalah beberapa keterampilan yang akan 
dipelajari. Masalah hidup yang bersumber dari kurangnya keberanian untuk 
mengambil keputusan, tekanan kelompok, dan kurangnya komunikasi 
memperoleh perhatian dalam modul ini.

6. Meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan dan menghargai sesama
 Kesadaran terhadap diri sendiri dan orang lain memperoleh perhatian yang 
sangat serius dalam program ini. Melalui peningkatan kesadaran terhadap dirinya 
sendiri, peserta didik dapat mengembangkan kepekaan dan penghargaan/peng-
hormatan terhadap orang lain. Semua itu adalah landasan hidup bersama sebagai 
bangsa dan bagian dari tanggung jawab seseoang sebagai makhluk sosial dan 
anggota masyarakat.

7. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
 Dengan mengembangkan sikap dan perilaku untuk hidup sehat sejak dini 
diharapkan tumbuh kesadaran tentang kesehatan, baik fisik maupun mental. 
Modul ini dikembangkan dengan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial 
dalam perkembangan kepribadian anak didik.
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KEGIATAN 2  :  KENALILAH DIRIMU

Pengantar
 Kadangkala kita menilai diri kita sendiri sebagaimana orang lain bersikap 
kepada kita. Artinya, kita akan menilai sifat, sikap dan kemampuan yang  ada pada 
diri kita  sebagaimana orang lain menilai atau bersikap terhadap perilaku dan 
sikap-sikap kita. Jika  orang lain menilai dan beranggapan yang negatif tentang diri 
kita, maka kita seringkali menilai diri sendiri juga negatif. Demikian pula jika orang 
lain menilai positif, maka kita menilai diri sendiri sebagai positif. Padahal, yang 
lebih tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Orang lain menilai atau bereaksi 
terhadap diri kita sering dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau sesuai nilai 
dan norma yang dipahaminya. Oleh karena itu, adalah perlu agar kita belajar 
mengenal diri sendiri. Kegiatan ini akan memberi gambaran bahwa kadangkala 
kita tidak menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada diri sendiri.

Tujuan 
1. Peserta mengetahui dan memahami bahwa kita tidak boleh selalu menilai 
negatif  terhadap diri sendiri.
2. Peserta menyadari bahwa setiap orang tidak hanya memiliki sisi negatif, tetapi 
 memiliki juga sisi positif..

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis dan kreatif
2. Kesadaran diri
3. Komunikasi

Metode
 Ceramah 

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat  tulis
2. Lembar tugas

Waktu 
 45 menit 

4
MODUL :

LIFE SKILLS EDUCATION

133



dilakukannya, serta bersedia menerima masukan dari orang lain dan menghargai 
setiap pendapat meskipun berbeda dengan pendapatnya.

4. Memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya.
 Peserta didik yang memiliki keterampilan hidup sehat akan menjadikan 
belajar itu sebagai bagian dari kehidupannya sebab semakin banyak yang 
dipelajari, semakin banyak pula hal yang ingin diketahui. Bila hal ini terus 
berlangsung, belajar menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupannya 
dan ini adalah dasar bagi seseorang untuk bisa berkembang dengan baik dan cepat 
sebagai suatu usaha pengembangan sumber daya manusia.

5. Memberi kemampuan mengatasi permasalahan hidup sehari-hari
 Peserta didik yang memiliki keterampilan hidup sehat akan lebih mampu 
mengatasi berbagai masalah hidupnya. Kemampuan untuk mengambil keputusan 
dan problem solving (pemecahan masalah), penentuan skala prioritas hidup yang 
baik bagi dirinya dan orang lain adalah beberapa keterampilan yang akan 
dipelajari. Masalah hidup yang bersumber dari kurangnya keberanian untuk 
mengambil keputusan, tekanan kelompok, dan kurangnya komunikasi 
memperoleh perhatian dalam modul ini.

6. Meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan dan menghargai sesama
 Kesadaran terhadap diri sendiri dan orang lain memperoleh perhatian yang 
sangat serius dalam program ini. Melalui peningkatan kesadaran terhadap dirinya 
sendiri, peserta didik dapat mengembangkan kepekaan dan penghargaan/peng-
hormatan terhadap orang lain. Semua itu adalah landasan hidup bersama sebagai 
bangsa dan bagian dari tanggung jawab seseoang sebagai makhluk sosial dan 
anggota masyarakat.

7. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
 Dengan mengembangkan sikap dan perilaku untuk hidup sehat sejak dini 
diharapkan tumbuh kesadaran tentang kesehatan, baik fisik maupun mental. 
Modul ini dikembangkan dengan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial 
dalam perkembangan kepribadian anak didik.
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KEGIATAN 2  :  KENALILAH DIRIMU

Pengantar
 Kadangkala kita menilai diri kita sendiri sebagaimana orang lain bersikap 
kepada kita. Artinya, kita akan menilai sifat, sikap dan kemampuan yang  ada pada 
diri kita  sebagaimana orang lain menilai atau bersikap terhadap perilaku dan 
sikap-sikap kita. Jika  orang lain menilai dan beranggapan yang negatif tentang diri 
kita, maka kita seringkali menilai diri sendiri juga negatif. Demikian pula jika orang 
lain menilai positif, maka kita menilai diri sendiri sebagai positif. Padahal, yang 
lebih tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Orang lain menilai atau bereaksi 
terhadap diri kita sering dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau sesuai nilai 
dan norma yang dipahaminya. Oleh karena itu, adalah perlu agar kita belajar 
mengenal diri sendiri. Kegiatan ini akan memberi gambaran bahwa kadangkala 
kita tidak menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada diri sendiri.

Tujuan 
1. Peserta mengetahui dan memahami bahwa kita tidak boleh selalu menilai 
negatif  terhadap diri sendiri.
2. Peserta menyadari bahwa setiap orang tidak hanya memiliki sisi negatif, tetapi 
 memiliki juga sisi positif..

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis dan kreatif
2. Kesadaran diri
3. Komunikasi

Metode
 Ceramah 

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat  tulis
2. Lembar tugas

Waktu 
 45 menit 
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Langkah-langkah kegiatan

1. Sapa peserta sebagaimana biasa dan sampaikan harapan-harapan baik,  
 misalnya “mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat”.
2. Sampaikan bahwa kali ini peserta akan diajak berdiskusi tentang kisah atau  
 cerita yang menggambarkan seseorang yang berhasil mendapat kembali
 kepercayaan dirinya setelah dirinya diakui dan diterima oleh lingkungan  
 sosialnya (temannya).
3. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok 
  terdiri dari 5 sampai 7 orang.
4. Lembar cerita dibagikan kepada setiap peserta atau jika jumlahnya terbatas  
 dibagikan kepada perwakilan kelompok saja, asalkan semua memungkinkan 
  untuk membaca cerita tersebut.
5. Minta peserta untuk mendiskusikan cerita tersebut dalam kelompok masing-
  masing dan memecahkan permasalahan yang terdapat pada akhir cerita 
  tersebut.
6. Setelah selesai berdiskusi, fasilitator meminta perwakilan masing-masing  
 kelompok untuk menyampaikan hasil bahasan kelompoknya.
7. Pada akhir kegiatan, fasilitator menutupnya dengan memberikan penegasan.

Penegasan 

Kita harus dapat mengenali diri kita agar dapat menghargai diri sendiri. Caranya 
adalah dengan mengamati tidak hanya kekurangan-kekurangan tetapi juga 
kelebihan-kelebihan diri. Jika kita hanya mengenal kelebihan-kelebihan saja, maka 
kita akan menjadi tinggi hati. Sebaliknya jika kita hanya tahu kelemahan-
kelemahan saja maka akan cenderung rendah diri. Sifat tinggi hati dan rendah diri 
ini sangat tidak baik untuk pengembangan diri. Orang yang tinggi hati selalu 
merasa dirinya mampu dalam segala hal dan orang yang rendah diri tidak berani 
mengembangkan diri karena merasa dirinya tidak mampu
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Lembar diskusi
 Rama adalah siswa SMP kelas dua. Berbeda dengan teman-temannya di kelas, 
Rama termasuk berbadan kecil dibanding anak-anak seusianya yang bertubuh 
normal. Dengan keadaan yang demikian, Rama sering diejek teman-temannya. 
Lama-kelamaan Rama menjadi rendah diri dan menarik diri, tidak mau bergaul 
jika berada di sekolah. Saat istirahat, ia lebih suka menyendiri sambil membaca 
buku. Hal ini baginya lebih baik karena ia terbebas dari ejekan teman-teman.
 Rama tidak hanya tak mau bergaul, ia juga menarik diri dari kegiatan-kegiatan 
di sekolah. Ia yang gesit dan cekatan serta gemar berolahraga, tak mau ikut klub 
sepak bola, apalagi bergabung dengan tim bola volley dan bola basket yang 
memang memerlukan pemain yang bertubuh tinggi.
 Pada suatu hari Bunga, teman perempuan sekelasnya mengundang Rama 
untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Rama terkejut karena ia mengira semua 
teman-teman di kelasnya tidak menyukainya tak terkecuali Bunga yang terkenal 
cantik dan pintar itu. Apalagi di antara teman sekelasnya hanya ia seorang yang 
diundang Bunga. Rama menerima undangan Bunga, namun ia perlu tahu 
mengapa Bunga mengundangnya dan tidak mengundang teman-teman yang lain.  
Bunga menjelaskan bahwa ia khusus mengundang Rama dalam pestanya karena 
Rama seorang yang pintar, baik dan tidak pernah usil menggodanya seperti teman 
laki-laki yang lain. Rama pun senang mendengar penjelasan Bunga.

Diskusikan dalam kelompokmu
1. Mengapa Rama menarik diri dari pergaulan di sekolahnya?
2. Benarkah sikap Rama yang demikian?
3. Apakah Rama akan berubah pribadinya setrelah menerima undangan dari
 Bunga?  Mengapa demikian?
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Langkah-langkah kegiatan

1. Sapa peserta sebagaimana biasa dan sampaikan harapan-harapan baik,  
 misalnya “mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat”.
2. Sampaikan bahwa kali ini peserta akan diajak berdiskusi tentang kisah atau  
 cerita yang menggambarkan seseorang yang berhasil mendapat kembali
 kepercayaan dirinya setelah dirinya diakui dan diterima oleh lingkungan  
 sosialnya (temannya).
3. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok 
  terdiri dari 5 sampai 7 orang.
4. Lembar cerita dibagikan kepada setiap peserta atau jika jumlahnya terbatas  
 dibagikan kepada perwakilan kelompok saja, asalkan semua memungkinkan 
  untuk membaca cerita tersebut.
5. Minta peserta untuk mendiskusikan cerita tersebut dalam kelompok masing-
  masing dan memecahkan permasalahan yang terdapat pada akhir cerita 
  tersebut.
6. Setelah selesai berdiskusi, fasilitator meminta perwakilan masing-masing  
 kelompok untuk menyampaikan hasil bahasan kelompoknya.
7. Pada akhir kegiatan, fasilitator menutupnya dengan memberikan penegasan.

Penegasan 

Kita harus dapat mengenali diri kita agar dapat menghargai diri sendiri. Caranya 
adalah dengan mengamati tidak hanya kekurangan-kekurangan tetapi juga 
kelebihan-kelebihan diri. Jika kita hanya mengenal kelebihan-kelebihan saja, maka 
kita akan menjadi tinggi hati. Sebaliknya jika kita hanya tahu kelemahan-
kelemahan saja maka akan cenderung rendah diri. Sifat tinggi hati dan rendah diri 
ini sangat tidak baik untuk pengembangan diri. Orang yang tinggi hati selalu 
merasa dirinya mampu dalam segala hal dan orang yang rendah diri tidak berani 
mengembangkan diri karena merasa dirinya tidak mampu
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Lembar diskusi
 Rama adalah siswa SMP kelas dua. Berbeda dengan teman-temannya di kelas, 
Rama termasuk berbadan kecil dibanding anak-anak seusianya yang bertubuh 
normal. Dengan keadaan yang demikian, Rama sering diejek teman-temannya. 
Lama-kelamaan Rama menjadi rendah diri dan menarik diri, tidak mau bergaul 
jika berada di sekolah. Saat istirahat, ia lebih suka menyendiri sambil membaca 
buku. Hal ini baginya lebih baik karena ia terbebas dari ejekan teman-teman.
 Rama tidak hanya tak mau bergaul, ia juga menarik diri dari kegiatan-kegiatan 
di sekolah. Ia yang gesit dan cekatan serta gemar berolahraga, tak mau ikut klub 
sepak bola, apalagi bergabung dengan tim bola volley dan bola basket yang 
memang memerlukan pemain yang bertubuh tinggi.
 Pada suatu hari Bunga, teman perempuan sekelasnya mengundang Rama 
untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Rama terkejut karena ia mengira semua 
teman-teman di kelasnya tidak menyukainya tak terkecuali Bunga yang terkenal 
cantik dan pintar itu. Apalagi di antara teman sekelasnya hanya ia seorang yang 
diundang Bunga. Rama menerima undangan Bunga, namun ia perlu tahu 
mengapa Bunga mengundangnya dan tidak mengundang teman-teman yang lain.  
Bunga menjelaskan bahwa ia khusus mengundang Rama dalam pestanya karena 
Rama seorang yang pintar, baik dan tidak pernah usil menggodanya seperti teman 
laki-laki yang lain. Rama pun senang mendengar penjelasan Bunga.

Diskusikan dalam kelompokmu
1. Mengapa Rama menarik diri dari pergaulan di sekolahnya?
2. Benarkah sikap Rama yang demikian?
3. Apakah Rama akan berubah pribadinya setrelah menerima undangan dari
 Bunga?  Mengapa demikian?
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KEGIATAN 3  :  BERKATA YANG SEHARUSNYA

Pengantar
 Hidup adalah tentang hubungan atau ikatan. Hubungan diantara kita dengan 
orang tua, saudara, teman, dan pacar menunjukkan kualitas hidup kita. Dalam 
hubungan tersebut yang paling penting adalah komunikasi. Agar komunikasi 
menjadi efektif diperlukan kecakapan berempati, berpikir kritis dan berpikir 
kreatif. 
 Adalah penting bagi seseorang untuk dapat mengekspresikan/menunjukkan 
kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, ketakutan-ketakutan dan pendapat-
pendapatnya kepada orang lain. Untuk dapat mengenali emosi yang kita 
tampilkan kita memerlukan orang lain untuk memberikan umpan balik. Namun 
tidak semua orang mengetahui cara mengatakan pendapat meskipun pendapat 
tersebut itu positif bagi orang lain.

Pada kegiatan ini peserta diajak untuk memahami cara-cara mengatakan yang 
seharusnya.

Tujuan 
Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta
1. Mengetahui cara-cara mengatakan pendapat dengan baik.
2. Mempu menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan cara yang baik 
  dan benar.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Empati
3. Komunikasi yang efektif

Metode
1. Ceramah
2. Diskusi

Waktu
 45 menit
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Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat tulis
2. Lembar tugas 

Langkah-langkah
1. Fasilitator menyapa peserta
2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan kali ini.
3. Fasilitator menyampaikan bahwa peserta akan dilatih untuk dapat   
 mengkomunikasikan pendapat kepada orang lain.
4. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri  
 dari 5 - 8  orang.
5. Fasilitator menyampaikan tugas yang harus dikerjakan kelompok yaitu  
 membuat opini/pendapat tentang situasi-sitruasi seperti pada lembar tugas.
6. Fasilitator memberikan contoh cara menyampaikan pendapat asertif seperti 
  pada lembar tugas.
7. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada masing-masing peserta untuk
 didiskusikan dalam kelompok masing-masing.
8. Peserta mendiskusikan bahan dilembar tugas selama kira-kira 20 menit.
9. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk menyampaikan hasil bahasannya di 
 depan kelompok lain.
10. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain  
 menanggapi.
11. Fasilitator menutup kegiatan dengan menyampaikan klarifikasi sebagai  
 penegasan.

Penegasan

Dalam menyampaikan pendapat kita yang sesungguhnya kepada orang lain, bila 
penyampaiannya dilakukan dengan tepat, baik dan benar, maka paling tidak akan 
mengurangi konflik sebagai akibat adanya kesalahfahaman. Cara berkomunikasi 
dengan cara-cara seperti ini disebut sebagai cara yang asertif. Asertif adalah suatu 
cara berkomunikasi pada seseorang dimana ia mampu menyampaikan pikiran, 
perasaan dan nilai-nilai tentang situasi secara terbuka dan langsung dengan tetap 
menghargai perasaan dan nilai-nilai orang lain.
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KEGIATAN 3  :  BERKATA YANG SEHARUSNYA

Pengantar
 Hidup adalah tentang hubungan atau ikatan. Hubungan diantara kita dengan 
orang tua, saudara, teman, dan pacar menunjukkan kualitas hidup kita. Dalam 
hubungan tersebut yang paling penting adalah komunikasi. Agar komunikasi 
menjadi efektif diperlukan kecakapan berempati, berpikir kritis dan berpikir 
kreatif. 
 Adalah penting bagi seseorang untuk dapat mengekspresikan/menunjukkan 
kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, ketakutan-ketakutan dan pendapat-
pendapatnya kepada orang lain. Untuk dapat mengenali emosi yang kita 
tampilkan kita memerlukan orang lain untuk memberikan umpan balik. Namun 
tidak semua orang mengetahui cara mengatakan pendapat meskipun pendapat 
tersebut itu positif bagi orang lain.

Pada kegiatan ini peserta diajak untuk memahami cara-cara mengatakan yang 
seharusnya.

Tujuan 
Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta
1. Mengetahui cara-cara mengatakan pendapat dengan baik.
2. Mempu menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan cara yang baik 
  dan benar.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Empati
3. Komunikasi yang efektif

Metode
1. Ceramah
2. Diskusi

Waktu
 45 menit
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Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat tulis
2. Lembar tugas 

Langkah-langkah
1. Fasilitator menyapa peserta
2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan kali ini.
3. Fasilitator menyampaikan bahwa peserta akan dilatih untuk dapat   
 mengkomunikasikan pendapat kepada orang lain.
4. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri  
 dari 5 - 8  orang.
5. Fasilitator menyampaikan tugas yang harus dikerjakan kelompok yaitu  
 membuat opini/pendapat tentang situasi-sitruasi seperti pada lembar tugas.
6. Fasilitator memberikan contoh cara menyampaikan pendapat asertif seperti 
  pada lembar tugas.
7. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada masing-masing peserta untuk
 didiskusikan dalam kelompok masing-masing.
8. Peserta mendiskusikan bahan dilembar tugas selama kira-kira 20 menit.
9. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk menyampaikan hasil bahasannya di 
 depan kelompok lain.
10. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain  
 menanggapi.
11. Fasilitator menutup kegiatan dengan menyampaikan klarifikasi sebagai  
 penegasan.

Penegasan

Dalam menyampaikan pendapat kita yang sesungguhnya kepada orang lain, bila 
penyampaiannya dilakukan dengan tepat, baik dan benar, maka paling tidak akan 
mengurangi konflik sebagai akibat adanya kesalahfahaman. Cara berkomunikasi 
dengan cara-cara seperti ini disebut sebagai cara yang asertif. Asertif adalah suatu 
cara berkomunikasi pada seseorang dimana ia mampu menyampaikan pikiran, 
perasaan dan nilai-nilai tentang situasi secara terbuka dan langsung dengan tetap 
menghargai perasaan dan nilai-nilai orang lain.
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Lembar Tugas

Diskusikan dalam kelompokmu cara-cara menyampaikan pendapat yang baik 
dan benar kepada orang lain.

Contoh :

 Ketika Elly meminta pendapat pacarnya, mengenai baju baru yang 
dikenakannya dan Farid menilai sebenarnya Elly tak pantas mengenakan baju 
tersebut karena disamping warnanya kurang sesuai dengan warna kulit Elly yang 
pucat juga modelnya kurang pas. Namun jika Farid  mengatakan terus terang 
kepada Elly, tentu saja akan menyakitkan bagi Elly. Kemudian Farid berkata “ 
Kamu bagus memakai baju itu, namun baju yang kamu kenakan kemarin tampak 
lebih bagus dan cocok buat kamu”.

Yang harus didiskusikan
1. Menyampaikan pendapat tentang masakan ibumu yang kurang garam.
2. Memberikan pendapat kepada temanmu tentang perolehan nilai   
 matematikanya  yang jelek.
3. Berkomentar ketika temanmu memotong rambutnya model Funky” dan  
 tampak kurang sesuai.
4. Memberikan koreksi kepada guru ketika pendapatnya kurang benar.
5. Memberikan pendapat kepada sahabat ketika diputus oleh pacarnya karena 
  sifatnya yang penuntut.

MODUL :

4

138

LIFE SKILLS EDUCATION

KEGIATAN 4  :  BAGAIMANA SELANJUTNYA

Pengantar
 Dalam memandang suatu permasalahan seringkali kita menemukan jalan 
buntu sehingga cenderung untuk menyalahkan keadaan dan tidak mencoba untuk 
menelaah ke dalam diri sendiri dan cenderung berpikir negatif. 

Tujuan 
Setelah berakhirnya kegiatan ini diharapkan :
1. Peserta mengetahui dan memahami cara-cara memandang sebuah   
 permasalahan.
2. Peserta menyadari bahwa dalam memandang suatu permasalahan kita harus 
  berhati jernih dan berpikir positif.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis     2. Berpikir kreatif
3. Komunikasi yang efektif  4. Pemecahan masalah

Metode
1.  Ceramah   2.  Diskusi  kelompok
3.  Penugasan

Waktu 
 45 menit 

Bahan/alat yang diperlukan
1.  Alat  tulis  2.  Lembar diskusi

Langkah-langkah 
1. Sapa peserta sebagaimana biasa dan sampaikan harapan-harapan baik,  
 misalnya “mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat”.
2. Sampaikan bahwa kali ini peserta akan diajak berdiskusi tentang kisah atau  
 cerita yang menggambarkan seseorang yang mengalami kekecewaan
3. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok 
  terdiri dari 5 sampai 7 orang.
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Lembar Tugas

Diskusikan dalam kelompokmu cara-cara menyampaikan pendapat yang baik 
dan benar kepada orang lain.

Contoh :

 Ketika Elly meminta pendapat pacarnya, mengenai baju baru yang 
dikenakannya dan Farid menilai sebenarnya Elly tak pantas mengenakan baju 
tersebut karena disamping warnanya kurang sesuai dengan warna kulit Elly yang 
pucat juga modelnya kurang pas. Namun jika Farid  mengatakan terus terang 
kepada Elly, tentu saja akan menyakitkan bagi Elly. Kemudian Farid berkata “ 
Kamu bagus memakai baju itu, namun baju yang kamu kenakan kemarin tampak 
lebih bagus dan cocok buat kamu”.

Yang harus didiskusikan
1. Menyampaikan pendapat tentang masakan ibumu yang kurang garam.
2. Memberikan pendapat kepada temanmu tentang perolehan nilai   
 matematikanya  yang jelek.
3. Berkomentar ketika temanmu memotong rambutnya model Funky” dan  
 tampak kurang sesuai.
4. Memberikan koreksi kepada guru ketika pendapatnya kurang benar.
5. Memberikan pendapat kepada sahabat ketika diputus oleh pacarnya karena 
  sifatnya yang penuntut.
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KEGIATAN 4  :  BAGAIMANA SELANJUTNYA

Pengantar
 Dalam memandang suatu permasalahan seringkali kita menemukan jalan 
buntu sehingga cenderung untuk menyalahkan keadaan dan tidak mencoba untuk 
menelaah ke dalam diri sendiri dan cenderung berpikir negatif. 

Tujuan 
Setelah berakhirnya kegiatan ini diharapkan :
1. Peserta mengetahui dan memahami cara-cara memandang sebuah   
 permasalahan.
2. Peserta menyadari bahwa dalam memandang suatu permasalahan kita harus 
  berhati jernih dan berpikir positif.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis     2. Berpikir kreatif
3. Komunikasi yang efektif  4. Pemecahan masalah

Metode
1.  Ceramah   2.  Diskusi  kelompok
3.  Penugasan

Waktu 
 45 menit 

Bahan/alat yang diperlukan
1.  Alat  tulis  2.  Lembar diskusi

Langkah-langkah 
1. Sapa peserta sebagaimana biasa dan sampaikan harapan-harapan baik,  
 misalnya “mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat”.
2. Sampaikan bahwa kali ini peserta akan diajak berdiskusi tentang kisah atau  
 cerita yang menggambarkan seseorang yang mengalami kekecewaan
3. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok 
  terdiri dari 5 sampai 7 orang.
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4. Lembar diskusi dibagikan kepada setiap peserta atau jika jumlahnya terbatas
 dibagikan kepada perwakilan kelompok saja, asalkan semua memungkinkan 
  untuk membaca cerita tersebut.
5. Minta peserta untuk mendiskusikan cerita tersebut dalam kelompok masing-
  masing dan membuat beberapa kemungkinan pemecahan masalah yang 
  dialami oleh tokoh dalam cerita.
6. Setelah selesai berdiskusi, fasilitator meminta perwakilan masing-masing  
 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.
7. Pada akhir kegiatan, fasilitator menutupnya dengan memberikan penegasan.

 

Penegasan 

Dalam memandang suatu persoalan kita harus berusaha menjernihkan pikiran kita 
dan mencoba untuk selalu berpikir positif. Pandanglah permasalahan dari 
berbagai sudut, jika perlu bertanyalah kepada orang yang tepat, yaitu orang yang 
dapat membantu dalam memecahkan masalah dan tidak menyebarluaskan aib 
yang sekiranya ada dalam masalah tersebut serta tidak menjadikan masalah 
bertambah berbelit. Dalam hal ini komunikasi dan hubungan dengan orang lain 
sangatlah penting. Dalam pemecahan masalah, kita dituntut juga untuk mampu 
berpikir kritis dan kreatif sehingga dapat memunculkan alternatif jalan keluar.
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Lembar Diskusi

Bagaimana Selanjutnya?

 Pada akhirnya melalui bantuan seorang teman,  Hendi meminta Linda untuk 
bertemu di bawah pohon Waru di halaman belakang sekolah yang sering menjadi 
tempat nongkrong” para siswa saat sekolah telah usai.  Hendi sudah lama naksir 
Linda, siswi kelas dua A yang menjadi kembang di sekolah mereka. Hendi sering 
membayangkan wajah Linda yang cantik dan menarik itu. Ia berharap Linda akan 
menjadi pacarnya.

 Sebenarnya Linda keberatan menuruti permintaan Hendi untuk bertemu di 
tempat yang diminta. Disamping karena ia harus mengikuti les bahasa Inggris agar 
dapat berhasil naik tingkat dengan nilai yang baik, ia juga malu bila dilihat teman-
teman lain yang sedang berkumpul di sana. Linda meminta bantuan teman yang 
menjadi perantara hubungan mereka untuk menyampaikan pesan kepada Hendi 
bahwa Linda menolak permintaannya.

 Hendi kecewa berat, saat yang ditunggu untuk menyatakan cintanya kepada 
Linda kandas di tengah jalan. Ia menyesali mengapa Linda menolaknya.

Pertanyaan untuk didiskusikan :

1. Bagaimana cerita di atas selanjutnya? 
 (Buatlah cerita selanjutnya dari cerita di atas)

2. Jika menjadi Hendi apa yang akan kamu lakukan?
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4. Lembar diskusi dibagikan kepada setiap peserta atau jika jumlahnya terbatas
 dibagikan kepada perwakilan kelompok saja, asalkan semua memungkinkan 
  untuk membaca cerita tersebut.
5. Minta peserta untuk mendiskusikan cerita tersebut dalam kelompok masing-
  masing dan membuat beberapa kemungkinan pemecahan masalah yang 
  dialami oleh tokoh dalam cerita.
6. Setelah selesai berdiskusi, fasilitator meminta perwakilan masing-masing  
 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.
7. Pada akhir kegiatan, fasilitator menutupnya dengan memberikan penegasan.

 

Penegasan 

Dalam memandang suatu persoalan kita harus berusaha menjernihkan pikiran kita 
dan mencoba untuk selalu berpikir positif. Pandanglah permasalahan dari 
berbagai sudut, jika perlu bertanyalah kepada orang yang tepat, yaitu orang yang 
dapat membantu dalam memecahkan masalah dan tidak menyebarluaskan aib 
yang sekiranya ada dalam masalah tersebut serta tidak menjadikan masalah 
bertambah berbelit. Dalam hal ini komunikasi dan hubungan dengan orang lain 
sangatlah penting. Dalam pemecahan masalah, kita dituntut juga untuk mampu 
berpikir kritis dan kreatif sehingga dapat memunculkan alternatif jalan keluar.
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Lembar Diskusi

Bagaimana Selanjutnya?

 Pada akhirnya melalui bantuan seorang teman,  Hendi meminta Linda untuk 
bertemu di bawah pohon Waru di halaman belakang sekolah yang sering menjadi 
tempat nongkrong” para siswa saat sekolah telah usai.  Hendi sudah lama naksir 
Linda, siswi kelas dua A yang menjadi kembang di sekolah mereka. Hendi sering 
membayangkan wajah Linda yang cantik dan menarik itu. Ia berharap Linda akan 
menjadi pacarnya.

 Sebenarnya Linda keberatan menuruti permintaan Hendi untuk bertemu di 
tempat yang diminta. Disamping karena ia harus mengikuti les bahasa Inggris agar 
dapat berhasil naik tingkat dengan nilai yang baik, ia juga malu bila dilihat teman-
teman lain yang sedang berkumpul di sana. Linda meminta bantuan teman yang 
menjadi perantara hubungan mereka untuk menyampaikan pesan kepada Hendi 
bahwa Linda menolak permintaannya.

 Hendi kecewa berat, saat yang ditunggu untuk menyatakan cintanya kepada 
Linda kandas di tengah jalan. Ia menyesali mengapa Linda menolaknya.

Pertanyaan untuk didiskusikan :

1. Bagaimana cerita di atas selanjutnya? 
 (Buatlah cerita selanjutnya dari cerita di atas)

2. Jika menjadi Hendi apa yang akan kamu lakukan?
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MODUL :

NARKOBA

MODUL 5

N A R K O B A

Kegiatan 1  : Latihan Nilai 

Kegiatan 2  :  Ceramah

Kegiatan 3  :  Diskusi

Kegiatan 4  : Pernyataan Tentang Mitos
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LIFE SKILLS EDUCATION 5
MODUL :

NARKOBA

MODUL 5

N A R K O B A

Kegiatan 1  : Latihan Nilai 

Kegiatan 2  :  Ceramah

Kegiatan 3  :  Diskusi

Kegiatan 4  : Pernyataan Tentang Mitos
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NARKOBA 5
MODUL :

NARKOBA

KEGIATAN 1  :  LATIHAN NILAI

Tujuan 
Memberi latihan pada peserta untuk belajar ber-empati 

Keterampilan yang dikembangkan
1. Pengambilan keputusan  2. Pemecahan masalah
3. Berpikir kritis    4. Berpikir Kreatif
5. Berempati     6. Berkomunikasi yang efektif

Metode 
 Diskusi

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Lembar kasus

Langkah-langkah
1. Sapalah peserta dengan ramah sebelum kegiatan dimulai. 
2. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok kecil yang setiap kelompoknya 
 menjadi 5 atau 6 orang.  
3. Katakan pada peserta bahwa pada saat ini anda adalah anggota pemerintahan 
 yang diminta untuk memutuskan suatu masalah yang ada pada pemerintahan 
 Anda.
4. Kemudian tiap kelompok mendapat 1 lembaran kasus. Setiap kelompok  
 diminta mendiskusikan keputusan yang akan di ambil oleh kelompok anda, 
 berdasarkan informasi pada lembaran kasus. Diskusikan pertimbangan  
 tiap-tiap anggota kelompok untuk tiap-tiap kasus sebelum diambil suatu 
  keputusan.
5. Setelah kelompok selesai mendiskusikan masalahnya, tiap kelompok dimimta 
 menyampaikan pendapatnya di depan kelompok lain.
6. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan mengenai makna dari 
 seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan ini.
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MODUL :

NARKOBA

KEGIATAN 1  :  LATIHAN NILAI

Tujuan 
Memberi latihan pada peserta untuk belajar ber-empati 

Keterampilan yang dikembangkan
1. Pengambilan keputusan  2. Pemecahan masalah
3. Berpikir kritis    4. Berpikir Kreatif
5. Berempati     6. Berkomunikasi yang efektif

Metode 
 Diskusi

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Lembar kasus

Langkah-langkah
1. Sapalah peserta dengan ramah sebelum kegiatan dimulai. 
2. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok kecil yang setiap kelompoknya 
 menjadi 5 atau 6 orang.  
3. Katakan pada peserta bahwa pada saat ini anda adalah anggota pemerintahan 
 yang diminta untuk memutuskan suatu masalah yang ada pada pemerintahan 
 Anda.
4. Kemudian tiap kelompok mendapat 1 lembaran kasus. Setiap kelompok  
 diminta mendiskusikan keputusan yang akan di ambil oleh kelompok anda, 
 berdasarkan informasi pada lembaran kasus. Diskusikan pertimbangan  
 tiap-tiap anggota kelompok untuk tiap-tiap kasus sebelum diambil suatu 
  keputusan.
5. Setelah kelompok selesai mendiskusikan masalahnya, tiap kelompok dimimta 
 menyampaikan pendapatnya di depan kelompok lain.
6. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan mengenai makna dari 
 seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan ini.
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Penegasan

1. Bukanlah hal yang mudah untuk membuat suatu keputusan. Apalagi bila  
  keputusan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 
2. Dalam setiap pengambilan keputusan tidak akan ada hasil keputusan yang 
 sempurna yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua orang. 
  Akan tetapi pasti ada satu cara agar keputusan yang akan anda ambil 
adalah   keputusan  yang paling baik untuk kelanjutan kehidupan di masa  
  mendatang. Artinya bahwa keputusan tersebut tidak hanya untuk masa 
  sekarang, tetapi juga harus diperhitungkan untuk kebaikan dimasa yang 
akan  datang.
3. Untuk itu, sebelum keputusan diambil, setiap orang harus dapat berpikir 
  kritis, berpikir kreatif dan berkomunikasi yang efektif.
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Lembar kasus

 Anda adalah anggota pemerintahan dari koloni baru di ruang angkasa. Anda 
diminta untuk mengisi koloni tersebut dengan orang yang mirip dengan penduduk 
Indonesia pada abad ke 21 termasuk sejumlah para pemakai narkoba di masyarakat 
Anda.
 Sayangnya  hanya 5 orang pemakai Narkoba yang diperbolehkan tinggal di 
sana, tetapi Anda diberi 8 orang pemakai narkoba. Tugas Anda adalah menolak 3 
dari 8 orang ini. Ketiga orang itu selanjutnya akan dibuang ke angkasa bebas. 
Karena saat ini para pemakai Narkoba dibekukan untuk sementara (suspended 
animation), Anda hanya mempunyai informasi berikut ini untuk membuat 
keputusan.

1. Nama : Adi. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 26 tahun
 Belum kawin. Telah memakai heroin selama 7 tahun. Pengalaman kerja yang 
 terbatas. Dua tahun hukuman penjara karena terlibat pencurian yang berkaitan 
 dengan narkoba. Kondisi fisik bagus.

2. Nama : Bella. Jenis Kelamin: Perempuan. Umur: 56 tahun
 Bercerai, mempunyai dua anak berumur 25 dan 21 tahun. Bella menderita 
  diabetes dan setiap  hari menyuntik dirinya sendiri dengan insulin. Bekerja 
di  kantor sampai anak pertamanya lahir.

3. Nama : Candra. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 72 tahun
 Dia merokok 40 batang setiap hari selama 50 tahun. Dia tidak bekerja lagi, tapi  
dia sebelumnya pernah bekerja sebagai guru sampai dia pensiun. Secara  
 umum, kondisi kesehatannya cukup baik.

4. Nama :  Denada. Jenis Kelamin: Perempuan. Umur: 18 tahun
 Mahasiswa jurusan seni. Memakai mariyuana, amfetamin, dan LSD secara 
 reguler. Dia baru saja mulai menggunakan amfetamine dengan suntikan. Juga 
 merokok 10  batang setiap hari.   

5. Nama : Edu. Jenis Kelamin: Laki-Laki. Umur 13 tahun
 Masih bersekolah, terinfeksi  HIV dari tranfusi darah dan sedang dalam  
 pengobatan ARV. Kesehatannya secara umum bertambah parah.
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Penegasan

1. Bukanlah hal yang mudah untuk membuat suatu keputusan. Apalagi bila  
  keputusan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 
2. Dalam setiap pengambilan keputusan tidak akan ada hasil keputusan yang 
 sempurna yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua orang. 
  Akan tetapi pasti ada satu cara agar keputusan yang akan anda ambil 
adalah   keputusan  yang paling baik untuk kelanjutan kehidupan di masa  
  mendatang. Artinya bahwa keputusan tersebut tidak hanya untuk masa 
  sekarang, tetapi juga harus diperhitungkan untuk kebaikan dimasa yang 
akan  datang.
3. Untuk itu, sebelum keputusan diambil, setiap orang harus dapat berpikir 
  kritis, berpikir kreatif dan berkomunikasi yang efektif.
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Lembar kasus

 Anda adalah anggota pemerintahan dari koloni baru di ruang angkasa. Anda 
diminta untuk mengisi koloni tersebut dengan orang yang mirip dengan penduduk 
Indonesia pada abad ke 21 termasuk sejumlah para pemakai narkoba di masyarakat 
Anda.
 Sayangnya  hanya 5 orang pemakai Narkoba yang diperbolehkan tinggal di 
sana, tetapi Anda diberi 8 orang pemakai narkoba. Tugas Anda adalah menolak 3 
dari 8 orang ini. Ketiga orang itu selanjutnya akan dibuang ke angkasa bebas. 
Karena saat ini para pemakai Narkoba dibekukan untuk sementara (suspended 
animation), Anda hanya mempunyai informasi berikut ini untuk membuat 
keputusan.

1. Nama : Adi. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 26 tahun
 Belum kawin. Telah memakai heroin selama 7 tahun. Pengalaman kerja yang 
 terbatas. Dua tahun hukuman penjara karena terlibat pencurian yang berkaitan 
 dengan narkoba. Kondisi fisik bagus.

2. Nama : Bella. Jenis Kelamin: Perempuan. Umur: 56 tahun
 Bercerai, mempunyai dua anak berumur 25 dan 21 tahun. Bella menderita 
  diabetes dan setiap  hari menyuntik dirinya sendiri dengan insulin. Bekerja 
di  kantor sampai anak pertamanya lahir.

3. Nama : Candra. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 72 tahun
 Dia merokok 40 batang setiap hari selama 50 tahun. Dia tidak bekerja lagi, tapi  
dia sebelumnya pernah bekerja sebagai guru sampai dia pensiun. Secara  
 umum, kondisi kesehatannya cukup baik.

4. Nama :  Denada. Jenis Kelamin: Perempuan. Umur: 18 tahun
 Mahasiswa jurusan seni. Memakai mariyuana, amfetamin, dan LSD secara 
 reguler. Dia baru saja mulai menggunakan amfetamine dengan suntikan. Juga 
 merokok 10  batang setiap hari.   

5. Nama : Edu. Jenis Kelamin: Laki-Laki. Umur 13 tahun
 Masih bersekolah, terinfeksi  HIV dari tranfusi darah dan sedang dalam  
 pengobatan ARV. Kesehatannya secara umum bertambah parah.
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6. Nama : Farah. Jenis Kelamin: Perempuan. Umur: 37 tahun
 Menikah. Minum 1 botol gin setiap hari. Baru-baru ini Farah mengalami  
 kecelakaan  mobil yang dikarenakan kebiasaan minumnya. Pekerjaaan:   
dokter. Kesehatannya  kurang bagus: sakit lever.

7. Nama : Gito. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 43 tahun
 Gito sudah menjalani perawatan dengan obat tidur selama 8 tahun. Dia tinggal 
 dengan pasangannya yang juga berada di koloni. Gito adalah seorang  
 eksekutif Disain, tapi kini tidak bekerja sejak mengalami gangguan syaraf dua 
 tahun lalu. Kesehatan secara umum baik, tetapi dia merokok 20 batang sehari.

8. Nama : Rinto. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 15 tahun
 Rinto sekarang masih bersekolah tapi dia tidak menyukainya dan berencana 
 untuk berhenti. Rinto menghirup lem dan cairan lainnya. Hal ini dilakukannya 
 sendiri setiap hari. Kondisi umum kesehatannya cukup baik. 
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KEGIATAN 2  :  CERAMAH

Tujuan  
Memberikan informasi tentang narkoba dan HIV dan AIDS  pada peserta

Keterampilan yang dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Berpikir kreatif
3. Berkomunikasi dengan efektif

Metode  
 Ceramah dan diskusi

Waktu
 45 menit

Alat/bahan yang diperlukan
 Lembar informasi

Langkah-langkah

1. Sapalah peserta dengan ramah sebelum kegiatan dimulai. 
2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang informasi narkoba dan  
 HIV dan AIDS.
3. Fasilitator menguraikan lebih lanjut tentang informasi narkoba dan HIV dan 
 AIDS secara lebih rinci, dan segala hal yang berkaitan dengan informasi yang 
 sedang  dibicarakan.
4. Setelah fasilitator selesai memberikan informasi, boleh juga di tengah-tengah 
 pada saat informasi sedang disampaikan, berikan kesempatan pada peserta 
 untuk bertanya. 
5. Untuk dapat lebih memahami informasi narkoba dan HIV dan AIDS yang 
  disampaikan, peserta dapat membaca lembar informasi.
6. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan mengenai makna dari
 seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan ini.
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6. Nama : Farah. Jenis Kelamin: Perempuan. Umur: 37 tahun
 Menikah. Minum 1 botol gin setiap hari. Baru-baru ini Farah mengalami  
 kecelakaan  mobil yang dikarenakan kebiasaan minumnya. Pekerjaaan:   
dokter. Kesehatannya  kurang bagus: sakit lever.

7. Nama : Gito. Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 43 tahun
 Gito sudah menjalani perawatan dengan obat tidur selama 8 tahun. Dia tinggal 
 dengan pasangannya yang juga berada di koloni. Gito adalah seorang  
 eksekutif Disain, tapi kini tidak bekerja sejak mengalami gangguan syaraf dua 
 tahun lalu. Kesehatan secara umum baik, tetapi dia merokok 20 batang sehari.
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 sendiri setiap hari. Kondisi umum kesehatannya cukup baik. 
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Penegasan :

1. Sebaiknya dalam menyampaikan informasi tentang narkoba, HIV dan  
 AIDS, sampaikanlah informasi tersebut dengan lengkap dan benar.
2. Informasi yang disampaikan hanya sepotong-sepotong akan membuat orang 
 penasaran, akibatnya seseorang tidak tepat dalam menentukan sikap dan 
  perilakunya. Dengan demikian dikhawatirkan seseorang akan berperilaku 
 bertentangan dengan informasi yang disampaikan.
3. Bukan saatnya lagi informasi tentang Narkoba dan HIV dan AIDS disampaikan 
 dengan cara menakut-nakuti, karena berdasarkan pengalaman, informasi 
  yang diberikan dengan cara menakut-nakuti dianggap tidak efektif lagi 
untuk  dilakukan, bahkan orang cenderung tidak percaya dengan informasi 
tersebut  karena dianggap melebih-lebihkan.
4. Perlu kehati-hatian dalam menyampaikan informasi tentang narkoba dan 
  HIV dan AIDS. Cara penyampaian informasi yang salah dapat membawa 
  akibat yang tidak diinginkan.
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Lembar informasi

PENDAHULUAN

 Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin mencemaskan. 
Persentase terbesar penyalahguna narkoba ada pada usia remaja (16 – 25 tahun), 
dan biasanya sudah mulai menggunakan 2 –5 tahun sebelumnya. Berdasarkan data 
tersebut, maka diperkirakan sebagian remaja mulai menggunakan Narkoba sejak 
berada di Sekolah Dasar. Sungguh hal yang memprihatinkan.
 Mengapa remaja banyak menjadi korban penyalahgunaan Narkoba? Fase 
perkembangan remaja, merupakan masa yang rawan konflik. Karena pada masa 
remaja terjadi pertumbuhan pesat baik dari segi fisik maupun mental. Perubahan 
fisik dan mental terjadi karena pengaruh hormon-hormon pertumbuhan yang 
dihasilkan metabolisme dalam tubuh remaja. Hormon-hormon pertumbuhan 
tersebut yang mempengaruhi kondisi emosi, cara berpikir, cara memandang dan 
memutuskan masalah, dan akhirnya mempengaruhi pula cara berperilaku remaja. 
Apabila remaja tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup 
tentang dirinya dan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, perubahan fisik dan 
mental yang terjadi dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku pada remaja.
 Dalam rangka mencari identitas diri, remaja sering suka melakukan 
eksperimen, coba-coba, melakukan hal-hal yang menantang agar tampak seperti 
jagoan, atau untuk menarik perhatian dan sekadar mendapat pengakuan bahwa 
dirinya hebat. Pada masa ini pengaruh teman sebaya lebih kuat daripada pengaruh 
orang tua ataupun guru, sehingga apapun pendapat dan kata teman, buat seorang 
remaja lebih punya arti daripada yang lainnya.
 Salah satu penyimpangan perilaku remaja adalah penggunaan/ 
penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba dewasa ini telah mencapai  
situasi yang sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun 
internasional yang mendesak. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
akhir-akhir ini cenderung meningkat mencakup tidak hanya terbatas pada 
kelompok masyrakat yang mampu bahkan merambah ke kalangan masyarakat 
yang kurang mampu. Saat ini bukan hanya siswa SMA bahkan merambah kepada 
siswa pelajar setingkat SD.
 Di samping itu, data pertambahan jumlah kasus HIV dan AIDS yang begitu 
pesat  diakibatkan dari penyalahgunaan Narkoba yang memakai jarum suntik. 
Secara nasional, lebih dari 40% kasus HIV dan AIDS adalah penyalahguna narkoba 

151



MODUL :

5

150

NARKOBA

Penegasan :

1. Sebaiknya dalam menyampaikan informasi tentang narkoba, HIV dan  
 AIDS, sampaikanlah informasi tersebut dengan lengkap dan benar.
2. Informasi yang disampaikan hanya sepotong-sepotong akan membuat orang 
 penasaran, akibatnya seseorang tidak tepat dalam menentukan sikap dan 
  perilakunya. Dengan demikian dikhawatirkan seseorang akan berperilaku 
 bertentangan dengan informasi yang disampaikan.
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4. Perlu kehati-hatian dalam menyampaikan informasi tentang narkoba dan 
  HIV dan AIDS. Cara penyampaian informasi yang salah dapat membawa 
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Lembar informasi

PENDAHULUAN

 Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin mencemaskan. 
Persentase terbesar penyalahguna narkoba ada pada usia remaja (16 – 25 tahun), 
dan biasanya sudah mulai menggunakan 2 –5 tahun sebelumnya. Berdasarkan data 
tersebut, maka diperkirakan sebagian remaja mulai menggunakan Narkoba sejak 
berada di Sekolah Dasar. Sungguh hal yang memprihatinkan.
 Mengapa remaja banyak menjadi korban penyalahgunaan Narkoba? Fase 
perkembangan remaja, merupakan masa yang rawan konflik. Karena pada masa 
remaja terjadi pertumbuhan pesat baik dari segi fisik maupun mental. Perubahan 
fisik dan mental terjadi karena pengaruh hormon-hormon pertumbuhan yang 
dihasilkan metabolisme dalam tubuh remaja. Hormon-hormon pertumbuhan 
tersebut yang mempengaruhi kondisi emosi, cara berpikir, cara memandang dan 
memutuskan masalah, dan akhirnya mempengaruhi pula cara berperilaku remaja. 
Apabila remaja tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup 
tentang dirinya dan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, perubahan fisik dan 
mental yang terjadi dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku pada remaja.
 Dalam rangka mencari identitas diri, remaja sering suka melakukan 
eksperimen, coba-coba, melakukan hal-hal yang menantang agar tampak seperti 
jagoan, atau untuk menarik perhatian dan sekadar mendapat pengakuan bahwa 
dirinya hebat. Pada masa ini pengaruh teman sebaya lebih kuat daripada pengaruh 
orang tua ataupun guru, sehingga apapun pendapat dan kata teman, buat seorang 
remaja lebih punya arti daripada yang lainnya.
 Salah satu penyimpangan perilaku remaja adalah penggunaan/ 
penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba dewasa ini telah mencapai  
situasi yang sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun 
internasional yang mendesak. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
akhir-akhir ini cenderung meningkat mencakup tidak hanya terbatas pada 
kelompok masyrakat yang mampu bahkan merambah ke kalangan masyarakat 
yang kurang mampu. Saat ini bukan hanya siswa SMA bahkan merambah kepada 
siswa pelajar setingkat SD.
 Di samping itu, data pertambahan jumlah kasus HIV dan AIDS yang begitu 
pesat  diakibatkan dari penyalahgunaan Narkoba yang memakai jarum suntik. 
Secara nasional, lebih dari 40% kasus HIV dan AIDS adalah penyalahguna narkoba 
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suntikan. Masalah ini tidak dapat diabaikan begitu saja tetapi harus segera 
ditangani dengan serius.

NARKOBA

1. Pengertian Narkoba 
 
 Sebelum kita membicarakan apa itu nakoba, ada baiknya kita tahu tentang 
jenis obat-obatan khusus (biasa disebut obat-obatan psikoaktif). Obat-obatan yang 
dimaksud disini adalah bahan kimia (jenis obat) yang bila diminum atau dimakan 
akan mempengaruhi fungsi otak dan susunan saraf, sehingga berpengaruh pada mood 
serta perilaku  orang tersebut.
 Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan/zat 
adiktif lainnya (Departemen Kesehatan RI, 2001). Narkotika dapat dibedakan 
menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan I, II dan III. Golongan I merupakan 
narkotika yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak untuk terapi serta memiliki potensi tinggi dalam mengakibatkan 
ketergantungan. Golongan II berkhasiat untuk pengobatan dan pilihan terakhir 
untuk terapi. Sedangkan golongan III berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. 
(Kurniadi & Werksoatmodjo, 2000)
 Narkoba, sesuai dengan efek/dampaknya adalah jenis-jenis obat yang dapat 
dikategorikan sebagai obat-obatan psikoaktif yaitu: 
Sesuatu bahan /zat kimia yang dapat merubah cara jalan pikiran seseorang atau 
merubah fungsi yang hubungannya dengan susunan syaraf pusat.
Selanjutnya apa yang disebut dengan “narkoba”?. 

Pada tahun 1982, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat definisi berikut 
mengenai narkoba :
“Sesuatu yang dimasukan kedalam tubuh baik berupa zat yang padat, cair maupun gas 
yang merubah fungsi atau struktur tubuh secara fisik dan atau psikis, tidak termasuk 
makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan funsi tubuh yang 
normal”.
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2.   Dampak Pemakaian Narkoba 

 Semua obat dapat menyebabkan akibat  yang tidak baik, tergantung dari 
jumlah yang digunakan, jumlah pemakaian, lamanya pemakaian dan keadaan 
ketika obat digunakan. Kematian yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan 
ini cukup tinggi. 
Dampak pemakaian Narkoba yang ditimbulkan tidak sama untuk semua orang  
akan tetapi tergantung pada hal-hal di bawah ini, yaitu:

a.  Ketergantungan (dependency)

 Tak ada obat yang menjadikan ketergantungan fisik atau psikis secara 
langsung. Bagaimanapun obat-obatan (narkoba) akan memberi dampak/akibat, 
yang dapat terjadi di semua tahap pemakaian, mulai dari coba-coba sampai 
ketergantungan. Semua obat dapat menjadi masalah bila dipakai berlebihan atau 
tidak menurut aturannya. Kenyataannya semua obat akan menjadi “adiksi” oleh 
karena seseorang akan menjadi tergantung secara fisik maupun psikis terhadap 
obat tersebut. Sulit memisahkan antara keduanya karena saling berhubungan. 
 Obat dapat menjadikan sehat dan dapat pula menjadikan masalah pada 
seseorang  oleh karena itu perlu perhatian terhadapnya. Ketergantungan pada 
seseorang dapat terjadi secara psikis dan fisik atau keduanya:
 Ketergantungan psikis
 Ditemui pada yang menggunakan obat-obatan ini sangat penting dari pada 
 kegiatan lain dalam hidupnya, mereka akan nagih dan sangat sulit untuk 
  berhenti. Seseorang merasa/sangat yakin bahwa bila mengalami sesuatu 
  yang sulit//kesulitan tanpa ada yang bisa menolong kecuali Narkoba.

 Ketergantungan fisik
 Ditemui pada seseorang di mana tubuhnya telah beradaptasi dengan obat, 
 tubuhnya berfungsi normal dengan adanya obat dalam tubuh. Bila dihentikan 
 pemakaian obat maka fungsi alat-alat tubuhnya akan berubah.

b.   Toleransi
 Sensitifitas dari obat lama kelamaan menurun, penurunan sensitifitas obat 
 tersebut menyebabkan dosis pemakaian obat makin besar untuk menghasilkan 
 efek yang sama.
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2.   Dampak Pemakaian Narkoba 

 Semua obat dapat menyebabkan akibat  yang tidak baik, tergantung dari 
jumlah yang digunakan, jumlah pemakaian, lamanya pemakaian dan keadaan 
ketika obat digunakan. Kematian yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan 
ini cukup tinggi. 
Dampak pemakaian Narkoba yang ditimbulkan tidak sama untuk semua orang  
akan tetapi tergantung pada hal-hal di bawah ini, yaitu:

a.  Ketergantungan (dependency)

 Tak ada obat yang menjadikan ketergantungan fisik atau psikis secara 
langsung. Bagaimanapun obat-obatan (narkoba) akan memberi dampak/akibat, 
yang dapat terjadi di semua tahap pemakaian, mulai dari coba-coba sampai 
ketergantungan. Semua obat dapat menjadi masalah bila dipakai berlebihan atau 
tidak menurut aturannya. Kenyataannya semua obat akan menjadi “adiksi” oleh 
karena seseorang akan menjadi tergantung secara fisik maupun psikis terhadap 
obat tersebut. Sulit memisahkan antara keduanya karena saling berhubungan. 
 Obat dapat menjadikan sehat dan dapat pula menjadikan masalah pada 
seseorang  oleh karena itu perlu perhatian terhadapnya. Ketergantungan pada 
seseorang dapat terjadi secara psikis dan fisik atau keduanya:
 Ketergantungan psikis
 Ditemui pada yang menggunakan obat-obatan ini sangat penting dari pada 
 kegiatan lain dalam hidupnya, mereka akan nagih dan sangat sulit untuk 
  berhenti. Seseorang merasa/sangat yakin bahwa bila mengalami sesuatu 
  yang sulit//kesulitan tanpa ada yang bisa menolong kecuali Narkoba.

 Ketergantungan fisik
 Ditemui pada seseorang di mana tubuhnya telah beradaptasi dengan obat, 
 tubuhnya berfungsi normal dengan adanya obat dalam tubuh. Bila dihentikan 
 pemakaian obat maka fungsi alat-alat tubuhnya akan berubah.

b.   Toleransi
 Sensitifitas dari obat lama kelamaan menurun, penurunan sensitifitas obat 
 tersebut menyebabkan dosis pemakaian obat makin besar untuk menghasilkan 
 efek yang sama.
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Torelansi terhadap obat-obatan berkembang dari hari kehari tergantung dari 
frekuensi penggunaan. Seseorang yang menggunakan obat untuk pertama kalinya 
mempunyai toleransi terhadap obat itu sangat rendah dan merasakan efek obat 
sangat kuat sekali.
 Makin sering menggunakannya,  maka akan makin kurang merasakan efek 
obat tersebut. Untuk menghasilkan efek yang sama diperlukan penambahan 
jumlah obat. Bila seseorang berhenti menggunakan obat tersebut untuk sementara, 
toleransinya akan menurun, tetapi akan cepat naik lagi dengan pemakaian 
kembali.

c.   Gejala Putus Obat
 Gejala putus obat akan terjadi pada seseorang yang sudah tergantung pada 
obat tertentu kemudian dihentikan atau dikurangi dosis pemakaianya. Seseorang 
bila mengalami gejala putus obat ini akan merasa sakit, perasaan tidak enak, rasa 
nyeri di tubuh dan perasaan ketagihan.

d.   Pengaruh Narkoba
 Sulit untuk memprediksi bagaimana obat mempengaruhi seseorang. Efeknya 
selalu berhubungan dengan jenis/klasifikasi narkoba, berapa banyak dosis obat 
yang digunakan, kualitas dari narkoba, seberapa sering menggunakannya, 
seberapa tinggi konsentrasi obat, bagaimana cara menggunakannya, sifat/mood 
dari pengguna, efek yang diharapkan oleh pengguna, suasana hati seseorang 
ketika menggunakan.

e.   Cara penggunaan obat
 Ada bermacam-macam cara atau metoda pemakaian obat ini meliputi : ditelan, 
dimakan, dihisap, disuntik, dihirup melalui hidung (untuk obat yang berupa 
bubuk), disedot melalui hidung (untuk obat yang berupa gas), ditempel dikulit, 
dioles pada kulit. 
 Penggunaan melalui penyuntikan dan penghirupan berpengaruh sangat cepat 
sesuai dengan aliran darah ke otak. Pengguna biasanya memilih cara/metoda yang 
tercepat meskipun kadang-kadang cara yang digunakannya sendiri tidak tepat 
atau berbahaya. 
 Cara penyuntikan mempunyai risiko yang berbahaya, terutama pada 
pemakaian jarum yang dipakai bergantian. Penyakit yang penyebarannya melalui 
darah seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS menular dengan cepat oleh 
karena perilaku “pengguna” yang menggunakan jarum suntik secara bergantian.
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f.  Karakteristik fisik pengguna
 Proporsi lemak tubuh, metabolisme basal dan siklus haid semuanya 
berpengaruh pada  kekuatan obat dan lamanya efek obat pada tubuh. Tinggi 
badan, berat badan dan jenis kelamin juga mempengaruhi kekuatan obat serta efek 
obat .
 Beberapa obat-obatan seperti ganja (cannabis) tersimpan dalam lemak tubuh 
sehingga memerlukan beberapa minggu untuk dikeluarkan habis dari tubuh. 
Perempuan umumnya mempunyai lemak tubuk lebih banyak dari pada laki-laki, 
oleh karena itu merasakan efeknya lebih lama dan lebih intens.
 Pemakaian obat-obatan pada seseorang yang mempunyai masalah kesehatan 
(penyakit-penyakit spesifik) akan menjadi lebih buruk. 
 Seseorang yang menderita penyakit Asma dan merokok merupakan kombinasi 
yang sangat berisiko. Sangatlah berbahaya menggunakan alkohol atau obat-obatan 
lain bila disertai kelainan atau masalah pada ginjal atau hati. Amphetamin atau 
stimulan kuat akan menaikan tekanan darah atau masalah pada jantung.

g.  Suasana hati (mood) pengguna
 Perasaan si pengguna ketika memakai obat-obatan akan mempengaruhi efek 
obat-obatan (narkoba). Di bawah pengaruh alkohol seseorang dapat merasa 
gembira, dapat menjadi gelisah, pada orang lain ada yang mengalami kesedihan 
yang sangat. Sebagian besar efeknya tergantung perasaan semula atau sebelum 
menggunakan obat. 
 Hubungan sosial dari pengguna obat juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhinya. Pada suasana yang menyenangkan pengguna akan merasakan 
lebih menyenangkan, tetapi pada suasana yang menakutkan pengguna akan 
menjadi gelisah. 
 Penggunaan obat dapat dipengaruhi oleh emosional, seperti kebutuhan untuk 
kontak sosial, kebutuhan melarikankan diri dari perasaan-perasaan tertentu. 
kesepian, depresi, merasa tidak berguna, merasa tidak dicintai, atau perasaan 
marah. Kesemua emosi tersebut dapat mengarahkan remaja untuk menggunakan 
obat. Di lain hal ada juga orang menggunakan untuk merayakan sesuatu karena 
gembira/ bahagia atau untuk membuat percaya diri. 
 Menggunakan obat-obatan (narkoba) dapat merupakan salah satu cara untuk 
mengontrol emosi, menahan perasaan sakit. Seseorang yang berasal dari keluarga 
berantakan atau bentuk lain dari masalah keluarga.  Menggunakan obat-obatan 
(narkoba) bisa menjadi upaya jalan keluar untuk merasa lebih aman dalam 
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Torelansi terhadap obat-obatan berkembang dari hari kehari tergantung dari 
frekuensi penggunaan. Seseorang yang menggunakan obat untuk pertama kalinya 
mempunyai toleransi terhadap obat itu sangat rendah dan merasakan efek obat 
sangat kuat sekali.
 Makin sering menggunakannya,  maka akan makin kurang merasakan efek 
obat tersebut. Untuk menghasilkan efek yang sama diperlukan penambahan 
jumlah obat. Bila seseorang berhenti menggunakan obat tersebut untuk sementara, 
toleransinya akan menurun, tetapi akan cepat naik lagi dengan pemakaian 
kembali.

c.   Gejala Putus Obat
 Gejala putus obat akan terjadi pada seseorang yang sudah tergantung pada 
obat tertentu kemudian dihentikan atau dikurangi dosis pemakaianya. Seseorang 
bila mengalami gejala putus obat ini akan merasa sakit, perasaan tidak enak, rasa 
nyeri di tubuh dan perasaan ketagihan.

d.   Pengaruh Narkoba
 Sulit untuk memprediksi bagaimana obat mempengaruhi seseorang. Efeknya 
selalu berhubungan dengan jenis/klasifikasi narkoba, berapa banyak dosis obat 
yang digunakan, kualitas dari narkoba, seberapa sering menggunakannya, 
seberapa tinggi konsentrasi obat, bagaimana cara menggunakannya, sifat/mood 
dari pengguna, efek yang diharapkan oleh pengguna, suasana hati seseorang 
ketika menggunakan.

e.   Cara penggunaan obat
 Ada bermacam-macam cara atau metoda pemakaian obat ini meliputi : ditelan, 
dimakan, dihisap, disuntik, dihirup melalui hidung (untuk obat yang berupa 
bubuk), disedot melalui hidung (untuk obat yang berupa gas), ditempel dikulit, 
dioles pada kulit. 
 Penggunaan melalui penyuntikan dan penghirupan berpengaruh sangat cepat 
sesuai dengan aliran darah ke otak. Pengguna biasanya memilih cara/metoda yang 
tercepat meskipun kadang-kadang cara yang digunakannya sendiri tidak tepat 
atau berbahaya. 
 Cara penyuntikan mempunyai risiko yang berbahaya, terutama pada 
pemakaian jarum yang dipakai bergantian. Penyakit yang penyebarannya melalui 
darah seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS menular dengan cepat oleh 
karena perilaku “pengguna” yang menggunakan jarum suntik secara bergantian.
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f.  Karakteristik fisik pengguna
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 Penggunaan obat dapat dipengaruhi oleh emosional, seperti kebutuhan untuk 
kontak sosial, kebutuhan melarikankan diri dari perasaan-perasaan tertentu. 
kesepian, depresi, merasa tidak berguna, merasa tidak dicintai, atau perasaan 
marah. Kesemua emosi tersebut dapat mengarahkan remaja untuk menggunakan 
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mengontrol emosi, menahan perasaan sakit. Seseorang yang berasal dari keluarga 
berantakan atau bentuk lain dari masalah keluarga.  Menggunakan obat-obatan 
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lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dimengerti mengapa seseorang 
menggunakan obat-obatan (narkoba) dan mengapa obat-obatan menjadi lebih 
menarik bagi seseorang. Seseorang mencari sesuatu dari obat-obatan, apa yang 
dirasakan kurang dari hidupnya seperti rasa nyaman atau kepercayaan diri.

h.  Pemakaian bermacam-macam obat (polydrug)
 Yang disebut penggunaan bermacam-macam obat (polydrug) adalah 
penggunaan lebih dari satu macam obat.  Seseorang akan mengalami reaksi yang 
berbeda dengan yang lain terhadap kombinasi obat dan sulit memperkirakan 
efeknya sehingga sangat membahayakan.
 Penggunaan bermacam obat dalam kelompok remaja merupakan hal yang 
biasa. Tranquilliser atau ganja sering digunakan oleh seseorang untuk 
menurunkan efek amphetamin, Alkohol sering digunakan secara kombinasi 
dengan obat-obatan lain. Alkohol dan obat depresan seperti ganja dan heroin 
adalah kombinasi obat yang berbahaya karena dapat meningkatkan risiko  
overdosis. Kombinasi dari obat-obatan depresan sangat berbahaya pada pengguna 
yang sudah terbiasa maupun pengguna yang sekedar untuk rekreasi. Pengguna 
sering mengkonsumsi obat pilihannya (misalnya alkohol, mariyuana, ectasi, 
heroin) tetapi menggunakan obat lain untuk meningkatkan efek atau menurunkan 
efek dari obat pilihannya atau hanya sebagai tambahan.

3.  Klasifikasi Narkoba

 Klasifikasi Narkoba dikelompokkan berdasarkan efeknya pada tubuh. Ada 
tiga kelompok klasifikasi Narkoba berdasarkan efeknya, yaitu:

a.  Depresan
 Depresan maksudnya efek dari obat-obatan ini menurunkan atau menekan kerja 
susunan saraf pusat tetapi tidak membuat pengguna menjadi merasa tertekan. Efek 
obat ini tergantung konsentrasi dan banyak obat yang digunakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Depresan menghasilkan suasana relaks pada dosis rendah. Beberapa depresan 
dapat menyebabkan euforia atau perasaan gembira serta rasa tenang dan nyaman 
oleh karena perasaan gelisahnya atau kacaunya ditekan.
 Obat ini sering disebut “wind window” atau obat untuk mengurangi 
kegelisahan, stres atau kesulitan untuk relaks/santai. Oleh karena menekan kerja 
susunan saraf pusat obat ini mempengaruhi koordinasi antara susunan saraf dan 
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motorik, konsentrasi dan usaha membuat keputusan. Hal ini menjadi sangat 
berbahaya bila mengendarai kendaraan atau meoperasikan mesin-mesin tertentu
 Dalam dosis besar depresan ini dapat menyebabkan tidak sadarkan diri oleh 
karena efek menurunkan frekwensi pernafasan dan denyut jantung. Seseorang bisa 
berbicara menjadi lambat, tanpa  gerak, tanpa koordinasi. Efek lain dalam dosis 
besar mual, muntah, pada keadaan ekstrim dapat mengakibatkan kematian.

Obat-obatan depresan meliputi:
 Alkohol
 Opiats dan opioid, termasuk heroin, morphine, codein methadone, pethidine 
 dan palfium
 Cannabis (daun ganja) meliputi mariyuana, hashish, canabis resin.
 Tranquilliser dan hipnotik meliputi rohipnol, valium, serapax, mogadon, 
  euhypnos, dan ativan
 Barbiturat meliputi seconal, tuinal, amytal
 Solven dan inhalan seperti bensin, lem/aica aibon, propelan, cat/thinner dan 
 minyak korek api
 
 Apabila depresan digunakan lebih dari satu macam / kombinasi efeknya akan 
bertambah dengan demikian akan bertambah bahaya serta kemungkinan 
overdosis.
 Menggunakan heroin atau minor tranquilliser setelah minum alkohol sangat 
berbahaya, terutama bila toleransi terhadap salah satu obat atau keduanya rendah 
atau pada saat telah lama tidak menggunakan obat tersebut.

b.  Stimulan
 Stimulan disini maksudnya efek dari obat-obatan ini merangsang atau 
meningkatkan kerja susunan saraf pusat dan membuat pengguna merasa lebih segar 
lebih waspada dan percaya diri. Obat-obatan ini dapat meningkatkan denyut 
jantung, temperatur tubuh, tekanan darah. 
 Efek lain terhadap tubuh yaitu menurunkan nafsu makan, pelebaran pupil, 
banyak bicara, gelisah dan sulit tidur. Dosis lebih tinggi dapat menyebabkan 
gelisah, sakit kepala, kram perut, cepat marah, paranoid/curiga, dan panik. 
Pemakaian lama dari stimulan yang kuat juga menghasilkan efek yang seperti 
disebut diatas.
 Stimulan yang ringan yaitu caffeine yang ditemukan pada kopi, teh dan coklat 
serta nikotin yang ditemukan pada tembakau atau rokok. Beberapa stimulan sedang 
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lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dimengerti mengapa seseorang 
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efek dari obat pilihannya atau hanya sebagai tambahan.

3.  Klasifikasi Narkoba

 Klasifikasi Narkoba dikelompokkan berdasarkan efeknya pada tubuh. Ada 
tiga kelompok klasifikasi Narkoba berdasarkan efeknya, yaitu:
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dapat menyebabkan euforia atau perasaan gembira serta rasa tenang dan nyaman 
oleh karena perasaan gelisahnya atau kacaunya ditekan.
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motorik, konsentrasi dan usaha membuat keputusan. Hal ini menjadi sangat 
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 Apabila depresan digunakan lebih dari satu macam / kombinasi efeknya akan 
bertambah dengan demikian akan bertambah bahaya serta kemungkinan 
overdosis.
 Menggunakan heroin atau minor tranquilliser setelah minum alkohol sangat 
berbahaya, terutama bila toleransi terhadap salah satu obat atau keduanya rendah 
atau pada saat telah lama tidak menggunakan obat tersebut.

b.  Stimulan
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banyak bicara, gelisah dan sulit tidur. Dosis lebih tinggi dapat menyebabkan 
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seperti efedrine yang sering digunakan untuk obat batuk, bronkhitis atau obat 
asma. Atau stimulan yang lebih kuat seperti tablet untuk menguruskan badan 
seperti amfetamin dan kokain. Stimulan sering digunakan untuk dopping pada 
kegiatan olahraga. Stimulan yang kuat dapat menutupi efek depresan seperti 
alkohol. Dia dapat menambah potensi agresif dan berbahaya bila mengendarai 
kendaraan bermotor. Seseorang yang telah menggunakan amfetamin dapat minum 
sejumlah besar alkohol tanpa merasakan mabuk.
 Beberapa peneliti mengkategorikan  ectasy (MDMA) sebagai stimulan, karena 
mempunyai efek stimulan seperti LSD. (dalam tulisan ini ecstacy dimasukan sebagai 
halusinogen).

c.  Hallusinogen
 Halusinogen disini maksudnya efek dari obat tersebut menyebabkan terjadinya 
halusinasi. Halusinasi ialah gangguan/penyimpangan persepsi dari kenyataan. 
Pengguna dapat mengalami gangguan atau distorsi dari persepsi pendengaran, 
persepsi penglihatan misalnya objek yang kecil menjadi besar. Efek dari 
hallusinogen sulit diprediksi, selalu tergantung dari suasana hati pengguna.

Yang termasuk hallusinogen: 
 LSD
 Magic mushrum
 Mescaline
 Ecstasy (MDMA=metil dioximetil amfetamin)
 Mariyuana (Ganja)
 

5.    Penyebab Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja                       
 
 Penyebab seseorang pertama kali menggunakan narkoba hampir dipastikan 
karena rasa keingintahuan yang sangat besar. Kemudian, seseorang bisa tetap 
menggunakannya atau tidak. Jika seseorang tetap menggunakannya, biasanya 
lebih banyak disebabkan karena zat tersebut membuat seseorang merasa lebih 
nyaman, bahkan mungkin dapat menghindar dari masalah mereka untuk 
sementara. Orang tidak akan menyalah gunakan narkoba jika mereka merasa 
nyaman tentang dirinya, dapat membuat keputusan bijaksana, dan dapat 
menikmati hidup dengan baik dan dapat berkata tidak  untuk narkoba (Kurniati 
dan Riyanto, 2000).
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 Tidak semua remaja menyalahgunakan atau mencoba Narkoba. Beberapa ciri 
perkembangan remaja yang rentan terhadap gangguan penggunaan narkotika, 
psikotropika, alkohol dan zat adiktif lain adalah seperti berikut: 

a. Perasaan galau. Masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa dapat  
 menimbulkan rasa tertekan, tegang, resah, bingung, rasa tidak aman, sedih 
 dan depresi. Zat adiktif sering dipakai untuk menghilangkan perasaan  
 tersebut. Perasaan demikian dapat berkurang atau hilang untuk sementara. 

b. Tekanan kawan (“gang”). Seorang remaja membutuhkan pergaulan dengan 
 teman  sebaya dan berharap dapat diterima dalam kelompoknya. Zat adiktif 
 dapat meningkatkan atau mempermudah interaksi sosial didalam kelompok 
 tersebut. 

c. Pemberontakan. Gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai suatu 
 penyimpangan perilaku yang bersifat menentang nilai-nilai yang diakui oleh 
 masyarakat orang dewasa. Proses perkembangan jiwa remaja yang normal 
 menuntut pemisahan dari otoritas orang tua dan mengembangkan otoritas dan 
 identitas diri sendiri. Pada saat itu ada dorongan untuk memberontak atau  
 melawan apa saja yang berbau otoritas orang tua, lebih-lebih jika orang tuanya 
 memang bersifat otoriter. Peraturan dan tata tertib yang semula dipatuhi, 
  ditinggalkan dan ditentang dengan keras. Pola hidup orang tua 
ditinggalkan  diganti dengan pola hidup kelompok sebaya. Gangguan 
penggunaan zat   sering  dianggap sebagai pola hidup baru para remaja. 

d. Keingintahuan. Masa remaja, dapat menimbulkan dorongan yang kuat untuk 
 mengeksplorasi dunia sekitarnya, untuk mencoba hal baru dan dorongan 
  mencari pengalaman hidup baru termasuk mencoba zat adiktif. 

e. Jiwa petualang. Gangguan penggunan zat dapat dipandang sebagai suatu 
  penyaluran dorongan ilmiah untuk melakukan perbuatan yang 
mengandung  risiko  besar (risk-taking behavior) 

f. Meniru orang dewasa. Gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai 
 simbol kedewasaan. Para remaja ingin agar dianggap sudah dewasa, terutama 
 bila orang tua masih selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil. 
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seperti efedrine yang sering digunakan untuk obat batuk, bronkhitis atau obat 
asma. Atau stimulan yang lebih kuat seperti tablet untuk menguruskan badan 
seperti amfetamin dan kokain. Stimulan sering digunakan untuk dopping pada 
kegiatan olahraga. Stimulan yang kuat dapat menutupi efek depresan seperti 
alkohol. Dia dapat menambah potensi agresif dan berbahaya bila mengendarai 
kendaraan bermotor. Seseorang yang telah menggunakan amfetamin dapat minum 
sejumlah besar alkohol tanpa merasakan mabuk.
 Beberapa peneliti mengkategorikan  ectasy (MDMA) sebagai stimulan, karena 
mempunyai efek stimulan seperti LSD. (dalam tulisan ini ecstacy dimasukan sebagai 
halusinogen).

c.  Hallusinogen
 Halusinogen disini maksudnya efek dari obat tersebut menyebabkan terjadinya 
halusinasi. Halusinasi ialah gangguan/penyimpangan persepsi dari kenyataan. 
Pengguna dapat mengalami gangguan atau distorsi dari persepsi pendengaran, 
persepsi penglihatan misalnya objek yang kecil menjadi besar. Efek dari 
hallusinogen sulit diprediksi, selalu tergantung dari suasana hati pengguna.

Yang termasuk hallusinogen: 
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 Magic mushrum
 Mescaline
 Ecstasy (MDMA=metil dioximetil amfetamin)
 Mariyuana (Ganja)
 

5.    Penyebab Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja                       
 
 Penyebab seseorang pertama kali menggunakan narkoba hampir dipastikan 
karena rasa keingintahuan yang sangat besar. Kemudian, seseorang bisa tetap 
menggunakannya atau tidak. Jika seseorang tetap menggunakannya, biasanya 
lebih banyak disebabkan karena zat tersebut membuat seseorang merasa lebih 
nyaman, bahkan mungkin dapat menghindar dari masalah mereka untuk 
sementara. Orang tidak akan menyalah gunakan narkoba jika mereka merasa 
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 Tidak semua remaja menyalahgunakan atau mencoba Narkoba. Beberapa ciri 
perkembangan remaja yang rentan terhadap gangguan penggunaan narkotika, 
psikotropika, alkohol dan zat adiktif lain adalah seperti berikut: 

a. Perasaan galau. Masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa dapat  
 menimbulkan rasa tertekan, tegang, resah, bingung, rasa tidak aman, sedih 
 dan depresi. Zat adiktif sering dipakai untuk menghilangkan perasaan  
 tersebut. Perasaan demikian dapat berkurang atau hilang untuk sementara. 

b. Tekanan kawan (“gang”). Seorang remaja membutuhkan pergaulan dengan 
 teman  sebaya dan berharap dapat diterima dalam kelompoknya. Zat adiktif 
 dapat meningkatkan atau mempermudah interaksi sosial didalam kelompok 
 tersebut. 

c. Pemberontakan. Gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai suatu 
 penyimpangan perilaku yang bersifat menentang nilai-nilai yang diakui oleh 
 masyarakat orang dewasa. Proses perkembangan jiwa remaja yang normal 
 menuntut pemisahan dari otoritas orang tua dan mengembangkan otoritas dan 
 identitas diri sendiri. Pada saat itu ada dorongan untuk memberontak atau  
 melawan apa saja yang berbau otoritas orang tua, lebih-lebih jika orang tuanya 
 memang bersifat otoriter. Peraturan dan tata tertib yang semula dipatuhi, 
  ditinggalkan dan ditentang dengan keras. Pola hidup orang tua 
ditinggalkan  diganti dengan pola hidup kelompok sebaya. Gangguan 
penggunaan zat   sering  dianggap sebagai pola hidup baru para remaja. 

d. Keingintahuan. Masa remaja, dapat menimbulkan dorongan yang kuat untuk 
 mengeksplorasi dunia sekitarnya, untuk mencoba hal baru dan dorongan 
  mencari pengalaman hidup baru termasuk mencoba zat adiktif. 

e. Jiwa petualang. Gangguan penggunan zat dapat dipandang sebagai suatu 
  penyaluran dorongan ilmiah untuk melakukan perbuatan yang 
mengandung  risiko  besar (risk-taking behavior) 

f. Meniru orang dewasa. Gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai 
 simbol kedewasaan. Para remaja ingin agar dianggap sudah dewasa, terutama 
 bila orang tua masih selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil. 
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g. Obat mujarab. Gangguan penggunaan zat dapat pula terjadi akibat usaha
 remaja dalam mengatasi ansietas, ketakutan atau perasaan bersalah akibat 
 eksplorasi seksualnya. Kadang-kadang zat adiktif dipakai untuk    
meningkatkan sensasi dalam hubungan seksual, menghilangkan hambatan  
psikologik, mempermudah timbulnya fantasi, dan meningkatkan empati  
 dalam hubungan interpersonal. 

h. Keyakinan yang salah. Keyakinan yang khas dan unik pada remaja berusia 15-
 16 tahun, bahwa apa yang terjadi pada orang lain tidak akan terjadi pada 
  dirinya. Ia yakin bahwa zat adiktif dapat merugikan atau membahayakan 
  orang lain tetapi tidak akan membahayakan dirinya walaupun kenyataan 
  disekitarnya membuktikan sebaliknya (personal fable). 

Bagaimana Hubungan  Penggunaan Narkoba Melalui Suntikan (IDU) 
dan HIV dan AIDS?

Penyebaran HIV dan AIDS melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan HIV 
diantara pengguna narkoba/heroin dapat berkembang sangat cepat.

1. Bagaimana Penularan HIV melalui penggunaan obat dan suntikan?
 Darah dari seorang  pengguna narkoba yang terinfeksi HIV dapat tertular 
kepada  pengguna narkoba yang  belum terinfeksi HIV  melalui suntikan. Jarum 
dan tabung  suntikan merupakan alat suntik utama bagi pengguna narkoba  dalam 
penularan HIV diantara para penyuntik narkoba. Penggunaan jarum suntik 
bergantian menjadi penyebab tertularnya darah yang terinfeksi HIV.  Walaupun 
darah yang terinfeksi HIV yang sangat sedikit  masih tertinggal  dalam jarum 
suntik dapat ditularkan kepada pemakai berikutnya.
 Dalam beberapa tahun terakhir ini, populasi terbesar yang terkena HIV  
adalah remaja  Mereka yang  menggunakan narkoba  dengan  alat suntik yang 
bergantian berisikoi tinggi terkena HIV. Penularan HIV diantara IDU terhadap 
pasangan seks, penggunaan jarum suntik bergantian merupakan  faktor terbesar  
penyebab penyebaran  HIV. 
 Darah yang telah terinfeksi dapat dihisap ke dalam tabung suntikan kemudian 
disuntikkan kembali bersama narkoba oleh pemakai  jarum suntik berikutnya. Ini 
adalah cara penularan HIV yang paling mudah, karena darah yang terinfeksi akan 
pindah langsung ke dalam aliran darah orang lain. Pemakaian jarum suntik yang 
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silih berganti menyebabkan infeksi HIV  diantara IDU terus  berlangsung.  
 Penularan HIV diantara IDU paling banyak disebut di negara-negara produsen 
obat/narkoba dan negara-negara transit/persinggahan di wilayah Asia Tenggara. 
Angka kasus HIV diantara para IDU telah mencapai 60 – 90 persen dari cara 
penularan lainnya dalam kurun waktu antara  satu tahun sejak pemunculan kasus 
pertama. Karena penularan HIV diantara pada IDU dapat menjadi sangat cepat, 
pendekatan untuk interfensi dan menghalangi penyebaran infeksi HIV perlu 
dikembangkan di berbagai negara. Semua program tersebut bertujuan untuk 
mengubah perilaku dan karena itu  akan mengurangi risikoi infeksi HIV diantara 
para IDU.

Dalam kaitan dengan penggunaan narkoba melalui suntikan dan infeksi HIV, hal-
hal berikut perlu diperhatikan:
 Obat-obat terlarang banyak digunakan melalui suntikan di banyak negara.
 Penggunaan ulang jarum suntik yang telah terkontaminasi oleh orang lain 
  adalah merupakan hal biasa bagi banyak orang yang menggunakan 
narkoba  melalui suntikan.
 HIV  akan secara efektif tertularkan melalui penggunaan alat yang bergantian.
 Alasan penggunaan alat secara bergantian adalah bermacam-macam,  
 diantaranya faktor kemiskinan, terbatasnya jarum suntik, kekurangan akses, 
 faktor kebudayaan dan ketidakpedulian.
 Penguatan terhadap larangan penggunaan narkoba akan meningkatkan  
  kondisi  pencegahan penularan diantara para IDU.
 HIV menular dari IDU  kepada pasangan seks mereka dan anak-anak mereka.
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KEGIATAN 3  :  DISKUSI

Tujuan  
Memberi latihan pada peserta untuk memberikan pendapat dan mendisuksikan 
suatu masalah yang kompleks pemecahannya.

Keterampilan yang dikembangkan
 Berpikir kritis
 Berpikir kreatif
 Berkomunikasi yang efektif
 Pemecahan masalah

Metode  
 Diskusi

Waktu
 45 menit

Alat/bahan yang diperlukan
 Lembar kasus

Langkah-langkah

1. Sapalah peserta dengan ramah sebelum kegiatan dimulai.
2. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok kecil yang setiap kelompoknya 
 menjadi 5 atau 6 orang.  
3. Sampaikan pada peserta bahwa pada kelompok akan dibagikan suatu  
 potongan berita surat kabar yang telah terbit pada tanggal 20 Februari 2003 
 (fasilitator dapat menyediakan berita lain yang sejenis dan terbaru (up to date).
4. Kemudian tiap kelompok mendapat 1 lembaran potongan berita tersebut.  
 Setiap kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada dan  
 mendiskusikan masalah yang terdapat pada potongan berita tersebut.
5. Setelah kelompok selesai dengan diskusinya, selanjutnya tiap kelompok  
 diminta menyampaikan pendapatnya di depan kelompok lainnya.
6. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan mengenai makna dari 
 seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan ini.
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Penegasan :

1. Harus ada koordinasi yang baik antara semua pihak dan Instansi terkait untuk 
 pemecahan masalah narkoba dan HIV dan AIDS,

2. Pengambilan keputusan masalah narkoba, HIV dan AIDS harus dilakukan 
 dengan  sangat hati-hati, karena dari dua keputusan yang  saling bertentangan 
 pasti pada setiap keputusan tersebut ada nilai positif dan nilai negatifnya.

3. Bagaimanapun kita “lebih baik mencegah daripada mengobati”, untuk itu kita 
 harus berani berkata TIDAK pada narkoba.
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Penegasan :
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Lembar Materi 

(Berita The Jakarta Post, 20 Februari 2003)

Zakki Hakim:
“SEBAGIAN BESAR PARA IDU MENGGUNAKAN JARUM SUNTIK TIDAK 
STERIL
(unclean syringes)”, KATA MANTAN IDU

(IDU = Injecting Drug User atau Pemakai Narkoba Suntik)

 Dalam suatu acara diskusi di Gedung DPR pada hari Rabu kemarin, dibicarakan 
tentang kemungkinan memberi kemudahan pada para pemakai Narkoba suntik (IDU) 
untuk memperoleh jarum suntik steril, dengan maksud menghambat kecepatan laju 
penyebarluasan infeksi HIV di antara mereka.
 Dalam diskusi tersebut, Yoga, mantan IDU yang telah terinfeksi HIV mengatakan 
bahwa sangatlah sulit bagi mereka untuk mendapatkan jarum suntik steril, sehingga para 
IDU cenderung menggunakan jarum suntik secara bersama.
 Di Indonesia, hanya para dokter yang dapat/legal membeli jarum suntik baru. Para 
IDU biasanya mendapatkan jarum suntik dari pasar gelap, itupun sangat sulit 
mendapatkannya dan harganya sangat mahal, sehingga biasanya para IDU membeli jarum 
suntik secara kolektif, agar harga mahal jarum suntik dapat ditanggung bersama, demikian 
penjelasan Yoga lebih lanjut.
 Pembicara untuk Family Health International (Kesehatan Keluarga) Pandu Riono 
mengatakan pada The Jakarta Post  bahwa hanya 6% dari para IDU di Jakarta, Bandung 
dan Surabaya yang menggunakan jarum steril.
 Para IDU biasanya telah mengetahui tempat atau toko jarum suntik (pasar) gelap 
tertentu yang menjual jarum suntik steril secara illegal.
 Di Kampung Bali, tempat tersohor pusat perdagangan Narkoba di  Jakarta Pusat, 117 
orang IDU yang secara sukarela mengikuti tes HIV ditemukan 115 orang dinyatakan HIV 
positif, demikian kata Pandu.
 Pada hari Selasa sebelumnya, Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi mengatakan bahwa 
Departemennya telah mendiskusikan masalah  memberi kemudahan IDU mendapatkan 
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jarum suntik steril tersebut di dengan Pihak Kepolisian, akan tetapi tidak ada kesepakatan 
dalam pembicaraan tersebut. 
 Diskusi hari Rabu yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan advokasi pada para 
anggota DPR tentang epidemi HIV dan AIDS, akhirnya terlebih dahulu harus menguji 
beberapa pertimbangan ketika pembicaraan sampai pada rancangan ketentuan pemerintah.

Bahan diskusi :
1. Mengapa sebagian besar IDU menggunakan jarum suntik tidak steril?
2. Apa tanggapan saudara tentang masalah yang dihadapi para IDU?
3. Apa solusi (pemecahan masalah) yang dapat saudara kemukakan tentang
 masalah Narkoba, HIV dan AIDS?
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KEGIATAN 4   :  PERNYATAAN TENTANG MITOS

Tujuan  
Memberi latihan pada peserta untuk memberikan pernyataan  dan mendisuksikan 
suatu masalah 

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Berpikir kreatif
3. Berkomunikasi yang efektif
4. Pemecahan masalah

Metode  
 Permainan

Waktu :
 45 menit

Alat/bahan yang diperlukan
 Lembar fakta dan mitos
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu “Di masyarakat
 masih banyak pendapat-pendapat yang salah  Pada kegiatan kali ini kalian 
 diminta untuk memberikan keputusan pada pernyataan-pernyataan  
 (pendapat) yang terdapat pada lembar tugas yang akan dibagikan. Sebelum 
 memutuskan benar atau salah pada setiap pernyataan tersebut, terlebih dulu 
 diskusikan dalam kelompok masing-masing.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-
 masing  terdiri dari 4-6 orang.
3. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada setiap peserta.
4. Setelah peserta menerima lembar tugas dan berkumpul pada masing-masing 
 kelompoknya, selanjutnya mereka diminta untuk mendiskusikan tugas yang 
 ada pada lembar tugas.
5. Peserta berdiskusi dan mengerjakan tugas selama kira-kira 20 menit.
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6. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk mendiskusikan secara bersama
 pernyataan yang ada pada lembar tugas.
7. Fasilitator meminta tiap kelompok membawakan hasil diskusinya secara 
  bergantian.  Beri kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 
hasil  diskusinya dengan  cara membagi jumlah pernyataan dengan jumlah 
  kelompok dan hasilnya adalah jumlah pernyataan yang menjadi tanggung 
 jawab masing-masing kelompok.
8. Jangan lupa untuk menggali lebih dalam atau menanyakan alasan mengapa
 membuat keputusan tersebut.
9. Setelah semua pernyataan dibahas, fasilitator menutup kegiatan dengan  
 penegasan.

Pernyataan yang Merupakan Mitos dan Fakta 

1 Kalian tidak dapat ketagihan oleh alkohol, karena alkohol bukan  narkoba
2 Adalah boleh-boleh saja menggunakan narkoba untuk sekedar rekreasi
3 Menyetir kendaraan setelah menggunakan marijuana adalah lebih aman 
  daripada setelah minum alkohol
4 Rokok dapat membuat ketagihan
5 Banyak orang yang ketagihan obat mengatakan  bahwa menghisap marijuana 
 merupakan langkah awal dari ketagihan menuju ke obat serius lainnya. 
6 Orang yang telah ketagihan obat  tidak mempunyai  daya kemauan
7 Perubahan berat badan, pola tidur, bicara kotor, banyak bicara, rasa gembira, 
 mengantuk, dan muntah merupakan efek dari pemakaian narkoba.
8 Narkoba membantu seseorang  untuk mengatasi problem yang dihadapinya
9 Steroid hanya digunakan dengan resep dokter
10 Seorang tidak menjadi ketagihan  terhadap obat yang diminum dengan resep 
 dokter, seperti penghilang rasa sakit pil tidur
11 Kopi dan teh  juga mengandung bahan perangsang
12 Lebih banyak anak muda minum alkohol daripada bahan lain yang  
 memabukkan
13 Kecanduan alkohol adalah suatu penyakit
14 Jika kalian menggunakan obat tanpa melalui suntikan, kalian tidak akan 
  terkena  HIV
15 Adalah jarang bagi anak muda kecanduan alkohol
16 Jika saya menggunakan ‘brown sugar’ hanya sekali, saya tidak akan menjadi 
 ketagihan
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KEGIATAN 4   :  PERNYATAAN TENTANG MITOS

Tujuan  
Memberi latihan pada peserta untuk memberikan pernyataan  dan mendisuksikan 
suatu masalah 

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Berpikir kreatif
3. Berkomunikasi yang efektif
4. Pemecahan masalah

Metode  
 Permainan

Waktu :
 45 menit

Alat/bahan yang diperlukan
 Lembar fakta dan mitos
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu “Di masyarakat
 masih banyak pendapat-pendapat yang salah  Pada kegiatan kali ini kalian 
 diminta untuk memberikan keputusan pada pernyataan-pernyataan  
 (pendapat) yang terdapat pada lembar tugas yang akan dibagikan. Sebelum 
 memutuskan benar atau salah pada setiap pernyataan tersebut, terlebih dulu 
 diskusikan dalam kelompok masing-masing.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-
 masing  terdiri dari 4-6 orang.
3. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada setiap peserta.
4. Setelah peserta menerima lembar tugas dan berkumpul pada masing-masing 
 kelompoknya, selanjutnya mereka diminta untuk mendiskusikan tugas yang 
 ada pada lembar tugas.
5. Peserta berdiskusi dan mengerjakan tugas selama kira-kira 20 menit.
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6. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk mendiskusikan secara bersama
 pernyataan yang ada pada lembar tugas.
7. Fasilitator meminta tiap kelompok membawakan hasil diskusinya secara 
  bergantian.  Beri kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 
hasil  diskusinya dengan  cara membagi jumlah pernyataan dengan jumlah 
  kelompok dan hasilnya adalah jumlah pernyataan yang menjadi tanggung 
 jawab masing-masing kelompok.
8. Jangan lupa untuk menggali lebih dalam atau menanyakan alasan mengapa
 membuat keputusan tersebut.
9. Setelah semua pernyataan dibahas, fasilitator menutup kegiatan dengan  
 penegasan.

Pernyataan yang Merupakan Mitos dan Fakta 
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2 Adalah boleh-boleh saja menggunakan narkoba untuk sekedar rekreasi
3 Menyetir kendaraan setelah menggunakan marijuana adalah lebih aman 
  daripada setelah minum alkohol
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 merupakan langkah awal dari ketagihan menuju ke obat serius lainnya. 
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7 Perubahan berat badan, pola tidur, bicara kotor, banyak bicara, rasa gembira, 
 mengantuk, dan muntah merupakan efek dari pemakaian narkoba.
8 Narkoba membantu seseorang  untuk mengatasi problem yang dihadapinya
9 Steroid hanya digunakan dengan resep dokter
10 Seorang tidak menjadi ketagihan  terhadap obat yang diminum dengan resep 
 dokter, seperti penghilang rasa sakit pil tidur
11 Kopi dan teh  juga mengandung bahan perangsang
12 Lebih banyak anak muda minum alkohol daripada bahan lain yang  
 memabukkan
13 Kecanduan alkohol adalah suatu penyakit
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 ketagihan
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17 Obat yang dihirup/inhalant pada dasarnya tidak membahayakan walaupun
 orang menggunakan dalam jumlah besar
18 Siapapun yang menggunakan pil kontrasepsi oral harus berhati-hati terhadap 
 resep obatnya
19 Menghisap rokok dapat membahayakan wanita hamil, tetapi bukan anak yang 
 dikandungnya
20 Alkohol adalah perangsang seksual
21 Marijuana digunakan secara legal untuk  menghilangkan rasa sakit yang  berat 
 (dalam sakit kanker dan penyakit kronis lainnya)
22 Heroin adalah bahan obat yang memabukkan, sedangkan marijuana bukan
23 Mencoba narkoba adalah  merupakan bagian dari masa pertumbuhan
24 Ketagihan obat dapat menyebabkan tidak betah di rumah dan kehilangan 
  kehidupan
25 Menggunakan amphetamines dan methamphetamines hanya sekali saja tidak 
 akan ketagihan
26 Obat-obatan seperti alkohol, marijuana dan ekstasi tidak akan menjadi  
 masalah bagi anak muda sepanjang dia tidak ketagihan
27 Infeksi HIV diantara pemuda IDU saat ini meningkat
28 Heroin adalah merupakan bahan yang membuat ketagihan.
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MODUL 6

KOMUNIKASI BAGI REMAJA

Kegiatan 1  :  Informasi Tentang Komunikasi

Kegiatan 2  :  Komunikasi Lancar dan 
     Tidak Lancar

Kegiatan 3  :  Komunikasi yang salah
     membawa Petaka

Kegiatan 4  :  Memahami perasaan diri 
     dan orang lain
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 orang menggunakan dalam jumlah besar
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KOMUNIKASI BAGI REMAJA
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KEGIATAN 1 : INFORMASI  TENTANG KOMUNIKASI 

Pengantar
 Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 
orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik 
langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Definisi itu 
mengandung tujuan yaitu: memberi tahu, mengubah sikap (attitude), pendapat 
(opinion) atau perilaku (behavior).

Tujuan  
Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta dapat m
1. Memahami pengertian komunikasi.
2. Memahami  komponen dan teknik komunikasi..

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir Kritis dan kreatif
2.  Komunikasi yang efektif

Metode 
1. Diskusi
2. Ceramah 
3. Tanya Jawab atau diskusi

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan 
1. Alat bantu pandang dengar
2. Transparansi
3. Papan tulis/flipchart
4. Spidol/kapur
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KEGIATAN 1 : INFORMASI  TENTANG KOMUNIKASI 

Pengantar
 Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 
orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik 
langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Definisi itu 
mengandung tujuan yaitu: memberi tahu, mengubah sikap (attitude), pendapat 
(opinion) atau perilaku (behavior).

Tujuan  
Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta dapat m
1. Memahami pengertian komunikasi.
2. Memahami  komponen dan teknik komunikasi..

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir Kritis dan kreatif
2.  Komunikasi yang efektif

Metode 
1. Diskusi
2. Ceramah 
3. Tanya Jawab atau diskusi

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan 
1. Alat bantu pandang dengar
2. Transparansi
3. Papan tulis/flipchart
4. Spidol/kapur
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Langkah-Langkah 
1. Fasilitator menyapa peserta dan menanyakan bagaimana keadaan peserta hari 
 ini.
2. Fasilitator membuka pertemuan dengan curah pendapat yaitu menanyakan 
 tentang:
  Apa yang dimaksud dengan komunikasi?
  Apa saja unsur komunikasi itu? 
  Hal-hal apa yang dapat membuat komunikasi berjalan lancar?
3. Fasilitator menjelaskan tentang komunikasi dengan memberikan contoh-
  contoh misalnya saat seseorang berbicara dengan orang lain berarti 
mereka  sedang melakukan komunikasi.
4. Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta seperti 
 “Apakah orang yang mengalami hambatan dalam indranya (mata/telinga dan 
 mulut) dapat melakukan komunikasi?”
 Atau pertanyaan lainnya yang dapat mengembangkan kecakapan berpikir 
 kritis dan kreatif serta memberi kesempatan kepada mereka agar mampu 
  menyampaikan ide-ide pikirannya (berkomunikasi efektif)
5. Fasilitator menyampaikan materi komunikasi melalui ceramah dengan alat 
 bantu OHP dan transparansi (atau lainnya sesuai kondisi setempat) tentang 
 komunikasi seperti terlampir.
6. Setelah selesai penyampaian materi, fasilitator melanjutkannya dengan  
 bertanya jawab dengan peserta.
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Lembar Materi

KOMUNIKASI

1. Pengertian Komunikasi

 Komunikasi adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang 
lain untuk memberitahu atau merubah sikap, pendapat dalam perilaku baik 
langsung secara lisan maupun tidak langsung yaitu melalui media.
 Komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia 
berinteraksi dengan manusia lain. Bila manusia saling berinteraksi dan saling 
mempengaruhi, maka terjadilah :
(1) proses belajar yang meliputi aspek kognitif dan afektif (aspek berpikir dan 
  aspek merasa), 
(2)  proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang (komunikasi), dan 
(3)  mekanisme penyesuaian seperti sosialisasi, permainan peranan, identifikasi, 
 proyeksi, agresi, dan sebagainya. 

 Telah banyak dibuat definisi tentang komunikasi. Hovlan, Janis dan Kelly 
(semua psikolog) (Jalaluddin Rakhmat, 2005), mendefinisikan komunikasi sebagai 
proses dimana seseorang (komunikator) mengirimkan pesan (biasanya verbal) 
untuk mengubah perilaku orang lain (audience).

Kamus psikologi, Dictionary of Behavioral Science, menyebutkan enam pengertian 
komunikasi yaitu:
a. Penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat lain  seperti dalam 
 system saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara;
b.    Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh seseorang;
c.    Pesan yang disampaikan;
d.  (Teori komunikasi) proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi 
 sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan;
e.  Pengaruh satu wilayah personal (individu) pada wilayah personal (individu) 
 yang lain sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan 
 yang berkaitan pada wilayah lain;
f.  Pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi.
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Langkah-Langkah 
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Lembar Materi

KOMUNIKASI

1. Pengertian Komunikasi

 Komunikasi adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang 
lain untuk memberitahu atau merubah sikap, pendapat dalam perilaku baik 
langsung secara lisan maupun tidak langsung yaitu melalui media.
 Komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia 
berinteraksi dengan manusia lain. Bila manusia saling berinteraksi dan saling 
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(semua psikolog) (Jalaluddin Rakhmat, 2005), mendefinisikan komunikasi sebagai 
proses dimana seseorang (komunikator) mengirimkan pesan (biasanya verbal) 
untuk mengubah perilaku orang lain (audience).

Kamus psikologi, Dictionary of Behavioral Science, menyebutkan enam pengertian 
komunikasi yaitu:
a. Penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat lain  seperti dalam 
 system saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara;
b.    Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh seseorang;
c.    Pesan yang disampaikan;
d.  (Teori komunikasi) proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi 
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2. Komponen dan Teknik Komunikasi
 
a. Komponen Komunikasi
 Pada komponen komunikasi ada beberapa unsur atau komponen dalam 
proses  komunikasi yang merupakan persyaratan dalam berkomunikasi, 
komponen tersebut diantaranya :
 Komunikator  (orang yang menyampaikan pesan)
 Pesan   (penyertaan yang didukung oleh pesan)
 Media   (sarana atau saluran yang mendukung pesan apabila  
     Komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya) 
 Komunikan  (orang yang menerima pesan)
 Efek   (dampak sebagai pengaruh dari pesan)

 Dari komponen di atas tersebut, tiga komponen yang setiap berkomunikasi 
harus ada adalah; komunikator, pesan dan komunikan.

b. Teknik Komunikasi
 Agar komunikasi mencapai tujuan dan sasaran atau dapat merubah sikap, 
pendapat dan perilaku, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Untuk 
itu beberapa macam teknik komunikasi bisa dilakukan antara lain:
 Teknik asosiasi, adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara   
 menumpangkannya pada suatu obyek atau peristiwa yang sedang menarik 
 perhatian khalayak (massa).
 Teknik integrasi, adalah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri 
 secara komunikatif dengan komunikan.
 Teknik ganjaran, adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 
 mengiming-iming hal yang menguntungkan atau menjajikan harapan.
 Teknik tataan, adalah upaya menyusun pesan komunikasi, sehingga enak 
  didengar atau dibaca serta yang membaca dapat termotivasi untuk 
melakukan  sebagaimana yang disarankan dalam pesan tersebut.

c. Proses Komunikasi

Ada beberapa proses komunikasi yaitu :
1) Proses komunikasi tatap muka (komunikasi langsung)
 Komunikasi tatap muka, suatu proses komunikasi yang berlangsung  antara 
 komunikator dan komunikan saling berhadapan dan saling melihat. 
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 Keuntungannya: bagi komunikator dapat mengkaji komunikan secara
 langsung dan mengetahui efek komunikasinya pada saat itu juga (arus balik 
 atau umpan balik terjadi secara langsung).
 
 Komunikasi tatap muka terdiri dari dua jenis:
  Komunikasi antar person (individu)
  Komunkasi kelompok
 
2) Proses komunikasi bermedia (komunikasi yang menggunakan saluran atau 
 sarana untuk meneruskan pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya atau 
 banyak jumlahnya.

 Komunikasi ini ada 2 (dua) macam :
  Komunikasi bermedia massa (seperti: surat kabar, TV, Radio, majalah, 
   buletin dan sebagainya).
  Komunikasi bermedia nirmassa (seperti: surat faksimile, teleks, brosur 
  dan sebagainya).

d. Jalur Komunikasi

 Informasi dan pendidikan yang efektif untuk program pencegahan HIV dan 
AIDS tidak hanya tergantung pada mengembangkan pesan yang jelas dan berarti 
tetapi juga dapat meyakinkan bahwa pesan itu didengar. Bagaimanna kita 
menyampaikan pesan tergantung sasaran yang ingin kita pilih. Cara ini dapat 
menggunakan jalur komunikasi melalui mass media (radio, televisi, koran) brosur 
atau poster, konseling, teater, musik, edukasi dan sekolah lanjutan.
 Secara umum media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dikelompokkan 
dalam: media elektronik, media grafika, media luar ruang, dan media tradisional. 
Masing-masing media mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Beberapa jenis media yang empunyai daya ungkit paling bermakna untuk 
melaksanakan KIE adalah:

1) Televisi
 Mempunyai jangkauan yang luas, atau dapat masuk ke semua tatanan, 
khususnya di rumah-rumah. Kelemahan: pesan terlalu umum, tidak menjamin 
pada peningkatan perilaku. Perlu ditindaklanjuti dengan penyuluhan/media lain.
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2. Komponen dan Teknik Komunikasi
 
a. Komponen Komunikasi
 Pada komponen komunikasi ada beberapa unsur atau komponen dalam 
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 Teknik tataan, adalah upaya menyusun pesan komunikasi, sehingga enak 
  didengar atau dibaca serta yang membaca dapat termotivasi untuk 
melakukan  sebagaimana yang disarankan dalam pesan tersebut.

c. Proses Komunikasi

Ada beberapa proses komunikasi yaitu :
1) Proses komunikasi tatap muka (komunikasi langsung)
 Komunikasi tatap muka, suatu proses komunikasi yang berlangsung  antara 
 komunikator dan komunikan saling berhadapan dan saling melihat. 
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 Komunikasi tatap muka terdiri dari dua jenis:
  Komunikasi antar person (individu)
  Komunkasi kelompok
 
2) Proses komunikasi bermedia (komunikasi yang menggunakan saluran atau 
 sarana untuk meneruskan pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya atau 
 banyak jumlahnya.

 Komunikasi ini ada 2 (dua) macam :
  Komunikasi bermedia massa (seperti: surat kabar, TV, Radio, majalah, 
   buletin dan sebagainya).
  Komunikasi bermedia nirmassa (seperti: surat faksimile, teleks, brosur 
  dan sebagainya).

d. Jalur Komunikasi

 Informasi dan pendidikan yang efektif untuk program pencegahan HIV dan 
AIDS tidak hanya tergantung pada mengembangkan pesan yang jelas dan berarti 
tetapi juga dapat meyakinkan bahwa pesan itu didengar. Bagaimanna kita 
menyampaikan pesan tergantung sasaran yang ingin kita pilih. Cara ini dapat 
menggunakan jalur komunikasi melalui mass media (radio, televisi, koran) brosur 
atau poster, konseling, teater, musik, edukasi dan sekolah lanjutan.
 Secara umum media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dikelompokkan 
dalam: media elektronik, media grafika, media luar ruang, dan media tradisional. 
Masing-masing media mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Beberapa jenis media yang empunyai daya ungkit paling bermakna untuk 
melaksanakan KIE adalah:

1) Televisi
 Mempunyai jangkauan yang luas, atau dapat masuk ke semua tatanan, 
khususnya di rumah-rumah. Kelemahan: pesan terlalu umum, tidak menjamin 
pada peningkatan perilaku. Perlu ditindaklanjuti dengan penyuluhan/media lain.
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2) Radio
 Seperti TV juga dapat menjangkau banyak pihak, dan ada yang sudah 
membuka dialog langsung dengan pendengar. Kelemahan: pesan-pesan juga 
terlalu umum, kurang menjamin pada peningkatan perilaku yang bertanggung 
jawab. Untuk itu, juga perlu tindakan lanjut dan atau dibarengi dengan cara 
penyuluhan lain.

3) Poster
 Dapat dipasang di berbagai tempat yang strategis dan sering dapat 
merangsang orang untuk berpikir/merenung tentang pesan poster tersebut. 
Kelemahan: pesan-pesannya juga terlalu umum, perlu diikuti dengan cara 
penyuluhan lain.

4) Leaflet
 Dapat memberikan informasi yang relatif cukup jelas tetapi ringkas, dan dapat 
dibawa ke mana-mana. Kelemahan: informasi terbatas, untuk itu perlu diberikan 
alamat rujukan, dan dibarengi dengan cara-cara penyuluhan lain.

5) Media lainnya
 Masih banyak media lain seperti film layar lebar, sinetron, surat kabar, media 
luar ruang, media tradisional, dan lain-lain yang masing-masing tentu ada 
kelebihan dan kekurangannya. Berbagai departemen/instansi pemerintah dan 
LSM telah mempunyai media KIE HIV dan AIDS. Media tersebut diharapkan dapat 
saling diinformasikan dan dikoordinasikan. Diharapkan ada suatu “Clearing 
House” (Pusat Informasi KIE) untuk dapat mengkoordinasikan media-media KIE 
tersebut di berbagai tingkat yang ada.
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KEGIATAN 2  :  KOMUNIKASI LANCAR DAN TIDAK LANCAR

Pengantar
 Untuk mencapai tujuan tertentu dalam kita berkomunikasi tentunya kita harus 
memiliki kesamaan bahasa, istilah dan isyarat yang digunakan, pesan dan 
tanggapan hendaknya disampaikan secara lengkap tetapi singkat dan jelas serta 
mengandung kebenaran. Selain itu agar komunikasi dapat berjalan lancar/sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan hendaknya selalu diupayakan untuk 
mempertimbangkan etika dan sopan santun, situasi dan kondisi serta waktu dan 
tempat dimana komunikasi itu dilaksanakan.
 Dalam berkomunikasi hendaknya kita harus mengutamakan apa yang akan 
kita bicarakan serta bagaimana caranya penyampaian komunikasi itu.
Selain itu perlu diperhatikan ada 7 hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan 
umum dalam berkomunikasi ( komunikasi yang tidak lancar) yaitu: 

1. Antara komunikator dan komunikan masing-masing sibuk memikirkan apa 
 yang harus dikomunikasikan sehingga tidak saling memperhatikan.
2. Komunikator dan komunikan masing-masing menjadi pendengar pasif.
3. Komunikator dan komunikan berbicara terlalu banyak, terlalu cepat dan tidak 
 teratur sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik.
4. Komunikator dan komunikan menganggap sudah saling tahu akan maksud 
 dan tujuan yang akan disampaikan padahal sebenarnya belum   
 mengetahuinya.
5. Antara komunikator dan komunikan kurang mempertimbangkan situasi 
  kondisi  keadaan waktu dan tempat khususnya pada saat membuka  
 pembicaraan.
6. Antara komunikator dan komunikan didalam menyampaikan pesan dirasa 
 kurang adil, bertentangan dan pesan yang disampaikan negatif.
7. Komunikator dan komunikan tidak memahami apa yang ada dibalik pesan 
 yang disampaikan.

Tujuan 
Peserta memahami tentang cara berkomunikasi yang efektif dan memahami 
dampak atau hal-hal yang menyebabkan terhambatnya komunikasi.
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2) Radio
 Seperti TV juga dapat menjangkau banyak pihak, dan ada yang sudah 
membuka dialog langsung dengan pendengar. Kelemahan: pesan-pesan juga 
terlalu umum, kurang menjamin pada peningkatan perilaku yang bertanggung 
jawab. Untuk itu, juga perlu tindakan lanjut dan atau dibarengi dengan cara 
penyuluhan lain.

3) Poster
 Dapat dipasang di berbagai tempat yang strategis dan sering dapat 
merangsang orang untuk berpikir/merenung tentang pesan poster tersebut. 
Kelemahan: pesan-pesannya juga terlalu umum, perlu diikuti dengan cara 
penyuluhan lain.

4) Leaflet
 Dapat memberikan informasi yang relatif cukup jelas tetapi ringkas, dan dapat 
dibawa ke mana-mana. Kelemahan: informasi terbatas, untuk itu perlu diberikan 
alamat rujukan, dan dibarengi dengan cara-cara penyuluhan lain.

5) Media lainnya
 Masih banyak media lain seperti film layar lebar, sinetron, surat kabar, media 
luar ruang, media tradisional, dan lain-lain yang masing-masing tentu ada 
kelebihan dan kekurangannya. Berbagai departemen/instansi pemerintah dan 
LSM telah mempunyai media KIE HIV dan AIDS. Media tersebut diharapkan dapat 
saling diinformasikan dan dikoordinasikan. Diharapkan ada suatu “Clearing 
House” (Pusat Informasi KIE) untuk dapat mengkoordinasikan media-media KIE 
tersebut di berbagai tingkat yang ada.
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KEGIATAN 2  :  KOMUNIKASI LANCAR DAN TIDAK LANCAR

Pengantar
 Untuk mencapai tujuan tertentu dalam kita berkomunikasi tentunya kita harus 
memiliki kesamaan bahasa, istilah dan isyarat yang digunakan, pesan dan 
tanggapan hendaknya disampaikan secara lengkap tetapi singkat dan jelas serta 
mengandung kebenaran. Selain itu agar komunikasi dapat berjalan lancar/sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan hendaknya selalu diupayakan untuk 
mempertimbangkan etika dan sopan santun, situasi dan kondisi serta waktu dan 
tempat dimana komunikasi itu dilaksanakan.
 Dalam berkomunikasi hendaknya kita harus mengutamakan apa yang akan 
kita bicarakan serta bagaimana caranya penyampaian komunikasi itu.
Selain itu perlu diperhatikan ada 7 hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan 
umum dalam berkomunikasi ( komunikasi yang tidak lancar) yaitu: 

1. Antara komunikator dan komunikan masing-masing sibuk memikirkan apa 
 yang harus dikomunikasikan sehingga tidak saling memperhatikan.
2. Komunikator dan komunikan masing-masing menjadi pendengar pasif.
3. Komunikator dan komunikan berbicara terlalu banyak, terlalu cepat dan tidak 
 teratur sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik.
4. Komunikator dan komunikan menganggap sudah saling tahu akan maksud 
 dan tujuan yang akan disampaikan padahal sebenarnya belum   
 mengetahuinya.
5. Antara komunikator dan komunikan kurang mempertimbangkan situasi 
  kondisi  keadaan waktu dan tempat khususnya pada saat membuka  
 pembicaraan.
6. Antara komunikator dan komunikan didalam menyampaikan pesan dirasa 
 kurang adil, bertentangan dan pesan yang disampaikan negatif.
7. Komunikator dan komunikan tidak memahami apa yang ada dibalik pesan 
 yang disampaikan.

Tujuan 
Peserta memahami tentang cara berkomunikasi yang efektif dan memahami 
dampak atau hal-hal yang menyebabkan terhambatnya komunikasi.
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Keterampilan yang dikembangkan:
1. Komunikasi yang efektif
2. Hubungan interpersonal
3. Berpikir kritis
4. Empati
5. Membuat keputusan
6. Memecahkan masalah

Metode  
1. Diskusi kelompok 
2. Bermain peran

Waktu 
 45 menit 

Bahan/Alat yang diperlukan  
 lembar diskusi

Langkah-Langkah
1. Fasilitator membuka pertemuan dengan menanyakan kepada para peserta “ 
 Siapa yang mengerti apa arti komunikasi ?” “ Bagaimana agar komunikasi itu 
 dapat berjalan dengan baik?”
2. Fasilitator mendengarkan dengan seksama jawaban yang diberikan oleh  
 peserta sambil meminta peserta lainnya untuk mengomentari jawaban- 
 jawaban yang diberikan oleh temannya. Berikan apresiasi kepada peserta baik 
 yang memberikan jawaban ataupun komentarnya.
3. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing  
 berjumlah 6-8 orang. Setiap kelompok diberi lembar diskusi dan diminta untuk 
 mendiskusikannya selama 10 menit. ( lihat lembar diskusi terlampir ).
4. Wakil dari setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya dan 
 kelompok lainnya diminta untuk menanggapinya.
5. Fasilitator memberikan penegasan melalui ceramah atau presentasi singkat 
 tentang komunikasi yang lancar dan tidak lancar.
6. Minta umpan balik kepada peserta terhadap apa yang baru di presentasikan 
 maupun hasil seluruh kegiatan yang baru dilakukan.
7. Beri penegasan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
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Penegasan

Untuk dapat menghindari hambatan dalam berkomunikasi hedaknya pesan yang 
disampaikan komunikator tepat pada sasaran, situasi, kondisi dan waktu yang 
tepat. Sedangkan sebagai komunikan jadilah pendengar yang baik, pahami dengan 
seksama pesan yang disampaikan komunikator dan selalu berupaya berpikir 
positif dan terbuka.
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Keterampilan yang dikembangkan:
1. Komunikasi yang efektif
2. Hubungan interpersonal
3. Berpikir kritis
4. Empati
5. Membuat keputusan
6. Memecahkan masalah

Metode  
1. Diskusi kelompok 
2. Bermain peran

Waktu 
 45 menit 

Bahan/Alat yang diperlukan  
 lembar diskusi

Langkah-Langkah
1. Fasilitator membuka pertemuan dengan menanyakan kepada para peserta “ 
 Siapa yang mengerti apa arti komunikasi ?” “ Bagaimana agar komunikasi itu 
 dapat berjalan dengan baik?”
2. Fasilitator mendengarkan dengan seksama jawaban yang diberikan oleh  
 peserta sambil meminta peserta lainnya untuk mengomentari jawaban- 
 jawaban yang diberikan oleh temannya. Berikan apresiasi kepada peserta baik 
 yang memberikan jawaban ataupun komentarnya.
3. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing  
 berjumlah 6-8 orang. Setiap kelompok diberi lembar diskusi dan diminta untuk 
 mendiskusikannya selama 10 menit. ( lihat lembar diskusi terlampir ).
4. Wakil dari setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya dan 
 kelompok lainnya diminta untuk menanggapinya.
5. Fasilitator memberikan penegasan melalui ceramah atau presentasi singkat 
 tentang komunikasi yang lancar dan tidak lancar.
6. Minta umpan balik kepada peserta terhadap apa yang baru di presentasikan 
 maupun hasil seluruh kegiatan yang baru dilakukan.
7. Beri penegasan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
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Penegasan

Untuk dapat menghindari hambatan dalam berkomunikasi hedaknya pesan yang 
disampaikan komunikator tepat pada sasaran, situasi, kondisi dan waktu yang 
tepat. Sedangkan sebagai komunikan jadilah pendengar yang baik, pahami dengan 
seksama pesan yang disampaikan komunikator dan selalu berupaya berpikir 
positif dan terbuka.
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Lembar Diskusi

BERMAIN PERAN

Berikut ini adalah petikan dialog 2 orang siswa SMP kelas 1 yang bernama Ririn dan 
Maria.

Ririn :  Maria, kamu sudah mendapat haid belum?
Maria :  Haid itu apa ?
Ririn :  Katanya semua perempuan yang sudah dewasa pasti akan  
   mengalaminya, itu lho… keluarnya darah dari kemaluan kita  setiap 
   bulan.
Maria :  Ooo, kalau itu aku belum, bagaimana dengan kamu, apakah sudah 
   mendapat haid ?
Ririn :  Aku sudah, 2 bulan yang lalu.
Maria :  Ceritakan Rin bagaimana rasanya, sakit atau tidak? Dan kenapa  
    perempuan harus mens ?
Ririn :  Kata Ibuku setiap perempuan yang sudah mendapat haid tandanya 
   dia sudah dewasa dan harus lebih bisa menjaga dirinya.
Maria :  Menjaga dari apa ?
Ririn :  Katanya kita harus menjaga kebersihan kemaluan kita dan katanya 
   juga menstruasi pertama itu adalah tanda bahwa organ reproduksi kita 
   sudah matang.
Maria :  Jadi kalau orang yang sudah haid itu sudah boleh punya anak?
Ririn :  Wah, aku tidak tahu kalau itu, tapi kata Ibuku orang yang sudah 
    mendapat haid itu harus bisa lebih menjaga pergaulannya dengan 
laki-   laki karena dia sudah dapat hamil.
Maria :  Kok aku belum dapat haid, padahal umur kita kan sama?
Ririn :  Aku tidak tahu, kalau begitu kita tanya ke Ibu Guru saja.

Tugas :
 1. Siapa komunikator, siapa komunikan dan apa pesan yang disampaikan?
 2. Apakah dialog diatas tergolong komunikasi yang lancar? Jelaskan.
 3. Adakah terjadi hambatan dalam komunikasi diatas? Jelaskan.
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KEGIATAN 3  :  KOMUNIKASI YANG SALAH MEMBAWA PETAKA

Pengantar 
 Saat seseorang berbicara (komunikator) berarti kita  berperan sebagai 
pendengar (komunikan). Sebagai pendengar tentunya kita akan memberi 
tanggapan atas ucapan orang tersebut.
 Disaat memberi tanggapan kita harus sangat berhati-hati sebab bila kurang 
cermat/kurang pertimbangan maka bukan kebaikan yang diperoleh melainkan 
malapetaka.
 Kenapa? Karena tujuan pemberian tanggapan adalah untuk memberikan 
pesan atau penjelasan yang membangun bukan membuat orang yang memberikan 
pesan merasa terancam dan bereaksi mempertahankan diri atau memancing kita 
untuk berbohong.Tanggapan dalam komunikasi diberikan untuk membantu kita 
memenuhi kesadaran terhadap diri kita sendiri.

Tujuan 
 Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta akan pentingnya 
tanggapan dan interaksi yang positif dalam berkomunikasi agar tidak 
menimbulkan salah pengertian dalam menanggapi pesan yang diberikan pada saat 
komunikasi berlangsung.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi yang efektif
2. Hubungan interpersonal
3. Berpikir kritis
4. Berpikir kreatif
5. Membuat keputusan
6. Memecahkan  masalah

Metode 
1. Ceramah, 
2. Diskusi Dan 
3. Penugasan 
4. Bermain peran 
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Lembar Diskusi

BERMAIN PERAN

Berikut ini adalah petikan dialog 2 orang siswa SMP kelas 1 yang bernama Ririn dan 
Maria.

Ririn :  Maria, kamu sudah mendapat haid belum?
Maria :  Haid itu apa ?
Ririn :  Katanya semua perempuan yang sudah dewasa pasti akan  
   mengalaminya, itu lho… keluarnya darah dari kemaluan kita  setiap 
   bulan.
Maria :  Ooo, kalau itu aku belum, bagaimana dengan kamu, apakah sudah 
   mendapat haid ?
Ririn :  Aku sudah, 2 bulan yang lalu.
Maria :  Ceritakan Rin bagaimana rasanya, sakit atau tidak? Dan kenapa  
    perempuan harus mens ?
Ririn :  Kata Ibuku setiap perempuan yang sudah mendapat haid tandanya 
   dia sudah dewasa dan harus lebih bisa menjaga dirinya.
Maria :  Menjaga dari apa ?
Ririn :  Katanya kita harus menjaga kebersihan kemaluan kita dan katanya 
   juga menstruasi pertama itu adalah tanda bahwa organ reproduksi kita 
   sudah matang.
Maria :  Jadi kalau orang yang sudah haid itu sudah boleh punya anak?
Ririn :  Wah, aku tidak tahu kalau itu, tapi kata Ibuku orang yang sudah 
    mendapat haid itu harus bisa lebih menjaga pergaulannya dengan 
laki-   laki karena dia sudah dapat hamil.
Maria :  Kok aku belum dapat haid, padahal umur kita kan sama?
Ririn :  Aku tidak tahu, kalau begitu kita tanya ke Ibu Guru saja.

Tugas :
 1. Siapa komunikator, siapa komunikan dan apa pesan yang disampaikan?
 2. Apakah dialog diatas tergolong komunikasi yang lancar? Jelaskan.
 3. Adakah terjadi hambatan dalam komunikasi diatas? Jelaskan.
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KEGIATAN 3  :  KOMUNIKASI YANG SALAH MEMBAWA PETAKA

Pengantar 
 Saat seseorang berbicara (komunikator) berarti kita  berperan sebagai 
pendengar (komunikan). Sebagai pendengar tentunya kita akan memberi 
tanggapan atas ucapan orang tersebut.
 Disaat memberi tanggapan kita harus sangat berhati-hati sebab bila kurang 
cermat/kurang pertimbangan maka bukan kebaikan yang diperoleh melainkan 
malapetaka.
 Kenapa? Karena tujuan pemberian tanggapan adalah untuk memberikan 
pesan atau penjelasan yang membangun bukan membuat orang yang memberikan 
pesan merasa terancam dan bereaksi mempertahankan diri atau memancing kita 
untuk berbohong.Tanggapan dalam komunikasi diberikan untuk membantu kita 
memenuhi kesadaran terhadap diri kita sendiri.

Tujuan 
 Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta akan pentingnya 
tanggapan dan interaksi yang positif dalam berkomunikasi agar tidak 
menimbulkan salah pengertian dalam menanggapi pesan yang diberikan pada saat 
komunikasi berlangsung.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi yang efektif
2. Hubungan interpersonal
3. Berpikir kritis
4. Berpikir kreatif
5. Membuat keputusan
6. Memecahkan  masalah

Metode 
1. Ceramah, 
2. Diskusi Dan 
3. Penugasan 
4. Bermain peran 
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Waktu  
 45 menit 

Bahan/Alat yang diperlukan:
1. Lembar diskusi
2. Bahan bacaan
3. Alat bantu pandang dengar

Langkah-Langkah
1. Fasilitator menunjuk 2 orang peserta yang akan bertindak sebagai  
  komunikator dan komunikan.
2. Dua peserta tersebut bermain peran dengan menggunakan lembar dialog 
  terlampir.
3. Setelah dialog selesai peserta lainnya diminta menanggapi apa dari   
 komunikasi yang membawa petaka. Untuk mendiskusikan ini peserta dibagi 
 menjadi kelompok-kelompok kecil antar 6-8 orang.
4. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya sedangkan 
  kelompok peserta lainnya diminta untuk menanggapinya.
5. Fasilitator  memberikan penegasan dan penjelasan melalui ceramah tentang 
 tanggapan yang positif dan tanggapan yang dapat membawa petaka dalam 
 berkomunikasi.

Penegasan 

Agar tidak mendapat tanggapan yang membawa petaka maka pesan yang 
disampaikan oleh komunikator harus ringkas dan jelas. Sedangkan sebagai 
komunikan (penerima pesan) hendaknya harus menjadi pendengar yang baik, 
setelah itu saring pesan tersebut dengan baik kemudian beri tanggapan yang positif 
atas pesan yang disampaikan komunikator.
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Lembar Diskusi 

RAPAT OSIS DI SLTPN 85 JAKARTA

 Menjelang akhir semester II Pak Anwar selaku pembina osis mengumpulkan 
seluruh pengurus osis untuk mengadakan rapat persiapan pertandingan olahraga 
dan seni di sekolahnya. Setelah membuka dan mengarahkan maksud dan tujuan 
diadakannya rapat selanjutnya Pak Anwar meninggalkan ruang rapat dan 
menyerahkan pimpinan rapat kepada ketua OSIS yaitu Aldi yang duduk di kelas 
VIII-3. 
 Selanjutnya Aldi mulai memimpin jalannya rapat. “ Baiklah teman-teman 
sekalian, tadi kita telah mendengar arahan Pak Anwar, sekarang saya minta teman-
teman mengajukan usulan tentang jenis perlombaan atau pertandingan. Dari 
sudut kiri Lusi mengangkat tangan dan megajukan usulannya bahwa sebaiknya 
pertandingannya adalah sepak bola, tenis meja, bola voli dan kesenian.
Tiba-tiba dari arah belakang gunawan menginterupsi : “ Lusi, usulmu tidak masuk 
diakal!” . Lusi langsung menjawab : Apanya yang tidak masuk diakal?”
 Kemudian Anto mengangkat tangan dan minta bicara kepada ketua OSIS : “ 
Aldi, menurut saya usul Lusi tadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 
Kalau sepak bola rasanya tidak mungkin karena kita tidak punya lapangan yang 
memadai dan memakan waktu lama, sedangkan yang lainnya saya setuju untuk 
dilaksanakan.
 Selanjutnya gunawan menanggapi usulan Anto bahwa lomba kesenian juga 
sebaiknya tidak perlu dilaksanakan, kemudian ditimpali oleh Ani :
 “Apa alasan kamu tidak setuju dengan kesenian?”
 Gunawan menjawab : “ Pokoknya saya tidak setuju”.
 Selanjutnya Aldi mengambil alih jalannya rapat dengan memberi kesempatan 
kepada pengurus osis lainnya untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian 
Badarudin mengajukan usul bagaimana kalau diadakan lomba kebersihan antar 
kelas dan usul itu ditanggapi oleh Tuti dengan santun “ Saya setuju sekali usul 
Badarudin karena bisa memotivasi kita untuk selalu menjaga kebersihan kelas.”
 Kemudian Aldi berkata :” Siapa tidak setuju usul dari Badarudin?” Ternyata 
seluruh peserta rapat menyetujuinya. Selanjutnya Aldi meminta usulan lainnya 
apakah masih ada yang perlu ditambahkan. Irfan mengangkat tangan dan berkata : 
“  Bagaimana kalau diadakan lomba tarik tambang?” kemudian langsung 
ditanggapi oleh Tanto yang bertubuh besar dan suka makan dengan berkata : “ Aku 
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Waktu  
 45 menit 

Bahan/Alat yang diperlukan:
1. Lembar diskusi
2. Bahan bacaan
3. Alat bantu pandang dengar

Langkah-Langkah
1. Fasilitator menunjuk 2 orang peserta yang akan bertindak sebagai  
  komunikator dan komunikan.
2. Dua peserta tersebut bermain peran dengan menggunakan lembar dialog 
  terlampir.
3. Setelah dialog selesai peserta lainnya diminta menanggapi apa dari   
 komunikasi yang membawa petaka. Untuk mendiskusikan ini peserta dibagi 
 menjadi kelompok-kelompok kecil antar 6-8 orang.
4. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya sedangkan 
  kelompok peserta lainnya diminta untuk menanggapinya.
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 tanggapan yang positif dan tanggapan yang dapat membawa petaka dalam 
 berkomunikasi.

Penegasan 

Agar tidak mendapat tanggapan yang membawa petaka maka pesan yang 
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komunikan (penerima pesan) hendaknya harus menjadi pendengar yang baik, 
setelah itu saring pesan tersebut dengan baik kemudian beri tanggapan yang positif 
atas pesan yang disampaikan komunikator.
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Lembar Diskusi 

RAPAT OSIS DI SLTPN 85 JAKARTA
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seluruh pengurus osis untuk mengadakan rapat persiapan pertandingan olahraga 
dan seni di sekolahnya. Setelah membuka dan mengarahkan maksud dan tujuan 
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kepada pengurus osis lainnya untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian 
Badarudin mengajukan usul bagaimana kalau diadakan lomba kebersihan antar 
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tidak setuju karena kita bisa terluka. Irfan menanggapi balik ; “ Alaaaahh…. Kalau 
luka dimanapun bisa luka, kamu takut kalah ya? Tanto menjawab : “ Aku tidak 
takut kalah, tapi aku tidak suka tarik tambang. “ Bagaimana kalau aku usul 
diadakan lomba masak nasi goreng saja? Dan dijawab serentak oleh seluruh 
peserta rapat: “Huuuuuu dasar tukang makan.....ha ha ha ha ha ha ha” . Sebagian 
peserta menyetujui usulan Tanto tersebut.dan sebagaian lagi berkata  “ Tidak 
setuju….”
 Karena hari sudah menjelang sore akhirnya rapat ditutup oleh Aldi dengan 
kesimpulan bahwa pada semester ini kita akan mengadakan pertandingan antar 
kelas yaitu tenis meja, bola voli, kebersihan antar kelas dan lomba memasak nasi 
goreng.

Tugas :
1. Diskusikan mana komunikasi yang menurut Anda dapat membawa petaka. 
 Jelaskan kenapa hal tersebut dapat terjadi.
2. Jelaskan adakah tanggapan positif yang dapat menunjang komunikasi agar 
 dapat berjalan lancar.
3. Bagaimana pendapatmu terhadap masing-masing ketua dan peserta rapat 
 yang memberi tanggapan.
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Bahan bacaan untuk guru :

Ciri-ciri tanggapan :
 

No. Yang Ditanggapi Contoh Tanggapan
Yang Baik

Contoh Tanggapan
Yang Tidak Baik

Perilaku bukan 
orangnya

Penjelasan perilaku 
bukan penilaian

Hal-hal yang bisa 
diubah

Perilaku yang baru 
saja dilakukan, baru 
perilaku masa lampau

Berupa pandangan 
dan perasaan, bukan 
pemaksaan

Perilaku khusus 

“ Kamu banyak usul pada 
saat rapat OSIS”

“ Saat kamuberbicara aku 
yang duduk di belakang 
nggak mendengar 
suaramu”

“ Dengan model rambut 
seperti ini kamu terlihat 
lebih cantik”.

“ Hai, tadi saya bilang 
hello ke kamu, kok kamu 
nggak jawab sih?”

“ Kalau aku boleh kasih 
pendapat, aku senang 
deh menyampaikannya. 
Tapi kalau kamu tidak 
membutuhkan 
pendapatku, ya sudah 
nggak apa-apa.’

“ Ketika menghadiri 
pengajian di rumah Vivi 
kamu terlihat banyak 

Kamu besar mulut

“ Kamu minder amat sih 
waktu bicara didepan 
kelas”.

“ Kamu sih… jadi nggak 
terlihat cantik deh.”

“ Sebulan yang lalu saya 
jumpa kamu di Surabaya, 
kok  diam saja?”

“Dengerin aku sini! Kamu 
terlalu agresif sih, jadinya 
Mia takut bicara dengan 
kamu.”

“ Wajah kamu 
memancarkan 
kebahagiaan.”

1

2

3

4

5
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KEGIATAN 4  :  MEMAHAMI PERASAAN DIRI DAN ORANG LAIN

Pengantar 
 Dalam berkomunikasi selain kita  harus mempertimbangkan pilihan kata-kata 
juga harus peduli dengan perasaan diri kita sendiri atau orang yang akan kita ajak 
berkomunikasi.
 Komunikasi akan semakin lancar dan kita mendapat umpan balik seperti yang 
kita harapkan bilamana kita sedang mengalami perasaan yang positif seperti 
senang, dihargai dan dipercaya.
 Perasaan yang positif mampu meningkatkan daya kerja otak sehingga pesan 
yang kita berikan bisa lebih banyak dan lebih lama pula mengingatnya.
 Bila perasaan kita dipahami dan diterima orang lain, kita akan mudah 
terdorong untuk mencurahkan isi hati dan mempercayai orang tersebut.
Perasaan dalam berkomunikasi sangat penting untuk meningkatkan motivasi 
seseorang pada saat berkomunikasi.

Tujuan 
Peserta mampu memahami pentingnya perasaan dalam mempengaruhi hasil dari 
komunikasi.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi yang efektif
2. Hubungan interpersonal
3. Kesadaran diri
4. Empati
5. Membuat keputusan
6. Memecahkan masalah

Metode 
1. Ceramah
2. Diskusi, bermain peran
3. Penugasan.

Waktu 
 45 menit
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Bahan / Alat yang diperlukan  
Kartu dan lembar diskusi

Langkah-Langkah

1. Fasilitator membuka pertemuan dengan mengajukan satu pertanyaan “ Siapa 
 yang tahu apa itu perasaan?” dan peserta yang mampu menjawab diminta 
  mengacungkan tangannya. Atas jawaban yang diberikan oleh salah 
seorang  peserta, maka peserta lainnya diminta untuk menanggapinya
2. Bagilah peserta kedalam kelompok kecil, kemudian fasilitator membagikan 
 kartu tentang cara mengenali macam-macam perasaan.
3. Peserta diminta mengelompokkan macam-macam perasaan dalam kelompok 
 perasaan yaitu perasaan negatif, perasaan positif dan netral.
4. Setiap kelompok diminta menjelaskan hasil pengelompokkan perasaan  
 tersebut dan kelompok lain menanggapinya.
5. Fasilitator memberi penegasan dari kegiatan ini.

Penegasan

Dalam berkomunikasi selain mempertimbangkan pilihan kata-kata, kita juga perlu 
peduli dengan perasaan diri dan orang lain.Hal-hal yang dapat terjadi apabila kita 
tidak peduli dengan perasaan orang lain pada saat berkomunikasi :
1. Orang tersebut tidak akan mendengarkan kita.
2. Orang tersebut tidak dapat mengikuti perasaan kita.

Bahan Bacaan :

Apakah kita akan mengungkapkan perasaan kita lewat kata-kata atau tidak akan 
sangat tergantung pada beberapa hal / pertanyaan sebagai berikut :
1. Apakah kita menyadari perasaan yang muncul
2. Apakah kita menerima perasaan tersebut
3. Apakah kita mempunyai keberanian untuk mengemukakan perasaan tersebut.
4. Apakah kita mampu menyampaikan perasaan tersebut secara jelas dan tepat.
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Bahan / Alat yang diperlukan  
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4. Setiap kelompok diminta menjelaskan hasil pengelompokkan perasaan  
 tersebut dan kelompok lain menanggapinya.
5. Fasilitator memberi penegasan dari kegiatan ini.

Penegasan

Dalam berkomunikasi selain mempertimbangkan pilihan kata-kata, kita juga perlu 
peduli dengan perasaan diri dan orang lain.Hal-hal yang dapat terjadi apabila kita 
tidak peduli dengan perasaan orang lain pada saat berkomunikasi :
1. Orang tersebut tidak akan mendengarkan kita.
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Apakah kita akan mengungkapkan perasaan kita lewat kata-kata atau tidak akan 
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 Bila kita mampu menjawab 4 pertanyaan tersebut diatas maka kita boleh 
mengungkapkan perasaan tersebut lewat kata-kata . Namun kalau kita menjawab 
“tidak” pada 4 pertanyaan tersebut diatas kemungkinan kita akan 
mengungkapkan perasaan tersebut secara tidak langsung dan cara seperti ini 
sering kali tidak memberikan perasaan yang jelas pada komunikan dan akibatnya 
kita akan merasa ditolak/ disudutkan.

Akibat yang akan terjadi bila seseorang tidak peduli dengan perasaan kita saat 
berkomunikasi adalah :
 Kita dapat merasa tidak berbahagia
 Kita merasa takut kepada lawan bicara kita
 Kita ingin melawannya
 Komunikasi diantara orang tersebut dengan kita menjadi macet sehingga 
  hubungan kita tidak harmonis dan kita tidak ingin menjalin kerja sama 
  dengannya.

Mengenali Macam-Macam Perasaan:

Perasaan Positif :
Senang    Yakin   Dicintai
Berani    Penting   Bangga
Santai    Puas   Berharga
Aman    Nyaman  Mampu
Diterima   Disayang  Suka

Perasaan Negatif
Sedih    Takut   Ragu
Tak berarti   Tak berdaya  Rendah diri
Tegang    Dihina   Malu
Bingung   Cemas   Kesepian
BT     Ditolak   Kekurangan

 Perasaan Netral adalah perasaan yang sedang tidak dipengaruhi oleh emosi, 
jadi berada diantara perasaan positif dan perasaan negatif. Tidak berprasangka 
negatif dan tidak merespons negatif, dingin, biasa-biasa saja dan hanya merespons 
sekedarnya saja.
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PENDIDIKAN SEBAYA

MODUL 7

PENDIDIKAN SEBAYA

Kegiatan 1   :   Apa itu Pendidik Sebaya?

Kegiatan 2   :  Keterampilan Pendidik  
      Sebaya

Kegiatan 3   : Konseling Pendidik Sebaya
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Pengantar

 Pendidikan sebaya merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi 
siswa. Hal ini memungkinkan karena melalui pendidikan sebaya terjadi saling 
tukar informasi dan saling tukar pengetahuan dalam bahasa yang mudah 
dimengerti dan memanfaatkan momentum yang tepat serta mudah dipercaya oleh 
teman sebayanya.

Di samping itu pendidikan sebaya memungkinkan:

1. Siswa mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan meningkatkan nilai 
 pribadinya.
2. Siswa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan psikososial.
3. Siswa mengembangkan hubungan masyarakat.

 Oleh karena itu, pendidikan sebaya adalah untuk mengembangkan 
pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang atau kelompok orang atau siswa yang 
berkaitan dengan pencegahan HIV dan AIDS. Pendidikan sebaya dilaksanakan 
antar kelompok atau siswa tersebut dengan dipandu oleh fasilitator yang juga 
berasal dari kelompok siswa itu sendiri, misalnya: Pendidik sebaya siswa SMP.
 Modul ini akan membahas mengenai beberapa hal penting yang perlu 
diketahui dalam pendidikan sebaya yaitu: pengertian, manfaat, kriteria, tugas dan 
peran, kegiatan, keterampilan dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik 
sebaya.
 Dengan modul ini diharapkan peserta dapat mengerti, memahami dan dapat 
menjadi pendidik sebaya dalam menunjang program pencegahan HIV dan AIDS di 
sekolah maupun di dalam lingkungan tempat tinggalnya, sehingga diharapkan 
dapat mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS.
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1. Siswa mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan meningkatkan nilai 
 pribadinya.
2. Siswa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan psikososial.
3. Siswa mengembangkan hubungan masyarakat.

 Oleh karena itu, pendidikan sebaya adalah untuk mengembangkan 
pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang atau kelompok orang atau siswa yang 
berkaitan dengan pencegahan HIV dan AIDS. Pendidikan sebaya dilaksanakan 
antar kelompok atau siswa tersebut dengan dipandu oleh fasilitator yang juga 
berasal dari kelompok siswa itu sendiri, misalnya: Pendidik sebaya siswa SMP.
 Modul ini akan membahas mengenai beberapa hal penting yang perlu 
diketahui dalam pendidikan sebaya yaitu: pengertian, manfaat, kriteria, tugas dan 
peran, kegiatan, keterampilan dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik 
sebaya.
 Dengan modul ini diharapkan peserta dapat mengerti, memahami dan dapat 
menjadi pendidik sebaya dalam menunjang program pencegahan HIV dan AIDS di 
sekolah maupun di dalam lingkungan tempat tinggalnya, sehingga diharapkan 
dapat mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS.
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KEGIATAN 1  :  APA ITU PENDIDIK SEBAYA?
             

Tujuan
Peserta mampu memahami, pengertian, manfaat, kriteria, tugas dan peran 
pendidik sebaya dalam pencegahan HIV dan AIDS.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi  efektif   
2. Berpikir kritis dan kreatif
3. Hubungan interpersonal
4. Empati
5. Pemecahan masalah
6. Pengambilan keputusan

Metode 
1. Tanya jawab
2. Diskusi

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat bantu pandang dengar
2. Spidol
3. Whiteboard
4. Materi  Pendidikan Sebaya

Langkah-langkah

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan memberikan informasi tentang  
 pengertian pendidikan sebaya.
2. Penjelasan tentang manfaat, kriteria dan peran pendidik sebaya dalam  
 pencegahan HIV dan AIDS.
3. Sebelum mengakhiri penjelasan, fasilitator menanyakan kepada peserta  
 (sambil  mendekati) apakah semua sudah memahami pengertian pendidik 
 sebaya?
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4. Pada akhir penjelasan fasilitator memberikan penegasan tentang peran
 pendidik sebaya.

Penegasan :

Pendidik sebaya adalah orang yang dipilih dan mendapat dukungan dari teman 
Sebaya karena mempunyai sifat kepemimpinan, menguasai materi dan mampu 
berkomunikasi dengan baik untuk mengatasi atau membantu orang lain dalam 
upaya pencegahan HIV dan AIDS
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KEGIATAN 1  :  APA ITU PENDIDIK SEBAYA?
             

Tujuan
Peserta mampu memahami, pengertian, manfaat, kriteria, tugas dan peran 
pendidik sebaya dalam pencegahan HIV dan AIDS.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi  efektif   
2. Berpikir kritis dan kreatif
3. Hubungan interpersonal
4. Empati
5. Pemecahan masalah
6. Pengambilan keputusan

Metode 
1. Tanya jawab
2. Diskusi

Waktu
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat bantu pandang dengar
2. Spidol
3. Whiteboard
4. Materi  Pendidikan Sebaya

Langkah-langkah

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan memberikan informasi tentang  
 pengertian pendidikan sebaya.
2. Penjelasan tentang manfaat, kriteria dan peran pendidik sebaya dalam  
 pencegahan HIV dan AIDS.
3. Sebelum mengakhiri penjelasan, fasilitator menanyakan kepada peserta  
 (sambil  mendekati) apakah semua sudah memahami pengertian pendidik 
 sebaya?
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4. Pada akhir penjelasan fasilitator memberikan penegasan tentang peran
 pendidik sebaya.

Penegasan :

Pendidik sebaya adalah orang yang dipilih dan mendapat dukungan dari teman 
Sebaya karena mempunyai sifat kepemimpinan, menguasai materi dan mampu 
berkomunikasi dengan baik untuk mengatasi atau membantu orang lain dalam 
upaya pencegahan HIV dan AIDS
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Lembar Materi

PENGERTIAN, MANFAAT, TUGAS  DAN PERAN PENDIDIK SEBAYA

A.  Pengertian Pendidikan Sebaya

 Dalam bahasa Inggris pengertian pendidikan sebaya adalah peer education atau 
sering disebut  dengan peer group yang artinya kelompok sebaya. Dari berbagai 
literatur dapat dikatakan bahwa pengertian pendidikan sebaya adalah berbagai 
kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan 
seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan pencegahan HIV dan 
AIDS. Pendidikan sebaya dilaksanakan antar kelompok sebaya tersebut dengan 
dipandu oleh fasilitator yang juga berasal dari kelompok itu sendiri.

B.  Manfaat Pendidikan Sebaya

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manfaat pendidikan sebaya dalam 
pencegahan HIV dan AIDS sebagai berikut:
1. Alih pengetahuan dilakukan antar kelompok, sehingga komunikasi lebih 
  terbuka.
2. Penjelasan yang diberikan oleh anggota kelompoknya akan lebih mudah 
  dipahami.
3. Hal-hal yang tidak dapat dibicarakan bersama orang lain dapat didiskusikan 
 secara terbuka diantara mereka.
4. Mendengarkan kelompoknya.
5. Memahami permasalahan dan peduli dalam upaya pencegahan HIV dan 
  AIDS.

C.  Kriteria

Pendidik sebaya adalah orang yang dipilih karena mempunyai sifat 
kepemimpinan dalam membantu orang lain, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berasal dari kelompoknya.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik.
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3. Mempunyai jiwa kepemimpinan  
4. Diterima dan disukai kelompoknya.
5. Mau bekerja dan berminat dalam pencegahan HIV dan AIDS

D.  Tugas dan Peran Pendidik Sebaya

1. Mengadakan diskusi perorangan atau kelompok baik formal maupun  
 informal tentang pencegahan HIV dan AIDS.
2. Memberikan motivasi kepada perorangan maupun kelompok.
3. Membagikan materi atau bahan pelatihan/pembelajaran.
4. Membuat bahan-bahan pelatihan/pembelajaran
5. Mengadakan pelatihan atau pertemuan untuk membahas pencegahan  
 HIV dan AIDS.
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Lembar Materi

PENGERTIAN, MANFAAT, TUGAS  DAN PERAN PENDIDIK SEBAYA

A.  Pengertian Pendidikan Sebaya

 Dalam bahasa Inggris pengertian pendidikan sebaya adalah peer education atau 
sering disebut  dengan peer group yang artinya kelompok sebaya. Dari berbagai 
literatur dapat dikatakan bahwa pengertian pendidikan sebaya adalah berbagai 
kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan 
seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan pencegahan HIV dan 
AIDS. Pendidikan sebaya dilaksanakan antar kelompok sebaya tersebut dengan 
dipandu oleh fasilitator yang juga berasal dari kelompok itu sendiri.

B.  Manfaat Pendidikan Sebaya

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manfaat pendidikan sebaya dalam 
pencegahan HIV dan AIDS sebagai berikut:
1. Alih pengetahuan dilakukan antar kelompok, sehingga komunikasi lebih 
  terbuka.
2. Penjelasan yang diberikan oleh anggota kelompoknya akan lebih mudah 
  dipahami.
3. Hal-hal yang tidak dapat dibicarakan bersama orang lain dapat didiskusikan 
 secara terbuka diantara mereka.
4. Mendengarkan kelompoknya.
5. Memahami permasalahan dan peduli dalam upaya pencegahan HIV dan 
  AIDS.

C.  Kriteria

Pendidik sebaya adalah orang yang dipilih karena mempunyai sifat 
kepemimpinan dalam membantu orang lain, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berasal dari kelompoknya.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik.
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3. Mempunyai jiwa kepemimpinan  
4. Diterima dan disukai kelompoknya.
5. Mau bekerja dan berminat dalam pencegahan HIV dan AIDS

D.  Tugas dan Peran Pendidik Sebaya

1. Mengadakan diskusi perorangan atau kelompok baik formal maupun  
 informal tentang pencegahan HIV dan AIDS.
2. Memberikan motivasi kepada perorangan maupun kelompok.
3. Membagikan materi atau bahan pelatihan/pembelajaran.
4. Membuat bahan-bahan pelatihan/pembelajaran
5. Mengadakan pelatihan atau pertemuan untuk membahas pencegahan  
 HIV dan AIDS.

198



MODUL :

7

196

PENDIDIKAN SEBAYA

KEGIATAN 2  :   KETERAMPILAN PENDIDIK SEBAYA

Tujuan
Peserta memahami keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendidik sebaya dalam 
membantu program pencegahan HIV dan AIDS.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi  efektif    2. Berpikir kritis dan kreatif
3. Hubungan interpersonal  4. Empati
5. Pemecahan masalah    6. Pengambilan keputusan

Metode
1. Penugasan   2. Diskusi 

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat bantu pandang dengar  2. Spidol
3. Whiteboard      4. Modul Pendidik Sebaya

Langkah-langkah
1. Fasilitor membagi peserta dalam dua kelompok.
2. Fasilitator membagikan lembar tugas  kepada masing-masing kelompok.
3. Masing-masing kelompok mendiskusikan/membahas tugas yang diberikan.
4. Masing-masing kelompok menunjuk satu orang yang menjadi juru bicara 
  kelompok.
5. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
 diskusinya yang dipandu oleh fasilitator.
6. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan.

Penegasan

Dengan memahami keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendidik sebaya dapat 
mendorong peserta untuk terus belajar dan berusaha meningkatkan wawasan  dan 
pengetahuannya, sehingga dia dapat terampil sebagai pendidik sebaya yang baik.
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Lembar Tugas

Kelompok 1
 Ros seorang siswa SMP sedang bingung, karena mempunyai masalah, ia tidak 
tahu apa yang harus dilakukan. Genta yang lama dikenal dan pernah berpacaran 
dengannya ternyata diisukan kena HIV dan AIDS. Ia takut kena HIV dan AIDS 
kalau bersentuhan dengan Genta. Lakukan langkah-langkah sebagai pendidik 
sebaya.

Kelompok 2
 Rudi seorang siswa kelas IX SMP pernah diajak teman tetangganya pada suatu 
lokalisasi atau tempat berjodoh  sesaat. Tadinya ia tidak mau, tetapi karena diajak 
terus akhirnya ia mau.
 Akhir-akhir ini ia terlihat oleh teman-teman di sekolah tidak ada gairah dan 
sering tidak masuk sekolah. Suatu ketika ia terbuka pada Dewi teman dekatnya, 
kebetulan sama-sama satu sekolah. Bersikap bagaimana seorang pendidik sebaya 
dan lakukan langkah-langkah apa  yang paling tepat dilakukan oleh Dewi.
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KEGIATAN 2  :   KETERAMPILAN PENDIDIK SEBAYA

Tujuan
Peserta memahami keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendidik sebaya dalam 
membantu program pencegahan HIV dan AIDS.

Keterampilan yang dikembangkan
1. Komunikasi  efektif    2. Berpikir kritis dan kreatif
3. Hubungan interpersonal  4. Empati
5. Pemecahan masalah    6. Pengambilan keputusan

Metode
1. Penugasan   2. Diskusi 

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Alat bantu pandang dengar  2. Spidol
3. Whiteboard      4. Modul Pendidik Sebaya

Langkah-langkah
1. Fasilitor membagi peserta dalam dua kelompok.
2. Fasilitator membagikan lembar tugas  kepada masing-masing kelompok.
3. Masing-masing kelompok mendiskusikan/membahas tugas yang diberikan.
4. Masing-masing kelompok menunjuk satu orang yang menjadi juru bicara 
  kelompok.
5. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
 diskusinya yang dipandu oleh fasilitator.
6. Pada akhir kegiatan, fasilitator memberikan penegasan.

Penegasan

Dengan memahami keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendidik sebaya dapat 
mendorong peserta untuk terus belajar dan berusaha meningkatkan wawasan  dan 
pengetahuannya, sehingga dia dapat terampil sebagai pendidik sebaya yang baik.
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Lembar Tugas

Kelompok 1
 Ros seorang siswa SMP sedang bingung, karena mempunyai masalah, ia tidak 
tahu apa yang harus dilakukan. Genta yang lama dikenal dan pernah berpacaran 
dengannya ternyata diisukan kena HIV dan AIDS. Ia takut kena HIV dan AIDS 
kalau bersentuhan dengan Genta. Lakukan langkah-langkah sebagai pendidik 
sebaya.

Kelompok 2
 Rudi seorang siswa kelas IX SMP pernah diajak teman tetangganya pada suatu 
lokalisasi atau tempat berjodoh  sesaat. Tadinya ia tidak mau, tetapi karena diajak 
terus akhirnya ia mau.
 Akhir-akhir ini ia terlihat oleh teman-teman di sekolah tidak ada gairah dan 
sering tidak masuk sekolah. Suatu ketika ia terbuka pada Dewi teman dekatnya, 
kebetulan sama-sama satu sekolah. Bersikap bagaimana seorang pendidik sebaya 
dan lakukan langkah-langkah apa  yang paling tepat dilakukan oleh Dewi.
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A.  Pelatihan Pendidik Sebaya
 Pelatihan pendidik sebaya pada dasarnya menggunakan azas pendidikan  
orang dewasa (andragogi) dan mengikuti pendekatan partisipatori. Proses 
pembelajaran yang berdasarkan partisipatori andragogi ini menempatkan siswa 
sebagai orang yang memiliki bekal pengetahuan dan sudah mempunyai sedikit 
pengalaman, keterampilan serta cenderung untuk menentukan prestasinya 
sendiri.  Pengalaman dan potensi yang ada pada siswa adalah sumber yang perlu 
digali dalam proses pembelajaran pada pendidikan sebaya ini.
 Fasilitator dalam pendidikan sebaya ini harus mampu menciptakan suasana 
belajar diantara sesama siswa dan mampu memotivasi agar mereka dapat berperan 
aktif dalam proses belajar untuk meningkatkan pengalaman dan penghayatan 
terhadap suatu materi yang dibahas. 
 Jadi pelatihan pendidik sebaya dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS harus 
juga menyangkut aspek psikologis dan sosial sebagai dampak dari perkembangan 
teknologi yang terjadi. Oleh karena itu, materi harus meliputi aspek sebagai 
berikut:
1. Perilaku seksual berisiko
2. IMS, HIV dan AIDS
3. Keterampilan berkomunikasi
4. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
 Jadi pendidik sebaya harus diarahkan sebagai kegiatan dari remaja, untuk 
remaja dan mengenai remaja.

B. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan pendidikan sebaya.
 Untuk menyelenggarakan pendidikan sebaya dengan baik perlu 
memperhatikan berbagai hal yaitu:
1. Mempersiapkan diri sebagai fasilitator.
2. Menghubungi kelompok sebaya.
3. Menentukan tempat dan waktu.
4. Menyiapkan materi pembelajaran.
5. Mengorganisir kegiatan.
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C. Hal- hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik sebaya
Mengingat masalah yang dihadapi siswa adalah hal-hal yang menyangkut atau 
terjadi dalam kehidupan individu yaitu siswa sendiri, maka pendidik sebaya perlu 
memperhatikan berbagai hal supaya siswa dapat berperan optimal dalam 
menjalankan tugasnya dengan baik yaitu:
1. Pesan yang disampaikan harus jelas.
2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
3. Anjuran harus konkrit dan mudah dilaksanakan.
4. Komunikasi dua arah.
5. Suasana santai dan jauh dari tempat keramaian.
6. Peka terhadap sasaran.

D.  Keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendidik sebaya
 Pendidik sebaya dapat bekerja dengan baik  sesuai dengan yang diharapkan, 
apabila menguasai materi tentang HIV dan AIDS serta IMS, selain itu harus 
memiliki keterampilan:
1. Dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok sebaya secara perorangan 
 maupun kelompok dengan baik.
2. Membina hubungan baik dengan pihak lain yang terkait.
3. Memberikan motivasi perubahan perilaku bagi kelompok sebaya secara  
 perorangan maupun kelompok.
4. Dapat mencari jalan keluar/pemecahan masalah.
5. Dapat bernegosiasi.
6. Mampu membuat keputusan dengan baik.

E.    Pendidik Sebaya harus dapat mengambil keputusan yang tepat
 Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses belajar, suatu 
pengambilan keputusan melibatkan upaya pencarian alternatif yang tersedia, 
berdasarkan situasi objektif dan tujuan tertentu. Suatu keputusan berkaitan erat 
dengan berbagai macam perubahan yang harus dipertimbangkan dan 
mengandung risiko cukup tinggi yang tak terelakkan. Oleh karena itu, pendidik 
sebaya harus dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat tanpa 
merugikan teman sebaya yang lain. Proses pembuatan keputusan yang baik 
bersifat adaptif (mudah menyesuaikan  diri terhadap berbagai perubahan). Suatu 
masalah baru harus didekati dengan solusi yang baru pula. Dengan sendirinya 
pendidik sebaya dituntut untuk bersifat adaptif (mudah menyesuaikan  diri 
terhadap berbagai perubahan) agar mampu mengambil keputusan dengan tepat 
dan tidak merugikan semua pihak.
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KETERAMPILAN PENDIDIKAN SEBAYA

A.  Pelatihan Pendidik Sebaya
 Pelatihan pendidik sebaya pada dasarnya menggunakan azas pendidikan  
orang dewasa (andragogi) dan mengikuti pendekatan partisipatori. Proses 
pembelajaran yang berdasarkan partisipatori andragogi ini menempatkan siswa 
sebagai orang yang memiliki bekal pengetahuan dan sudah mempunyai sedikit 
pengalaman, keterampilan serta cenderung untuk menentukan prestasinya 
sendiri.  Pengalaman dan potensi yang ada pada siswa adalah sumber yang perlu 
digali dalam proses pembelajaran pada pendidikan sebaya ini.
 Fasilitator dalam pendidikan sebaya ini harus mampu menciptakan suasana 
belajar diantara sesama siswa dan mampu memotivasi agar mereka dapat berperan 
aktif dalam proses belajar untuk meningkatkan pengalaman dan penghayatan 
terhadap suatu materi yang dibahas. 
 Jadi pelatihan pendidik sebaya dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS harus 
juga menyangkut aspek psikologis dan sosial sebagai dampak dari perkembangan 
teknologi yang terjadi. Oleh karena itu, materi harus meliputi aspek sebagai 
berikut:
1. Perilaku seksual berisiko
2. IMS, HIV dan AIDS
3. Keterampilan berkomunikasi
4. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
 Jadi pendidik sebaya harus diarahkan sebagai kegiatan dari remaja, untuk 
remaja dan mengenai remaja.

B. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan pendidikan sebaya.
 Untuk menyelenggarakan pendidikan sebaya dengan baik perlu 
memperhatikan berbagai hal yaitu:
1. Mempersiapkan diri sebagai fasilitator.
2. Menghubungi kelompok sebaya.
3. Menentukan tempat dan waktu.
4. Menyiapkan materi pembelajaran.
5. Mengorganisir kegiatan.
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C. Hal- hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik sebaya
Mengingat masalah yang dihadapi siswa adalah hal-hal yang menyangkut atau 
terjadi dalam kehidupan individu yaitu siswa sendiri, maka pendidik sebaya perlu 
memperhatikan berbagai hal supaya siswa dapat berperan optimal dalam 
menjalankan tugasnya dengan baik yaitu:
1. Pesan yang disampaikan harus jelas.
2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
3. Anjuran harus konkrit dan mudah dilaksanakan.
4. Komunikasi dua arah.
5. Suasana santai dan jauh dari tempat keramaian.
6. Peka terhadap sasaran.

D.  Keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendidik sebaya
 Pendidik sebaya dapat bekerja dengan baik  sesuai dengan yang diharapkan, 
apabila menguasai materi tentang HIV dan AIDS serta IMS, selain itu harus 
memiliki keterampilan:
1. Dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok sebaya secara perorangan 
 maupun kelompok dengan baik.
2. Membina hubungan baik dengan pihak lain yang terkait.
3. Memberikan motivasi perubahan perilaku bagi kelompok sebaya secara  
 perorangan maupun kelompok.
4. Dapat mencari jalan keluar/pemecahan masalah.
5. Dapat bernegosiasi.
6. Mampu membuat keputusan dengan baik.

E.    Pendidik Sebaya harus dapat mengambil keputusan yang tepat
 Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses belajar, suatu 
pengambilan keputusan melibatkan upaya pencarian alternatif yang tersedia, 
berdasarkan situasi objektif dan tujuan tertentu. Suatu keputusan berkaitan erat 
dengan berbagai macam perubahan yang harus dipertimbangkan dan 
mengandung risiko cukup tinggi yang tak terelakkan. Oleh karena itu, pendidik 
sebaya harus dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat tanpa 
merugikan teman sebaya yang lain. Proses pembuatan keputusan yang baik 
bersifat adaptif (mudah menyesuaikan  diri terhadap berbagai perubahan). Suatu 
masalah baru harus didekati dengan solusi yang baru pula. Dengan sendirinya 
pendidik sebaya dituntut untuk bersifat adaptif (mudah menyesuaikan  diri 
terhadap berbagai perubahan) agar mampu mengambil keputusan dengan tepat 
dan tidak merugikan semua pihak.
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KEGIATAN 3  :   KONSELING PENDIDIK SEBAYA

Tujuan
1. Peserta memahami konseling sebaya
2. Peserta mampu menjadi konseling sebaya

Keterampilan yang dikembangkan
1. Berpikir kritis
2. Berpikir kreatif
3. Komunikasi efektif
4. Hubungan interpersonal
5. Pengambilan keputusan
6. Pemecahan masalah
7. Empati

Metode 
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Pendekatan yang rasional dan analisis

Waktu 
 45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
 Lembar materi

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan
2. Fasilitator menjelaskan bahwa apabila sudah menjadi pendidik sebaya  
 diharapkan peserta dapat meningkatkan diri menjadi konseling sebaya  
 dengan  lebih meningkatkan diri dalam hal membantu meringankan beban 
 pikiran teman sebaya dengan mendengar keluhan dan masalah yang  
 dihadapinya serta memberikan saran yang sifatnya membangun atau positif 
 dan sederhana.
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3. Untuk mencapai tahapan sebagai konseling sebaya maka pendidik sebaya
 harus dibekali dengan pengetahuan tentang konseling sebaya.
4. Bahan untuk menyampaikan informasi tentang konseling sebaya dapat dilihat 
 pada lembar materi.
5. Pada pelaksanaan kegiatan, fasilitator memberikan  kesempatan kepada
 peserta untuk bertanya.
6. Fasilitator meminta empat orang peserta untuk maju ke depan (dua orang 
  perempuan dan dua orang laki-laki)
7. Fasilitator membagi lembar tugas kepada dua kelompok yaitu kelompok 
  perempuan dan kelompok laki-laki 
8. Satu orang diminta menjadi konselor dan satu orang sebagai klien yang  
 sedang  menyampaikan masalahnya kepada konselor masing-masing  
 kelompok.
9. Setiap peserta melakukan penilaian terhadap masing-masing kelompok ditulis 
 di atas kertas yang disediakan.
10. Selanjutnya fasilitator mengumpulkan hasil dari konseling dan penilaian 
  peserta.
11. Pada akhir kegiatan fasilitator memberikan penegasan tentang konseling 
  sebaya.

Penegasan

Pendidik sebaya mampu memberikan konseling kepada temannya yang 
membutuhkan. Dengan demikian tujuan konseling dalam pencegahan HIV dan 
AIDS adalah membantu klien atau teman dalam mengambil keputusan dengan 
tepat akan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah.
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Lembar tugas

Kelompok 1 (perempuan)
 Satu orang bertindak sebagai konselor dan satu orang sebagai klien 
menyampaikan masalah mengenai dia pernah bersenggolan dengan pengidap 
PMS/IMS.

Konselor
 Menggali permasalahan dengan meminta informasi yang mengarah pada 
masalah yang dialami saat ini. Usahakan pertanyaan secara terpokus apa 
sebenarnya yang terjadi. Berikan solusi yang dapat membantu masalahnya. 
Beritahu bahwa bersenggolan terhadap seseorang yang mengidap PMS/IMS tidak 
akan menularkan penyakit.

Kelompok 2 (laki-laki)
 Satu orang bertindak sebagai konselor dan satu orang sebagai klien 
menyampaikan masalah mengenai pacarnya yang diduga mengkonsumsi 
narkoba.

Konselor
 Menggali permasalahan dengan meminta semua informasi yang mengarah 
pada masalah yang dialami saat ini. Usahakan pertanyaan secara terfokus apa 
sebenarnya yang terjadi. Berikan solusi yang dapat membantu masalahnya. 
Sarankan agar dia menganjurkan pacarnya untuk memeriksakan darah ke rumah 
sakit serta meminta agar dapat menghentikan kebiasaannya mengkonsumsi 
narkoba. Beritahu efek negatifnya terhadap kesehatan.
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Lembar Materi

KONSELING PENDIDIK SEBAYA

A. Pengertian
 Konseling adalah hubungan yang saling membantu antara konselor dan klien 
 hingga tercapai komunikasi yang baik. Konselor dapat menawarkan  
 dukungan, keahlian dan pengetahuan secara kontinu, hingga klien dapat 
  menolong dirinya sendiri.

B. Langkah-langkah Konseling
 1. Ucapan salam pada klien.
 2. Tanyakan informasi dan masalahnya
 3. Ungkapkan informasi sesuai kebutuhan klien
 4. Klien dapat menentukan pilihan untuk solusi masalahnya
 5. Jelaskan cara melaksanakan keputusan tersebut
 6. Undang klien untuk kunjungan ulang.

C. Sikap Konselor dalam Konseling
 1. Terbuka     2. Rileks
 3. Kontak mata    4. Mendengarkan pembicaraan

D. Tempat Konseling
 1. Tempat yang nyaman dan menarik
 2. Tidak bising dengan suara, tidak 
  diganggu oleh orang yang keluar 
  masuk ruangan.
 3. Tempat dimana pembicaraan tidak 
  dapat di dengar oleh orang lain.
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