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 HIV dan AIDS tidak hanya merupakan masalah kesehatan semata tetapi juga masalah 
sosial. Penyebaran HIV dipengaruhi oleh perilaku manusia sehingga upaya pencegahannya 
perlu memperhatikan faktor perilaku, serta mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, 
etis, agama dan hukum bahkan dampak secara nyata, cepat atau lambat, menyentuh hampir 
semua aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya bangsa untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia.
 Berbagai upaya pendidikan pencegahaan HIV dan AIDS untuk kalangan remaja harus 
terus menerus dilakukan mengingat kasus HIV dan AIDS di kalangan remaja dari tahun ke 
tahun terus meningkat.
 Kesepakatan Dakar yang terkait langsung dengan pembentukan kecakapan hidup (life 
skills) adalah, pertama, menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan orang 
dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan 
hidup yang sesuai. Kedua, memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin 
keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh 
semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup yang penting.

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. 

Sejak tahun 1997 Depdiknas mulai mengambil peran dibidang pendidikan pencegahan 
HIV dan AIDS dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan tentang pedoman 
pendidikan pencegahan HIV dan AIDS melalui jalur pendidikan dan pembentukan 
Kelompok Kerja Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat departemen dan selanjutnya 
penyusunan berbagai leaflet, poster dan buku pedoman dan modul pencegahan HIV dan 
AIDS mulai dari tingkat perguruan tinggi, siswa SMA/SMK dan SMP melalui berbagai 
pendekatan. Selanjutnya Berdasarkan hasil Workshop yang diadakan Depdiknas, UNESCO 
dan Plan International pada tanggal 26 dan 27 Juli 2006 telah disepakati untuk 
menyempurnakan Pedoman dan Modul Life Skills Education untuk Pencegahan HIV dan 
AIDS bagi Guru di SMA dan yang sederajat dengan menambahkan beberapa informasi 
yang berkaitan dengan “Hak Asasi Manusia” dan “Emeregency Response” disamping tetap 
menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan HIV dan AIDS serta berbagai 
upaya pencegahannya.
 Kepada kepada tim penyusun pedoman dan modul ini dan semua pihak yang telah 
membantu mulai dari persiapan hingga tersusunya modul ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2007
Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani

dr. Widaninggar W, M.Ed.
NIP. 140162100
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
 
 Pendidikan kecakapan hidup atau Life Skills Education adalah kegiatan yang 
bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam meningkatkan kecakapan dan 
kemampuan psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan dan 
tantangan hidup sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan General Life Skills.
 General Life Skills yang menekankan pada pengembangan kemampuan Psikososial, 
antara lain yaitu untuk (a) mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata di 
lingkungannya, (b) menumbuhkan kesadaran tentang makna/nilai kehidupan, 
termasuk kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan memiliki daya proteksi 
terhadap pandemi HIV/AIDS maupun penyalahgunaan narkoba (c) penanaman 
penguasaan keterampilan vokasional, termasuk kecakapan spesifik (d) memacu 
kreativitas, dan (e) mengembangkan peran sosial, (f) mengembangkan rasa 
percaya diri,  tanggung jawab,  dan disiplin.
 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 
termasuk pencegahan HIV dan AIDS maupun masalah-masalah sosial.
 Pendidikan kecakapan hidup adalah suatu pendekatan yang merupakan  
program dan sudah banyak dipraktekkan di banyak negara di dunia, karena 
dianggap mempunyai potensi sebagai instrumen pemberdayaan dalam 
menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup termasuk masalah 
penyebaran HIV dan AIDS.
 Pemberian pendidikan kecakapan hidup untuk pencegahan HIV dan AIDS 
kepada peserta didik  SMA dan yang sederajat, mempunyai penekanan isi yang 
berbeda dengan tingkatan lainnya, mengingat usia SMA adalah kelompok yang 
tergolong sangat rawan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan 
kecakapan hidup, apalagi saat ini berbagai masalah seperti perkelahian (tawuran) 
pelajar dan narkoba serta pergaulan bebas telah melanda kehidupan mereka, yang 
pada akhirnya dapat berakibat menyulitkan hampir semua lapisan masyarakat, 
pemerintah dan termasuk sekolah itu sendiri. Bila tidak ditangani sejak dini dapat 
berakibat fatal bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup adalah suatu proses yang 
dinamis dimana penentuan/pemilihan keputusan tentang isi pesan program 
kecakapan hidup memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pendidik itu 
sendiri, peserta didik, orang tua dan masyarakat.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
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 Selama ini upaya menanamkan perilaku hidup sudah dilaksanakan antara lain  
melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta kegiatan 
ekstrakurikuler seperti UKS, PMR dan Pramuka. Namun karena kecakapan guru 
dalam penyampaian pesan-pesan perilaku hidup sehat 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 Depdiknas melalui 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.

 Sehubungan dengan upaya pendidikan pencegahan HIV dan AIDS bagi remaja 
dalam rangka mencegah bahaya penyebaran HIV/AIDS, maka salah satu 
pendekatan yang dianggap tepat adalah melalui pendidikan kecakapan hidup (Life 
Skills Education).
 Pelatihan pendidikan kecakapan hidup (Life Skills Education) untuk pencegahan 
HIV dan AIDS pada tingkat SMA dan yang sederajat saat ini semakin dirasakan 
perlu dilakukan guna mempercepat penyampaian informasi mengenai bahaya 
HIV dan AIDS di kalangan remaja usia SMA. Hal   ini mengingat penyebaran HIV 
dan AIDS dari tahun ke  tahun semakin meluas. Saat ini hampir seluruh provinsi di 
Indonesia telah ditemukan kasus HIV/AIDS dan sebagian besar kasus ditemukan 
pada kelompok usia produktif 15 - 29 tahun yang mencapai 57% (sumber Depkes, 
Juni 2007), dan ini tentunya termasuk pada remaja usia SMA, untuk itu maka upaya 
peningkatan kesadaran, pengetahuan dan Kecakapan para remaja tentang HIV dan 
AIDS serta pengembangan kemampuan psikososial perlu diupayakan secara 
intensif dan kesinambungan, diantaranya melalui pendekatan life skills education.

B. TUJUAN

Tujuan Umum
 Tujuan umum pendidikan kecakapan hidup (life skills education) untuk 
pencegahan HIV dan AIDS adalah agar peserta memiliki pengetahuan, kecakapan 
dan sikap untuk melaksanakan hidup sehat sehari-hari baik secara fisik, mental 
maupun sosial, sehingga pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kualitas 
dan pola hidup yang lebih baik, khususnya dalam upaya mencegah penyebaran 
HIV dan AIDS di kalangan remaja/peserta didik.

Tujuan Khusus
1. Guru dapat mengimplementasikan pengetahuan dan kecakapan hidup dalam 
 kehidupan sehari-hari terhadap diri sendiri dan peserta didiknya khususnya 
 dalam upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS.
2. Peserta memahami seluruh isi Pedoman dan Modul Pelatihan life skills education  
 untuk pencegahan HIV dan AIDS dan dapat mengimplementasi-kannya pada 
 setiap pelatihan maupun dalam KBM mengajar di sekolah.
3. Fasilitator/guru mampu memfasilitasi suatu praktek serta penguatan dari 
  kecakapan psikososial dalam konteks kultural yang tepat, khususnya 
dalam  upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS di kalangan remaja.
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C. PENGERTIAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP  
 UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
 
 Pendidikan kecakapan hidup adalah suatu pendekatan dalam bentuk kegiatan 
yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam meningkatkan 
kecakapan/kompetensi psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan 
dan tantangan hidup sehari-hari, termasuk juga sebagai salah satu upaya untuk 
pencegahan HIV dan AIDS yang umumnya terjadi karena masalah perilaku yang 
berisiko.
 Pendidikan kecakapan hidup mempunyai kontribusi yang sangat besar 
terhadap peningkatan perkembangan individu dan sosial, perlindungan terhadap 
hak azasi manusia, serta pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan dan 
sosial karena konsep dasar pendidikan Kecakapan hidup adalah meliputi 
demokratisasi, tanggung jawab dan perlindungan diri baik terhadap diri sendiri 
maupun orang lain.

D. SASARAN

1. Sasaran Utama
 Sasaran utama program pendidikan kecakapan hidup untuk pencegahan HIV 
 dan AIDS adalah peserta didik pada SMA dan yang sederajat.
2. Sasaran Antara
 Sasaran antara program ini adalah guru, kepala sekolah dan pengelola  
 pendidikan lainnya serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di  
 bidang pendidikan pencegahan HIV dan AIDS.

E. 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 dimasa 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 hidupnya dimasa akan datang
c. Memberikan kesempatan kepada sekolah/Institusi pendidikan untuk   
mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip   
pendidikan berbasis luas, dan 
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat di lingkungan   
sekolah/institusi pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan  
mutu berbasis sekolah (MBS).
e. Membekali siswa dengan nilai-nilai psikososial agar bersikap positif dalam 
  menghadapi kehidupan dan memiliki daya proteksi terhadap pandemi 
HIV  dan AIDS dan narkoba

2. Kebijakan 

 Pengembangan dan pelembagaan pendidikan kecakapan hidup dalam 
kerangka makro pendidikan untuk semua, dan pendidikan sepanjang hayat 
(education for all), pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional yang dapat 
dijadikan sebagai landasan normatif maupun landasan operasional 
penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup bagi seluruh warga bangsa. 
Strategi kebijakan tersebut adalah :

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperolah   
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tercapainya  
manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran   
pendidikan secara berarti.
b. Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan 
 kecakapan hidup sebagai bagian integral dari peningkatan mutu pendidikan 
 melalui berbagai upaya yang secara terarah, terpadu, dan menyeluruh oleh 
  kepala sekolah dan guru 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 formal maupun non 
  formal 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 
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 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. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan 
 dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat.

3. Strategi  Pelaksanaan

a. Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup yang   
berbasis pada masyarakat luas sejalan dengan prinsip “broad based   
 education”(BBE).  
b. Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada   
berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal  
maupun pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh  
 masyarakat dan pemerintah.
c. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang    
mengintegrasikan nilai-nilai moral dan psikososial termasuk kemampuan  
 proteksi untuk HIV dan AIDS dan 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.
f. Mengembangkan sistem pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan 
 kecakapan hidup yang berbasis pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
 (KTSP)

PELAKSANAAN  PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS  DI SEKOLAH

A. GURU SEBAGAI FASILITATOR

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru/fasilitator yang 

menyampaikan pendidikan kecakapan hidup di SMA dan yang sederajat adalah 

sebagai berikut.

1. Guru/fasilitator harus berbicara dengan bahasa yang sederhana, artinya guru 

  harus berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti siswa bila perlu 

dengan   bahasa daerah atau bahasa yang lazim dipakai siswa.

2. Guru/fasilitator harus selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

 bertanya apabila ada hal-hal yang belum dimengerti sebelum    

 kegiatan/permainan dimulai dengan maksud agar siswa mengerti cara  

  melaksanakan kegiatan yang akan dilakukannya. Demikian juga pada 

waktu   akan menutup suatu kegiatan, guru hendaknya meminta pendapat 

siswa   tentang kegiatan/permainan yang baru saja mereka lakukan, baik 

perasaan   hatinya maupun makna yang mereka ambil dari kegiatan tersebut.

3. Guru/fasilitator harus selalu berbicara yang dapat mengaktifkan siswa agar  

 dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan termasuk dalam diskusi dan  

 tanya jawab. Dalam hal guru memberikan pertanyaan kepada siswa   

 diupayakan agar siswa menjawab pertanyaan guru meskipun kurang tepat.  

 Pada proses kegiatan, apabila ada siswa yang diam saja, guru harus berupaya 

  untuk mengajak siswa tersebut berpartisipasi aktif.

4. Guru/fasilitator harus selalu dapat memberikan dukungan verbal terhadap  

 partisipasi siswa. Seperti: - Bagus; Menarik sekali; - Hei ide kamu bagus sekali, - 

 Saya suka pendapat kamu; dan lain-lain.

5. Jika ada siswa yang memberikan ide/pendapat yang kurang baik/kurang tepat 

  menurut pendapat Anda, selaku guru/fasilitator Anda harus tetap 

menghargai  keberaniannya untuk berpatisipasi - dengan mengatakan: “kamu 

telah    mencoba dengan baik”,  “Nak mari kita beri tepuk tangan”

6. Hindari olok-olok atau ejekan (hal-hal lain yang meremehkan pendapat, hak, 

  dan bentuk fisik) terhadap siswa, baik oleh guru maupun oleh teman- 

  temannya.
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 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. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan 
 dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat.

3. Strategi  Pelaksanaan
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mengintegrasikan nilai-nilai moral dan psikososial termasuk kemampuan  
 proteksi untuk HIV dan AIDS dan narkoba
d. Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, 
 prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan   
penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
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7. Prinsip dalam pembelajaran pendidikan kecakapan hidup untuk pencegahan

 HIV/AIDS yang tepat adalah sangat bergantung pada materi yang akan  

diberikan serta jenjang pendidikan dan tingkatan kelas serta disesuaikan  dengan  

tingkat perkembangan siswa.

  Dengan demikian teknik simulasi yang dianggap tepat adalah yang dipilih 

 berdasarkan pertimbangan tujuan pembelajaran, bahan atau materi yang diberikan 

 serta perkembangan intelektual, psikologis, dan fisik siswa.

8. Guru/fasilitator harus kreatif mengembangkan metode pembelajaran karena  

kreativitas tersebut sangat menentukan keberhasilan Kegiatan Belajar   

Mengajar (KBM).

Yang dimaksud dengan kreativitas adalah sebagai berikut.

 Kreatif dalam pengembangan materi dan alat peraga/alat praktik untuk pelaksanaan 

 KBM sehinga KBM dapat berjalan dengan baik dan penguasaan materi yang  

diperoleh lebih banyak dan lebih utuh (tidak terkotak-kotak/terpisah-pisah)

 Kreatif dalam pengembangan bentuk-bentuk permainan/simulasi yang dapat  

 mengembangkan beberapa kemampuan kecakapan hidup siswa guna    

pencegahan penyebaran HIV dan AIDS.  Umpamanya dengan satu kegiatan (satu  

metode) dapat dikembangkan rasa tanggung jawab, dan berpikir kritis dalam  

mengambil keputusan misalnya untuk tidak melakukan hubungan seks  sebelum 

menikah.

 Dalam penyampaian materi/kegiatan ataupun menjawab pertanyaan siswa,  

guru/fasilitator  tidak boleh pesimis, tetapi harus selalu optimis. 

 Guru/fasilitator hendaknya memberikan “penghargaan” kepada siswa yang  

banyak bertanya atau “beda pendapat” baik dengan guru maupun dengan  s e s a m a  

siswa (jangan ditegur/jangan dimarahi).

 Untuk dapat memenuhi upaya-upaya tersebut di atas maka diperlukan 

kriteria tertentu bagi guru/fasilitator yang menyampaikan Pendidikan Kecakapan 

Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS di SMA dan yang sederajat. Hal ini 

dikarenakan mengingat pendidikan kecakapan hidup untuk pencegahan HIV dan 

AIDS pada pelaksanaannya menggunakan berbagai metode (multimetode) yang 

alokasi waktu pada metode simulasinya bersifat dinamis. 

 Beberapa syarat atau ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

guru yang tepat untuk menyampaikan life skills education untuk pencegahan HIV 

dan AIDS adalah sebagai berikut :

 Energik, lincah, gembira dan dapat bergaul dengan siswa secara baik (tidak  

kaku dan instruktif). Untuk itu diperlukan yang berbadan sehat dan berusia  

muda (tidak terlalu tua).

 Mengetahui materi pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dan yang berkaitan 

 atau tertarik pada masalah pendidikan kesehatan dan masalah-masalah sosial 

 lainnya.

 Kreatif, rajin, dan mau mengumpulkan/mengembangkan bahan-bahan yang  

diperlukan untuk alat permainan simulasi dengan dorongan dari diri sendiri.

B. PERAN SISWA DALAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

 UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS.

 Pada  dasarnya life skills education untuk pencegahan HIV dan AIDS ini bukan 

merupakan suatu mata pelajaran tersendiri melainkan lebih sebagai metodologi 

yang antara lain berisi berbagai kegiatan, seperti:

 Studi kasus; 

 Debat;

 Bercerita

 Bermain peran;

 Diskusi berpasangan  dan atau berkelompok;

 Simulasi, dan sebagainya.

 

 Maka peran siswa dalam Pendidikan Kecakapan Hidup untuk pencegahan 

HIV dan AIDS cenderung lebih aktif dari pada guru/fasilitatornya. Siswa 

diharapkan dinamis, lebih aktif berbicara, lebih mandiri dan lebih dominan.

Komponen kecakapan komunikasi:

Kontak mata, dalam berbicara perhatikan intonasi suara, bahasa tubuh, warna, logat 

bahasa, dan lain-lain.
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C. CARA MELAKSANAKAN PEDOMAN DAN MODUL PELATIHAN

 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN 

 AIDS

 

 Titik berat pembelajaran pendidikan kecakapan hidup pada sekolah lanjutan 

dan yang sederajat adalah pada perilaku hidup sehat yang bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, penyampaiannya tidak cukup hanya diberikan pada jam pelajaran 

mata pelajaran yang relevan (seperti pada biologi di SMA) yang tersedia saja 

karena pendidikan Kecakapan hidup memerlukan suatu proses yang menuntut 

pelatihan, pembimbingan, pembiasaan dan peneladanan.

 Ada dua cara pokok untuk dapat melaksanakan pendidikan kecakapan hidup 

pada peserta didik, yaitu melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah oleh guru 

yang diberi tugas menyampaikan life skills education untuk pencegahan HIV dan 

AIDS; dan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Kegiatan Belajar Mengajar antara lain melalui :

1.   Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

 Oleh karena pengembangan perilaku hidup sehat memerlukan proses yang 

cukup panjang,  perlu selalu diciptakan suasana yang kondusif baik di kelas 

maupun di luar kelas.  Proses pembelajaran secara langsung ataupun tidak 

langsung harus terus berjalan, dan ini diharapkan pada akhirnya akan dapat 

membantu tujuan pembelajaran pendidikan kecakapan hidup pada umumnya 

dan tujuan pendidikan kesehatan pada khususnya.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang 

dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperdalam 

kemampuan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang 

berkaitan dengan kurikulum, namun dilakukan di luar jam pelajaran. 

 Dalam hal tersedia waktu luang guru dapat mengisinya dengan 1 atau 2 

kegiatan/permainan yang ada di modul ini, termasuk pada kegiatan Pramuka, 

UKS, ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

3. Kerja Sama 

a.  Kerjasama dengan Guru Agama

 Dalam memberikan pendidikan kecakapan hidup, kerja sama dengan guru 

agama mutlak diperlukan, mengingat masalah moral dan agama ini bagian yang 

sangat penting dalam melaksanakan pembudayaan pola hidup sehat. Untuk itu 

perlu dilakukan koordinasi sejak awal tahun ajaran dengan cara melakukan 

pertemuan berkala untuk membahas pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup 

secara terpadu. Koordinaasi ini diperlukan agar aspek-aspek moral spiritual dapat 

memperoleh tekanan seperlunya dalam  Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan 

mengupayakan pemecahan masalah yang tepat.

b.  Kerjasama dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) 

 Kerjasama dengan guru BK di sekolah sangatlah penting, karena sangat sesuai 

dengan peran guru BK yaitu sebagai pencegahan, pengentasan, pengayaan 

terhadap masalah yang dihadapi peserta didik termasuk masalah kesehatan 

reproduksi.

c. Kerja Sama dengan pihak lain yaitu: Orang Tua dan Masyarakat

 Kerja sama dengan orang tua peserta didik khususnya, dan masyarakat pada 

umumnya, sangat penting untuk dilakukan mengingat pembudayaan pola hidup 

sehat harus dilaksanakan sepanjang hari (seumur hidup), yaitu selama peserta 

didik berada di sekolah/madrasah dan di rumah, bahkan di lingkungan 

masyarakat.

 Orang tua dan masyarakat akan menjadi mitra kerja yang baik bagi guru dalam 

melaksanakan pendidikan kecakapan hidup apabila:

 Orang tua selaku anggota dewan pendidikan atau komite sekolah serta  

  masyarakat mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya kerja 

sama   tersebut.

 Orang tua selaku anggota komite sekolah serta masyarakat mempunyai  

 pengetahuan dan kecakapan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan  

 masalah kecakapan hidup.
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D. METODE PENYAMPAIAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

 UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

 Sebelum menerapkan suatu metode penyampaian materi pendidikan 

kecakapan hidup, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

 Upayakan sebuah suasana yang aman dan  nyaman - teknik ice breaking/  

memecahkan  suasana  atau mental blocked.

 Jelaskan maksud dari sesi yang segera akan dimulai

 Lakukan aktivitas yang telah direncanakan

 Diskusikan atau lakukan ulasan/kajian ringkas mengenai proses yang telah  

terjadi dan pengalaman apa yang diperoleh.

 Minta umpan balik.

 Berikan penegasan pesan pada akhir sessi.

Metode Pembelajaran/Penyampaian

 Metode pembelajaran/penyampaian materi modul yang digunakan pada 

pendidikan kecakapan hidup ini pada dasarnya menggunakan berbagai metode 

yang mungkin dapat digunakan (multi method), tetapi metode yang sebagian besar  

digunakan adalah sebagai berikut.

1. Ceramah (15 %)

 Kegiatan ceramah pada dasarnya disampaikan kepada seluruh peserta didik, 

yang tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan 

dalam bidang/materi tertentu. Ceramah terutama dimaksudkan untuk 

meluruskan pemahamaan (persepsi) mengenai pengetahuan atau informasi 

tersebut. Pada kegiatan ceramah ini juga memberikan kesempatan kepada setiap 

peserta untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan. Dalam memberikan 

ceramah guru tidak selalu berdiri di depan kelas, tetapi dapat dilakukan dengan 

berjalan menghampiri peserta didik dari yang terdekat ataupun yang terjauh dari 

tempat guru berdiri, serta mempunyai kontak mata dengan semua peserta didik.

2. Diskusi/Tanya Jawab (20 %)

 Metode diskusi dan tanya jawab ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan 

luas bagi peserta didik untuk mengembangkan gagasannya secara lisan disamping 

untuk memecahkan masalah guna menambah wawasan dan memperluas 

pengetahuan serta pemahamannnya atas suatu topik/pokok bahasan. Kegiatan 

diskusi terdiri atas diskusi kelas dan diskusi kelompok.

3. Bermain peran dan simulasi (60%)

 Metode ini berfungsi sebagai penumbuh spontanitas dan ekspresi serta 

mengembangkan daya analisa dan pengamatan peserta.

4. Penugasan  (5 %)

 Metode ini berfungsi sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada  

peserta didik untuk memperdalam pemahaman dan kecakapan tentang hal-hal 

yang sedang maupun akan dibahas terutama yang menyangkut pembudayaan pola 

hidup sehat. Penugasan ini terkait erat dengan kegiatan/metode yang telah 

digunakan sebelumnya, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta bermain 

peran dan simulasi.

E. PENYELENGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN 

 HIDUP UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

Dalam menyelenggarakan pembelajaran pendidikan kecakapan hidup untuk 

pencegahan HIV dan AIDS ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yaitu 

masalah ketenagaan; alat peraga/bahan belajar; dan pengaturan tata letak peserta (lay out) 

dan tempat pelaksanaan kegiatan.

1. Ketenagaan

 Ketenagaan dalam hubungannya dengan proses pembelajaran pendidikan 

kecakapan hidup sehat untuk pencegahan HIV dan AIDS pada dasarnya adalah 

guru/fasilitator yang sudah dilatih tentang bagaimana pendidikan kecakapan 

hidup sehat itu diberikan kepada peserta didik. Namun, apabila tidak terdapat 

guru yang sudah dilatih mengenai pendidikan kecakapan hidup, kepala sekolah 

dapat menugaskan guru biologi yang relatif  lebih mudah untuk memahami 

pedoman dan modul-modul ini karena sebagian besar modul yang disampaikan 

merupakan inti dari pendidikan kesehatan yang terdapat dalam mata ajar Biologi 
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yang diberikan di sekolah. Akan tetapi apabila juga tidak terdapat guru yang 

dikhususkan untuk menyampaikan materi pendidikan jasmani dan kesehatan, 

dapat ditugaskan salah seorang guru yang mempunyai bidang studi relevan 

(IPA/Biologi, PPKN, Agama) atau guru bimbingan dan konseling (BK) serta dapat 

memenuhi kriteria sebagaimana seperti tersebut di atas.

 Sambil menunggu adanya pelatihan pendidikan kecakapan hidup sehat untuk 

pencegahan HIV dan AIDS, guru yang memiliki sebagian besar kriteria di atas 

dapat ditugasi memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan tetap 

berpedoman pada pedoman dan modul yang ada.

2. Alat Peraga/Bahan Belajar

 Dalam pembelajaran pendidikan kecakapan hidup alat peraga/bahan belajar 

yang digunakan pada dasarnya adalah bahan/media yang ada di 

sekolah/madrasah dan sekitarnya. Apabila tidak ada atau tidak tersedia alat 

peraga/bahan belajar seperti yang ditentukan pada modul, guru harus kreatif 

bersama-sama dengan peserta didik membuat alat peraga/bahan belajar yang 

dibutuhkan dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang tersedia di 

sekitar sekolah/madrasah. Contoh : bila tidak ada kotak karton dapat diganti 

dengan kotak yang dapat dibentuk dari daun kelapa atau daun lontar.

 Kreativitas guru/fasilitator sangat diperlukan dalam pengembangan alat 

peraga/alat permainan. Diusahakan satu alat peraga dapat dipakai untuk 

bermacam-macam kegiatan, hal ini bergantung pada kemampuan guru dalam 

menentukan simulasi apa yang akan disampaikan melalui alat peraga tersebut. 

Alat peraga sebaiknya disimpan sesudah dipakai agar dapat digunakan lagi pada 

pelajaran yang lain/kegiatan berikutnya. 

3. Tempat

 Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya dapat dilaksanakan di dalam 

kelas/aula yang ada di sekolah/madrasah. Apabila sekolah/madrasah tidak 

memiliki ruangan aula maka kegiatan KBM dapat dilakukan di halaman sekolah 

atau di tempat lain yang tersedia.

 Apabila hal itu juga tidak dapat dipenuhi, guru harus kreatif memodifikasi  

bentuk kegiatan yang sesuai dengan situasi/kondisi sehingga tujuan kegiatan tetap 

tercapai yaitu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tercantum 

dalam kegiatan tersebut.

4. Pengaturan Tata Letak (Lay out) Peserta Didik

 Pengaturan peserta didik pada KBM pendidikan kecakapan hidup untuk 

Pencegahan HIV dan AIDS adalah hal yang sangat perlu diperhatikan karena 

sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Adapun 

beberapa bentuk pengaturan tata letak peserta didik adalah sebagai berikut.

a. Bentuk Lingkaran

b. Bentuk Huruf U

c. Bentuk Berbaris/Berbanjar
 
 Pengaturan tempat duduk dapat dilakukan di kursi atau di lantai.

Peserta didik duduk dengan membentuk lingkaran
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Peserta didik duduk melingkar di kursi

Peserta didik duduk dengan membentuk huruf U

Peserta didik duduk dengan pengaturan 2 baris/berjajar

F. MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN PELATIHAN PADA PESERTA DIDIK

Yang seharusnya dilakukan 

1. Gunakan bahasa mereka

 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.

3. Sabar

 Ada remaja yang sesungguhnya mempunyai pemikiran yang cemerlang, tetapi 

 tidak mau mengungkapkannya. Oleh karena itu, Anda 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. 
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 Disamping 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 Anda 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.

6. Bersikaplah tidak langsung apabila sedang berdiskusi

 Ajukan pertanyaan yang terbuka, misalnya “Menurutmu, apa yang bisa kita  

lakukan?” atau “Apa yang ingin kamu ketahui?”. Dengan cara demikian,  m e r e k a  

tidak membutuhkan bantuan Anda untuk menjawab suatu masalah.  Karena  

mereka akan mulai mengungkapkan seluruh pemikiran mereka. Anda  h a n y a  

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.

10. Tunjukkan bahwa Anda menaruh kepercayaan kepada mereka

 Dengan menaruh kepercayaan, mereka akan mampu membuat keputusan  

 secara mandiri yang dengan sendirinya sangat mendukung perkembangan  

 kecakapan kepemimpinan mereka.
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patut   dipercaya dan tidak harus dicurigai.

10. Tunjukkan bahwa Anda menaruh kepercayaan kepada mereka

 Dengan menaruh kepercayaan, mereka akan mampu membuat keputusan  

 secara mandiri yang dengan sendirinya sangat mendukung perkembangan  

 kecakapan kepemimpinan mereka.
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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, sehinga 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.

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.

Untuk diingat kembali :

Harus dilakukan :

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 

Tidak boleh dilakukan :

1. Mendikte

2. Menganggap remeh atau  

 mentertawakan

3. Bersikap negatif atau pesimistis

4. Mengkritik

5. Mengangap enteng  

 kemampuan mereka
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G. 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 yang selama ini 

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 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 bsesama 

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 
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terhadap hal-hal yang dianggap benar atau tidak benar. Hal ini dimungkinkan 

karena selama peserta didik mengikuti pembelajaran pendidikan kecakapan hidup 

sehat, 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 didik untuk meningkatkan kemampuannya 

 Peserta didik yang memiliki kecakapan hidup 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 kecakapan 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 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 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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HAK ASASI MANUSIA DAN KERENTANAN DALAM KONDISI DARURAT

 Pandemi AIDS yang menyerang umat manusia pada beberapa dasawarsa 

terakhir, telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, karena 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 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 sosisal relatif 

dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan nilai dan norma yang sudah ada.

A. HAK ASASI MANUSIA

 Hak asasi manusia adalah hak yang melekat 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 Asazi manusia yang digunakan sebagai  

pedoman pelaksanaan umum bagi semua  bangsa dan negara.

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 kehendak untuk bergaul satu sama 

 lain  dalam persaudaraan.

 Semua orang berhak atas hak dan kebebasan yangtercantum dalam 

 pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya  

 bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, 

  asal-usul kebangsaan atau sosial, milik , kelahiran ataupun status  lain.

 Dalam kelanjutannya dari Deklarasi Universal tentang Hak Hak Asasi Manusia 

ini, juga telah dikeluarkan 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 tanggung 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.

 Besarnya jumlah kasus HIV dan AIDS yang diakibatkan oleh penularan melalui 
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HAK ASASI MANUSIA DAN KERENTANAN DALAM KONDISI DARURAT

 Pandemi AIDS yang menyerang umat manusia pada beberapa dasawarsa 

terakhir, telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, karena 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 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 sosisal relatif 

dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan nilai dan norma yang sudah ada.

A. HAK ASASI MANUSIA

 Hak asasi manusia adalah hak yang melekat 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 Asazi manusia yang digunakan sebagai  

pedoman pelaksanaan umum bagi semua  bangsa dan negara.

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 kehendak untuk bergaul satu sama 

 lain  dalam persaudaraan.

 Semua orang berhak atas hak dan kebebasan yangtercantum dalam 

 pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya  

 bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, 

  asal-usul kebangsaan atau sosial, milik , kelahiran ataupun status  lain.

 Dalam kelanjutannya dari Deklarasi Universal tentang Hak Hak Asasi Manusia 

ini, juga telah dikeluarkan 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 tanggung 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.

 Besarnya jumlah kasus HIV dan AIDS yang diakibatkan oleh penularan melalui 
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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 

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.

AIDS :
MUSUHI 
PENYAKITNYA,
BUKAN 
ORANGNYA!
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 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.

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.
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MATERI DAN MODUL LIFE SKILLS EDUCATION 
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

odul ini terdiri dari tiga bagian besar. Bagian pertama terdiri dari tiga bab Myang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang 
konsep pendidikan kecakapan hidup (life skill education) dan kaitannya 

dengan HIV dan AIDS, serta mempersiapkan guru untuk menerapkan modul ini. 
Isi dari pedoman pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) ini umumnya 
memuat hal-hal yang berhubungan dengan mengapa PKH ini penting, apa 
tujuannya, bagaimana menyelenggarakan PKH untuk pencegahan HIV dan AIDS 
ini di sekolah/madrasah dan sebagainya.

A. MATERI DAN KEGIATAN YANG ADA PADA SETIAP MODUL

 Pendidikan kecakapan hidup untuk pencegahan HIV dan AIDS pada SMA dan 
yang sederajat ini terdiri dari pedoman penyelenggaraan Pelatihan dan 5 (lima) 
buah modul serta dilengkapi dengan materi sebagai rujukan dari setiap kegiatan.
 Isi dari pedoman pelaksanaan PKH untuk pencegahan HIV dan AIDS ini 
umumnya dimuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan mengapa PKH ini 
penting, apa tujuannya, bagaimana menyelenggarakan PKH untuk Pencegahan 
HIV dan AIDS ini di sekolah/madrasah dan sebagainya.
 Sedangkan modul yang disusun adalah berupa kemasan dari life skills education 
itu sendiri, di mana pada modul terlampir disajikan 5 modul yang setiap modul 
dilengkapi dengan beberapa kegiatan dan materi penunjangnya. Adapun modul 
dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Materi dan  Modul 1 : Dinamika Kelompok 
 a. Kegiatan 1     :   Perkenalan dan Bina Suasana 
 b. Kegiatan 2    : Kesan Pertama 
 c. Kegiatan 2    :   Lilin Perkenalan 
 d. Kegiatan 3     :   Kisahku 

2. Materi dan Modul 2  :  Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)
 Kegiatan 1      :  Ceramah Life Skills Education 
         (Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat)
 a. Kecakapan Hidup atau Life Skills Education 
 b. Maksud dan tujuan LSE 
 c. Mengapa Pendidikan Kecakapan Hidup

 d. Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup  
 e. Kecakapan Kompetensi yang Dikembangkan 
 f. Mengapa Masalah Kesehatan 
 g. Cakupan Materi PKH untuk pencegahan HIV dan AIDS
 h. Syarat-syarat Pokok Pembelajaran PKH
 i. Yang Diharapkan Terjadi Melalui Pembelajaran PKH 
 j. Hal-hal yang Perlu Ditekankan pada Pembelajaran PKH 
 k. Konsep Dasar   
 l. Indikator Keberhasilan PKH

 Kegiatan 2  :  Setangkai Anggrek Bulan  

3. Materi dan Modul  3 :   Kesehatan Reproduksi 
 a. Kegiatan 1    : Siapakah  Aku? 
 b. Kegiatan 2    : Perilaku Seksual Menyimpang 
 c. Kegiatan 3    : Mengamati Data
 d. Kegiatan 4    : Menyusun Pertumbuhan 
 e. Kegiatan 5    : Bisikan Ibu
 f.    Kegiatan 6       : Seks, Seksualitas dan tingkah laku seksual
 g.   Kegiatan 7       :  Permainan Kertas Toilet

4. Materi dan Modul  4 :  IMS, HIV dan AIDS 
 a. Kegiatan 1    : Kartu Berjodoh 
 b. Kegiatan 2    : Berisiko versus Tidak Berisiko 
 c. Kegiatan 3    : Wild Fire 
 d. Kegiatan 4    : Berakit Ke Hulu Berenang Ke Tepian 
 e. Kegiatan 5    : Surat dari Yolanda 
 f. Kegiatan 6     : Membaca Gambar
 g. Kegiatan 7       :    Penularan IMS, HIV dan AIDS
 h. Kegiatan 8       :    Pencegahan IMS, HIV dan AIDS
 i. Kegiatan 9       :    Stigma dan Diskriminasi 

5. Materi dan Modul 5  :  Narkoba 
 a. Kegiatan 1    : Muda Berpoya, Tua Merana 
 b. Kegiatan 2    : Keluarga Dandy 
 c. Kegiatan 3    : Untung - Rugi 
 d. Kegiatan 4    : Mitos dan  Fakta tentang Narkoba 
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MATERI DAN MODUL LIFE SKILLS EDUCATION 
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
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persepsi dari setiap materi/kegiatan yang akan disampaikan sehingga dengan 
memahami persepsi/pengantar tersebut diharapkan guru akan lebih mudah 
menyampaikan kegiatan pada peserta didiknya.

2. Tujuan Kegiatan
 Sebelum memulai suatu kegiatan guru 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.

3. Kecakapan/kompetensi yang ingin dikembangkan
 Selain tujuan kegiatan, setiap kegiatan yang dilakukan diupayakan untuk 
mengembangkan kecakapan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-
hari, yaitu berupa pengembangan potensi psikososial yang saling berkaitan 
(berpasangan) yang dikembangkan melalui pendidikan kecakapan hidup. Kalau 
pengetahuan dapat dilihat dalam substansi permasalahan yang dibahas dari setiap 
kegiatan, maka  kecakapan dapat dilihat dari prosesnya (diskusi,  berargumen, 
bermain peran, kerja kelompok, berlatih memberikan alasan, dan lain-lain).

4. Bahan/alat yang diperlukan
 Bahan dan alat peraga/kelengkapan dalam pembelajaran PKH untuk 
Pencegahan HIV dan AIDS pada dasarnya adalah bagian dari proses pembelajaran 
yang sangat membantu pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. 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 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.

5. Jumlah peserta
 Jumlah peserta yang ideal untuk melaksanakan kegiatan pada setiap modul ini 
adalah antara 30-40 peserta didik. Jumlah peserta yang terlalu besar ataupun terlalu 
kecil akan mempengaruhi dinamika kelompok dan menyebabkan 
permainan/kegiatan menjadi tidak efektif (kecuali ceramah). Untuk itu, guru harus  

6. Materi dan Modul 6  :   Gaya Hidup  
 a. Kegiatan 1    : Konflik Diri 
 b. Kegiatan 2    : Penolakan 
 c. Kegiatan 3    : Memilih Teman 
 d. Kegiatan 4    : Kisah Betty Mirana
 e. Kegiatan 5     : Pilih Oke atau Boke 
 f. Kegiatan 6     : Kartu Sehat dan tidak Sehat 

Adapun struktur program pelatihan PKH untuk pencegahan HIV dan AIDS 
selengkapnya adalah sebagai berikut:

Struktur Program

No.  Materi                 Jumlah JPL
  
A.  MATERI 
  1.  Pedoman Pelaksanaan    2 jpl
  2. Life Skills Education     2 jpl
  
B.  MATERI  INTI 
  1. Kesehatan Reproduksi    5 jpl
  2. IMS, HIV dan AIDS    5 jpl
  3. Narkoba        5 jpl
  
C.  MATERI PENUNJANG 
  1. Gaya Hidup 5 jpl
  2. Dinamika Kelompok    2 jpl
  3. Evaluasi        2 jpl
  4. Kegiatan lain (Pembukaan dan Penutupan) 2 jpl
    
  Total           30 jpl

 
B.  SISTEMATIKA YANG DITULIS PADA SETIAP MODUL/KEGIATAN

1. Dasar Pemikiran
 Dasar pemikiran ataupun pengantar yang ditulis pada setiap modul/kegiatan 
harus dibaca dan benar-benar dipahami oleh guru karena hal tersebut merupakan 
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mampu mengatur/mengelola peserta didiknya agar suatu kegiatan dapat 
dilaksanakan dengan baik.

6. Waktu
 Waktu yang diperlukan untuk pendidikan kecakapan hidup pada dasarnya 
sangat tergantung kepada materi yang akan disampaikan. Meskipun demikian, 
kebanyakan kegiatan yang ditawarkan dalam modul ini dapat dilakukan dalam 
waktu 45 menit.

7. Tempat
 Tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran PKH pada dasarnya adalah aula 
atau halaman yang ada di sekolah/madrasah. 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.

8. Langkah kegiatan
 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.

9. 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.

PENUTUP

enomena HIV dan AIDS sebenarnya merupakan salah satu bagian dari Fpermasalahan kesehatan reproduksi yang sampai saat ini belum ada obat 
yang dapat menyembuhkannya secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari 

kasus HIV dan AIDS yang ada dimana hampir sebagian besar  terjadi karena 
masalah perilaku seks bebas (seks sebelum menikah, berganti-ganti pasangan dan 
perilaku seks menyimpang lainnya), kemudian melalui pemakaian narkoba 
dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian dan sedikit kasus dari 
masalah-masalah lainnya seperti dari ibu hamil kepada bayinya dan transfusi 
darah
 Kasus  HIV dan AIDS di Indonesia sebagian besar terjadi dari hubungan seks 
bebas baik heteroseksual, homoseksual maupun biseksual yang dilakukan secara 
tidak sah (di luar pernikahan). Di mana kita ketahui bahwa hubungan seks bebas 
terjadi karena adanya penyimpangan perilaku, dan penyimpangan perilaku ini 
terjadi karena seseorang tidak memiliki kemampuan psikososial yang cukup, di 
samping mungkin pengetahuannya di bidang HIV dan AIDS masih kurang. 
Namun informasi tentang bahaya HIV dan AIDS sebenarnya telah cukup banyak 
disebarluaskan oleh berbagai instansi maupun lembaga swadaya masyarakat.
 Berdasarkan pengamatan, perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang 
terjadi bukan hanya karena seseorang tersebut tidak memahami akan akibat negatif 
yang dapat ditimbulkannya, melainkan dapat pula terjadi karena orang tersebut 
tidak memiliki kecakapan hidup yang cukup, yaitu berbagai Kecakapan yang 
diperlukan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan 
seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya 
sehari-hari secara efektif. 
 Melalui pengembangan kecakapan hidup yang terdiri dari sejumlah kecakapan 
dasar yang penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan para remaja 
khususnya usia SMA/SMK yaitu kecakapan-kecakapan seperti pengambilan 
keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi 
yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, empati, mengatasi 
emosi dan mengatasi stres, diharapkan para remaja mampu mengendalikan diri 
untuk tidak berperilaku yang menyimpang seperti melakukan seks bebas dan 
penyalahgunaan Narkoba yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi HIV dan 
AIDS.
 Pedoman dan modul ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan 
kecakapan para guru di bidang  life skills education  untuk pencegahan HIV dan 
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AIDS. Meskipun modul-modul yang ada ini tidak harus disampaikan secara 
beruntun/berurut kepada para siswa, namun untuk mendapatkan pemahaman 
dan kecakapan yang memadai bagi para guru atau fasilitator di bidang life skills 
education untuk pencegahan HIV dan AIDS maka melalui pelatihan dengan durasi 
waktu 30 jam pelajaran @ 45 menit diharapkan para guru/fasilitator lebih mampu 
menyampaikan modul-modul terlampir kepada para siswanya.
 Khusus untuk kepentingan pelatihan disampaikan rambu-rambu jadwal 
pelaksanaan pelatihan life skills education untuk pencegahan HIV dan AIDS selama 
30 jam pelajaran, sedangkan untuk mengevalasi pengetahuan peserta pelatihan 
terlampir disampaikan pula soal-soal pre dan post test. Meskipun kita ketahui 
bahwa keberhasilan suatu kegiatan pelatihan dapat dinilai dari input, proses dan 
output. Namun khusus pada pelatihan ini hanya akan digunakan evaluasi input 
yakni mengukur tingkat pengetahuan peserta Pelatihan terhadap materi yang 
disajikan dengan menggunakan instrumen “pre test dan post test” .

Lampiran 1

Rambu-Rambu Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
Life Skills Education untuk Pencegahan HIV dan AIDS

Hari/tanggal Waktu Materi/Kegiatan
  
Hari I 07.30- 08.00 Pendaftaran peserta
 08.00- 08.45 Pembukaan
 08.45- 09.30 Pre Test
 09.30-10.15 Dinamika Kelompok  
 10.15-10.30 Istirahat
 10.30-11.15 Pedoman LSE untuk Pencegahan 
  HIV dan AIDS
 11.15- 12.00 Pedoman LSE untuk Pencegahan 
  HIV dan AIDS
 12.00- 13.00 Ishoma
 13.00-13.45 Pendidikan Kecakapan Hidup 
 13.45-14.30 Pendidikan Kecakapan Hidup 
 14.30-15.15 Kesehatan Reproduksi
 15.15-15.30 Istirahat
 15.30-16.15  Kesehatan Reproduksi
 16.15-17.00 Kesehatan Reproduksi
  
Hari II 08.00-08.45 Kesehatan Reproduksi 
 08.45-09.30 Istirahat
 09.30-10.15 Kesehatan Reproduksi 
 10.15-10.30 Istirahat
 10.30-11.15 IMS, HIV dan AIDS 
 11.15-12.00 IMS, HIV dan AIDS
 12.00-13.00 Ishoma
 13.00-13.45 IMS, HIV dan AIDS 
 13.45-14.30 IMS, HIV dan AIDS 
 14.30-15.15 IMS, HIV dan AIDS 
 15.15-15.30 Narkoba
 15.30-16.15 Narkoba
 16.15-17.00 Narkoba
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 10.30-11.15 IMS, HIV dan AIDS 
 11.15-12.00 IMS, HIV dan AIDS
 12.00-13.00 Ishoma
 13.00-13.45 IMS, HIV dan AIDS 
 13.45-14.30 IMS, HIV dan AIDS 
 14.30-15.15 IMS, HIV dan AIDS 
 15.15-15.30 Narkoba
 15.30-16.15 Narkoba
 16.15-17.00 Narkoba



Hari/tanggal Waktu Materi/Kegiatan
  
Hari III 08.00-08.45 Narkoba
 08.45-09.30 Istirahat
 09.30-10.15 Narkoba
 10.15-10.30 Istirahat
 10.30-11.15 Gaya Hidup
 11.15-12.00 Gaya Hidup
 12.00-13.00 Ishoma
 13.00-13.45 Gaya Hidup
 13.45-14.30 Gaya Hidup
 14.30-15.15 Gaya Hidup
 15.15-15.30 Istirahat
 15.30-16.15 Post Test
 16.15-17.00 Penutupan
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Catatan :
Jadwal acara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
masing-masing daerah.

Lampiran 2

Instrumen Evaluasi (Pre Test dan Post Test)
Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)
untuk Pencegahan HIV dan AIDS

PETUNJUK

acalah soal-soal di bawah ini dengan teliti. Berilah tanda silang (X) untuk Bjawaban yang Anda anggap paling benar pada lembar jawaban yang 
telah disediakan.  Lembar soal ini tidak boleh dicoret-coret.

1. Apa yang dimaksud dengan life skills?
 a. Pendidikan kecakapan untuk menambah penghasilan.
 b. Suatu metode belajar interaktif untuk meningkatkan pengetahuan 
  tentang HIV dan AIDS.
 c. Berbagai kecakapan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif 
  guna menghadapi tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari.
 d. Berbagai kemampuan yang diperlukan untuk mencegah penularan 
  IMS, HIV dan AIDS yang diberikan melalui mata pelajaran yang  
  relevan. 

2. Berikut ini adalah kecakapan/kemampuan psikososial yang dikembangkan 
 dalam life skills education, kecuali . . . .
 a. Membina hubungan antar pribadi
 b. Berkomunikasi yang efektif
 c. Pengambilan keputusan
 d. Motivasi 

3. Konsep dasar dari life skills education adalah . . . .
 a. Long term process, demokratisasi dan rasionalisasi
 b. Demokratisasi, reformasi dan tanggung jawab
 c. Demokratisasi, tanggung jawab dan perlindungan
 d. Reformasi berfikir, demokratisasi dan perlindungan

4. Life skills education adalah . . . .
 a. Program baru dari Departemen Pendidikan Nasional
 b. Program dunia yang harus dijalankan oleh semua negara.
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 11.15-12.00 Gaya Hidup
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Catatan :
Jadwal acara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
masing-masing daerah.

Lampiran 2

Instrumen Evaluasi (Pre Test dan Post Test)
Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)
untuk Pencegahan HIV dan AIDS

PETUNJUK

acalah soal-soal di bawah ini dengan teliti. Berilah tanda silang (X) untuk Bjawaban yang Anda anggap paling benar pada lembar jawaban yang 
telah disediakan.  Lembar soal ini tidak boleh dicoret-coret.

1. Apa yang dimaksud dengan life skills?
 a. Pendidikan kecakapan untuk menambah penghasilan.
 b. Suatu metode belajar interaktif untuk meningkatkan pengetahuan 
  tentang HIV dan AIDS.
 c. Berbagai kecakapan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif 
  guna menghadapi tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari.
 d. Berbagai kemampuan yang diperlukan untuk mencegah penularan 
  IMS, HIV dan AIDS yang diberikan melalui mata pelajaran yang  
  relevan. 

2. Berikut ini adalah kecakapan/kemampuan psikososial yang dikembangkan 
 dalam life skills education, kecuali . . . .
 a. Membina hubungan antar pribadi
 b. Berkomunikasi yang efektif
 c. Pengambilan keputusan
 d. Motivasi 

3. Konsep dasar dari life skills education adalah . . . .
 a. Long term process, demokratisasi dan rasionalisasi
 b. Demokratisasi, reformasi dan tanggung jawab
 c. Demokratisasi, tanggung jawab dan perlindungan
 d. Reformasi berfikir, demokratisasi dan perlindungan

4. Life skills education adalah . . . .
 a. Program baru dari Departemen Pendidikan Nasional
 b. Program dunia yang harus dijalankan oleh semua negara.
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 c. Program yang dirancang khusus untuk pencegahan HIV dan AIDS.
 d. Program Depdiknas untuk meningkatkan Kecakapan siswa.

5. Berikut ini adalah tujuan dari pendidikan kecakapan hidup, kecuali . . . .
 a. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam bidang kecakapan 
  sosial dan pengetahuan-pengetahuan penunjang lainnya yang diperlukan 
  dalam kehidupannya.
 b. Untuk memberdayakan guru dan pembina/pengelola pendidikan lainnya 
  agar mereka dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan  
  berbagai kecakapan yang diperlukan dalam kehidupannya.
 c. Guru memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk meramu dan   
  memperoleh berbagai topik pelajaran secara menarik dalam rangka  
  pengembangan kecakapan hidup.
 d. Peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan yang dapat   
  diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Indikator keberhasilan life skills education antara lain dapat dilihat dari 3 aspek 
  besar, yaitu . . . .
 a. Kesehatan mental, perilaku hidup sehat dan sosial serta prestasi sekolah.
 b. Kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan 
   sehat
 c. Kesehatan pribadi, kesehatan mental dan perilaku hidup sehat dan sosial
 d. Kesehatan mental, prestasi akademik dan perilaku hidup bersih dan sehat.

7. Pada laki-laki memasuki masa remaja (pubertas)  memiliki tanda-tanda,  
 kecuali . . . . 
 a. Mimpi basah
 b. Menarche
 c. Perubahan suara
 d. Kumis

8. Yang disebut buah zakar/testis adalah sebagai berikut, yaitu . . . .
 a. Kelenjar yang menghasilkan cairan sperma
 b. Memproduksi sperma sepanjang hidup
 c. Menghasilkan sel telur sepanjang hidup
 d. Salah semua.

9. Alat reproduksi merupakan alat-alat tubuh yang berfungsi dalam . . . .
 a. Proses kekebalan tubuh
 b. Proses pembuangan
 c. Proses perkembangbiakan
 d. Proses gejala penyakit 

10. Masalah reproduksi erat kaitannya dengan masalah . . . .
 a. Kekebalan tubuh
 b. Golongan darah
 c. Seksualitas
 d. Berat badan

11. Yang tergolong usia reproduksi sehat adalah golongan usia . . .
 a. 10 - 15 tahun
 b. 15 - 20 tahun
 c. 20 - 30 tahun
 d. 30 - 40 tahun

12. Penyakit yang termasuk dalam kelompok Infeksi Menular Seksual (IMS)  
 adalah . . .
 a. Infeksi endogen
 b. Hepatisi C
 c. Kandidiasis 
 d. Gonorhoe

13. Sifilis dapat menular melalui . . . .
 a. Transfusi darah
 b. Berenang bersama
 c. Hubungan seksual
 d. Menggunakan toilet umum

14. Dalam tubuh manusia, virus HIV menyerang . . . .
 a. Alat-alat reproduksi dalam
 b. Sistim kekebalan tubuh
 c. Darah 
 d. Alat-alat kelamin
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  besar, yaitu . . . .
 a. Kesehatan mental, perilaku hidup sehat dan sosial serta prestasi sekolah.
 b. Kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan 
   sehat
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 b. Hepatisi C
 c. Kandidiasis 
 d. Gonorhoe

13. Sifilis dapat menular melalui . . . .
 a. Transfusi darah
 b. Berenang bersama
 c. Hubungan seksual
 d. Menggunakan toilet umum

14. Dalam tubuh manusia, virus HIV menyerang . . . .
 a. Alat-alat reproduksi dalam
 b. Sistim kekebalan tubuh
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15. Hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV adalah kecuali . . . .
 a. Berenang bersama dalam kolam renang
 b. Berjabat tangan
 c. Transfusi darah
 d. Makan sepiring bersama

16. Orang yang terinfeksi HIV dapat diketahui melalui . . . .
 a. Tes antibodi
 b. Penampilan fisik
 c. Cara berjalannya
 d. Teman-teman pergaulannya

17. Berikut ini yang dapat menularkan HIV kecuali . . . .
 a. Melakukan anal seks
 b. Gigitan nyamuk 
 c. Menggunakan jarum suntik untuk narkotik bersama
 d. Transplantasi jantung

18. Alasan seseorang menggunakan narkotika  adalah, kecuali  . . . .
 a. Untuk menghemat
 b. Untuk pengobatan
 c. Untuk coba-coba
 d. Untuk upacara keagamaan

19. Ketergantungan obat dipengaruhi oleh . . . .
 a. Lamanya dan frekuensi pemakaian
 b. Konsentrasi obat
 c. Banyak macamnya obat yang digunakan
 d. Jenis obat

20. Merokok dapat merupakan pintu gerbang menuju pemakaian narkoba. Hal  
 tersebut di bawah ini benar, kecuali . . . 
 a. Remaja merokok berawal dari “coba-coba”
 b. Pengaruh kelompok teman sebaya, sangat kuat
 c. Merokok dapat meningkatkan kematangan
 d. Merokok karena pengaruh lingkungan

21. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja
 banyak disebabkan . . . .
 a. Kondisi mental mengalamai depresi
 b. Ganggungan kepribadian yang labil
 c. Kurang harmonisnya dalam keluarga
  d. Semua jawaban betul 

22. Alasan seorang remaja menyalahgunakan narkoba adalah yang berikut ini,  
 kecuali ... 
 a. Iseng, ingin tahu, coba-coba
 b. Agar dterima oleh kelompok sebayanya
 c. Karena kehilangan memori (ingatan)
 d. Untuk mengatasi kemajemukan

23. Pengguna narkoba di kalangan remaja akan melakukan hal-hal bersifat negatif  
 seperti berikut ini, kecuali . . . .
 a. Hubungan keluarga kurang dekat
 b. Penyimpangan perilaku hubungan seksual
 c. Menuntut kepuasaan segera
 d. Partisipasi kegiatan sekolah meningkat

24. Aspek psikologis yang dapat menjadi alasan orang menyalahgunakan narkoba 
 adalah ... 
 a. Kurang percaya diri, mudah putus asa, jenuh
 b. Penakut, pemarah
 c. Mandiri
 d. Mudah mengambil keputusan, pemberani

25. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar . . . .
 a. Pecandu narkoba selalu berasal dari keluarga berantakan (broken home)
 b. Remaja perokok paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba
 c. Narkoba lebih mudah diberantas dibandingkan penggunaan alkohol
 d. Penyalahguna narkoba tidak mempunyai teman.

26. Gaya hidup adalah . . . .
 a. Kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam menjalankan kehidupannya.
 b. Cara seseorang dalam menjalani kehidupannya
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15. Hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV adalah kecuali . . . .
 a. Berenang bersama dalam kolam renang
 b. Berjabat tangan
 c. Transfusi darah
 d. Makan sepiring bersama

16. Orang yang terinfeksi HIV dapat diketahui melalui . . . .
 a. Tes antibodi
 b. Penampilan fisik
 c. Cara berjalannya
 d. Teman-teman pergaulannya

17. Berikut ini yang dapat menularkan HIV kecuali . . . .
 a. Melakukan anal seks
 b. Gigitan nyamuk 
 c. Menggunakan jarum suntik untuk narkotik bersama
 d. Transplantasi jantung

18. Alasan seseorang menggunakan narkotika  adalah, kecuali  . . . .
 a. Untuk menghemat
 b. Untuk pengobatan
 c. Untuk coba-coba
 d. Untuk upacara keagamaan

19. Ketergantungan obat dipengaruhi oleh . . . .
 a. Lamanya dan frekuensi pemakaian
 b. Konsentrasi obat
 c. Banyak macamnya obat yang digunakan
 d. Jenis obat

20. Merokok dapat merupakan pintu gerbang menuju pemakaian narkoba. Hal  
 tersebut di bawah ini benar, kecuali . . . 
 a. Remaja merokok berawal dari “coba-coba”
 b. Pengaruh kelompok teman sebaya, sangat kuat
 c. Merokok dapat meningkatkan kematangan
 d. Merokok karena pengaruh lingkungan

21. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja
 banyak disebabkan . . . .
 a. Kondisi mental mengalamai depresi
 b. Ganggungan kepribadian yang labil
 c. Kurang harmonisnya dalam keluarga
  d. Semua jawaban betul 

22. Alasan seorang remaja menyalahgunakan narkoba adalah yang berikut ini,  
 kecuali ... 
 a. Iseng, ingin tahu, coba-coba
 b. Agar dterima oleh kelompok sebayanya
 c. Karena kehilangan memori (ingatan)
 d. Untuk mengatasi kemajemukan

23. Pengguna narkoba di kalangan remaja akan melakukan hal-hal bersifat negatif  
 seperti berikut ini, kecuali . . . .
 a. Hubungan keluarga kurang dekat
 b. Penyimpangan perilaku hubungan seksual
 c. Menuntut kepuasaan segera
 d. Partisipasi kegiatan sekolah meningkat

24. Aspek psikologis yang dapat menjadi alasan orang menyalahgunakan narkoba 
 adalah ... 
 a. Kurang percaya diri, mudah putus asa, jenuh
 b. Penakut, pemarah
 c. Mandiri
 d. Mudah mengambil keputusan, pemberani

25. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar . . . .
 a. Pecandu narkoba selalu berasal dari keluarga berantakan (broken home)
 b. Remaja perokok paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba
 c. Narkoba lebih mudah diberantas dibandingkan penggunaan alkohol
 d. Penyalahguna narkoba tidak mempunyai teman.

26. Gaya hidup adalah . . . .
 a. Kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam menjalankan kehidupannya.
 b. Cara seseorang dalam menjalani kehidupannya



 c. Perilaku seorang individu dalam bertingkah laku
 d. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi

27. Agar terhindar dari gaya hidup yang negatif (merugikan), yang harus kita  
 lakukan adalah ...
 a. Menilai informasi-informasi/gaya hidup yang ditawarkan
 b. Menolak semua informasi yang ditawarkan
 c. Menerima semua informasi yang ditawarkan
 d. Menerima informasi yang positif dan bermanfaat

28. Pernyataan yang menunjukkan gaya hidup sehat yaitu . . . . 
 a. Pergi ke klub malam hingga pagi hari
 b. Bergaul bebas dengan pria dan wanita
 c. Bekerja keras sampai malam hari
 d. Rekreasi bersama keluarga di hari libur

29. Gaya hidup merupakan cermin/gambaran dari . . . . 
 a. Perilaku seseorang
 b. Kemampuan seseorang
 c. Kepribadian seseorang
 d. Kebiasaan seseorang

30. Yang dimaksud dengan konflik diri adalah . . . .
 a. Keputusan yang harus diambil seseorang secara cepat dan tepat
 b. Pertentangan batin dalam diri seseorang yang menunjukkan adanya dua 
   hal/kepentingan yang berbeda, dimana seseorang harus memilih 
diantara   keduanya
 c. Kemampuan untuk memilih diantara dua kepentingan yang berbeda
 d. Kemampuan untuk mengambil/menerima risiko akibat pengambilan dari 
  suatu keputusan.
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Lembar Jawaban

Nama  : ……………………………………………………………………

Jenis kelamin : ……………………………………………………………………

Asal sekolah : ……………………………………………………………………

Kabupaten : ……………………………………………………………………

Propinsi :  ……………………………………………………………………

1 A B c d  16 a b c D

2 A B c d  17 a b c D

3 A B c d  18 a b c D

4 A B c d  19 a b c D

5 A B c d  20 a b c D

6 A B c d  21 a b c D

7 A B c d  22 a b c D

8 A B c d  23 a b c D

9 A B c d  24 a b c D

10 A B c d  25 a b c D

11 A B c d  26 a b c D

12 A B c d  27 a b c D

13 A B c d  28 a b c D

14 A B c d  29 a b c D

15 A B c d  30 a b c D



 c. Perilaku seorang individu dalam bertingkah laku
 d. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi

27. Agar terhindar dari gaya hidup yang negatif (merugikan), yang harus kita  
 lakukan adalah ...
 a. Menilai informasi-informasi/gaya hidup yang ditawarkan
 b. Menolak semua informasi yang ditawarkan
 c. Menerima semua informasi yang ditawarkan
 d. Menerima informasi yang positif dan bermanfaat

28. Pernyataan yang menunjukkan gaya hidup sehat yaitu . . . . 
 a. Pergi ke klub malam hingga pagi hari
 b. Bergaul bebas dengan pria dan wanita
 c. Bekerja keras sampai malam hari
 d. Rekreasi bersama keluarga di hari libur

29. Gaya hidup merupakan cermin/gambaran dari . . . . 
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 b. Kemampuan seseorang
 c. Kepribadian seseorang
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30. Yang dimaksud dengan konflik diri adalah . . . .
 a. Keputusan yang harus diambil seseorang secara cepat dan tepat
 b. Pertentangan batin dalam diri seseorang yang menunjukkan adanya dua 
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diantara   keduanya
 c. Kemampuan untuk memilih diantara dua kepentingan yang berbeda
 d. Kemampuan untuk mengambil/menerima risiko akibat pengambilan dari 
  suatu keputusan.
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Nama  : ……………………………………………………………………
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6 A B c d  21 a b c D
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KUNCI JAWABAN

1. c     16. a

2. d      17. b

3. c     18. c

4. b     19. a

5.  a     20. c

6.  a     21. d

7.  b      22. c

8.  b     23. d

9.  c     24. a

10. c     25. b

11. c     26. a

12. d     27. a

13. c     28. d

14. b      29. d

15. c     30. b

MODUL LIFE SKILLS EDUCATION
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS 

BAGIAN KEDUA



PEDOMAN MODUL

BAB :

5

54 55

KUNCI JAWABAN

1. c     16. a

2. d      17. b

3. c     18. c

4. b     19. a

5.  a     20. c

6.  a     21. d

7.  b      22. c

8.  b     23. d

9.  c     24. a

10. c     25. b

11. c     26. a

12. d     27. a

13. c     28. d

14. b      29. d

15. c     30. b

MODUL LIFE SKILLS EDUCATION
UNTUK PENCEGAHAN HIV DAN AIDS 

BAGIAN KEDUA
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MODUL 1

DINAMIKA KELOMPOK
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Pengantar Dinamika Kelompok

 Dinamika kelompok atau bina suasana yang berisikan berbagai permainan 
yang pada dasarnya dapat berfungsi ganda yaitu sebagai metode untuk 
meningkatkan wawasan, pembauran dan pembentukan sikap atau kecakapan 
tertentu, juga bersifat penambah motivasi dan semangat serta penghilang 
kejenuhan.
 Dalam fungsinya sebagai “penambah semangat” atau “pencair suasana” selain 
bertujuan menghilangkan kekakuan atau ketegangan juga sebagai penyegar otak 
serta fisik dan mental di saat individu mulai jenuh atau mengalami penurunan 
kemampuan menangkap materi yang diberikan. Kondisi kekakuan sering dialami 
pada awal pelatihan dimana masing-masing peserta belum saling mengenal. 
Sedangkan kejenuhan mulai terasa di saat materi yang diterima sudah terlalu 
banyak atau pada jam-jam tertentu dimana kondisi fisik mulai lelah.
 Pemberian permainan bina suasana selama pelatihan kepada peserta 
sangatlah penting apalagi bila jadwal pemberiannya itu diatur pada waktu yang 
tepat. Ada beberapa pengelompokkan waktu pemberian dinamika kelompok ini, 
yaitu pada awal pelatihan, pada pertengahan pelatihan,yaitu pada saat terjadi 
kondisi-kondisi penurunan kemampuan penyerapan materi dari peserta dan juga 
pada saat akan memberikan judul permainan yang lain yang akan membosankan 
kalau diberikan dalam bentuk ceramah namun akan lebih cepat untuk dimengerti 
kalau dikemas dalam bentuk permainan.
 Penggunaan permainan pada dinamika kelompok dalam setiap pelatihan 
tidak hanya disukai oleh peserta pelatihan usia remaja saja tapi peserta usia dewasa 
dan tua pun menyukainya. Hal itu karena setiap orang mengalami masa kejenuhan 
disaat otaknya diisi dengan hal-hal serius dan menuntut pemusatan konsentrasi. 
Apapun  bentuk permainan baik yang bersifat menghibur, menantang, ataupun 
butuh sedikit kreativitas tetap disukai. Biasanya peserta pelatihan yang 
mendapatkan permainan bina suasana akan mendapat kesegaran kembali atau 
semangat kembali mengikuti sesi pelatihan berikutnya, meskipun mereka sudah 
cukup lama belajar dalam satu hari itu.
 Beranjak pada kenyataan tersebut maka banyak fasilitator pelatihan berusaha 
menciptakan dan mengkombinasikan beberapa macam permainan bina suasana 
dalam pelatihannya. Sehingga terdapat beragam macam permainan yang 
disesuaikan penggunaannya dengan waktu dan materi pelatihan. 
 Pada modul ini terdapat beberapa permainan bina suasana, mulai dari awal 
pelatihan, yang berupa permainan perkenalan sampai pada permainan yang 
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dan tua pun menyukainya. Hal itu karena setiap orang mengalami masa kejenuhan 
disaat otaknya diisi dengan hal-hal serius dan menuntut pemusatan konsentrasi. 
Apapun  bentuk permainan baik yang bersifat menghibur, menantang, ataupun 
butuh sedikit kreativitas tetap disukai. Biasanya peserta pelatihan yang 
mendapatkan permainan bina suasana akan mendapat kesegaran kembali atau 
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sifatnya menghibur, melucu atau hanya sekedar untuk membuat suasana segar 
dan tidak mengandung nilai apapun.
 Disamping itu juga terdapat beberapa permainan yang berkaitan dengan inti 
materi pelatihan yang sering digunakan yaitu yang berkaitan dengan kecakapan  
komunikasi, kerjasama kelompok dan kreativitas dalam penyelesaian masalah.  
Dinamika kelompok yang ada pada modul ini sudah disajikan dalam bentuk judul-
judul yang menarik, beserta penjelasan tujuan ataupun sasarannya.
 Hal yang paling penting dalam dinamika kelompok ini adalah fasilitator 
permainan yang sudah terlatih sehingga mampu mengarahkan dan mengantarkan 
peserta untuk mencapai tujuannya. Dengan begitu peserta pelatihan dapat 
meraskan irama pelatihan yang bervariasi, berkesan dan tidak menjemukan.

KEGIATAN 1 : PERKENALAN DAN BINA SUASANA

Tujuan 

Tujuan dari Dinamika Kelompok adalah agar peserta:

1. Dapat mencairkan kekakuan  khususnya antar peserta yang belum kenal.
2. Berani mengungkapkan kesulitan dirinya kepada kelompok/peserta lainnya.
3. Dapat meningkatkan sikap asertif (menyampaikan pendapat dengan cara 
 tidak menyakiti orang lain)
4. Meningkatkan kemampuan untuk membina relasi baru.

Metode 
Permainan

Waktu 
20 menit (untuk seluruh permainan/kegiatan)

Bahan/Alat Bantu 
Disesuaikan dengan bentuk permainan.

Langkah-Langkah Kegiatan:
1. Pertama-tama sapalah para peserta dengan ramah kemudian fasilitator 
 mengenalkan diri secara singkat, apa prinsip dasar dan pengertian Dinamika 
 Kelompok.
2. Fasilitator memilih kegiatan-kegiatan dinamika kelompok yang ada pada 
 modul ini sesuai dengan waktu yang tersedia serta sasaran pelatihannya.
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KEGIATAN  2  :  KESAN PERTAMA

Tujuan : 
1. Mempermudah mengenal orang lain dalam kelompok
2. Memahami adanya kesan tertentu seseorang terhadap orang lain
3. Mempelajari fenomena sehubungan dengan kesan pertama (ketepatan dan 
 pengaruhnya dalam berinteraksi).

Kecakapan yang dikembangkan : 
Hubungan interpesonal dan komunikasi

Metode : 
Permainan

Waktu : 
45 menit

Bahan/Alat yang diperlukan :
2 lembar kertas dan pensil untuk setiap peserta

Penyusunan Ruangan 
Anggota kelompok duduk membentuk lingkaran.

Langkah-Langkah Kegiatan:
1. Pada saat pertama kali terbentuk lingkaran, kelompok diminta agar bergiliran 
 menyebutkan nama panggilannya serta satu atau dua keterangan tentang 
 dirinya.
2. Semua peserta kemudian memutar kursinya menghadap keluar lingkaran 
 (membelakangi kelompok) sehingga tidak dapat melihat anggota kelompok 
 lainnya. Mereka diminta untuk menuliskan sebanyak mungkin nama para 
 anggota kelompok tersebut.
3. Setelah tiga menit, mereka kembali menghadap ke dalam lingkaran dan 
 mencari nama-nama yang mereka lupa. Diperbolehkan untuk meminta 
 informasi tambahan tentang orang-orang yang namanya sulit diingat.
4. Kelompok mendiskusikan nama, emosi/perasaan yang berkaitan dengan 
 nama-nama itu, kesulitan mengingatnya serta reaksi diri individu-individu 
 yang namanya tidak diingat orang.

5. Fasilitator membagikan kertas dan menugaskan kelompok untuk membuat 
 daftar nama anggota kelompok dengan memakai urutan yang sama seperti 
 ketika pertama kali mereka menuliskan urutan nama kelompok. 
 Masing-masing diminta untuk secara singkat menuliskan kesan pertama di 
 belakang nama tiap peserta.
6. Kertas catatan kesan pertama itu dikumpulkan oleh fasilitator. Tanpa 
 menyebutkan identitas penulis, fasilitator membacakan semua kesan pertama 
 tentang anggota pertama yang kemudian diminta memberikan komentar 
 tentang ketepatan kesan-kesan itu, serta hal-hal yang tadinya tidak diduganya. 
 Menyusul pembicaraan tentang kesan pada anggota kedua, apa reaksinya dan 
 seterusnya, sampai selesai. 
7. Anggota kelompok mendiskusikan ketepatan kesan pertama serta 
 pengaruhnya dan reaksi mereka terhadap pelatihan ini.
8. Fasilitator menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari permainan ini. 
 Fasilitator dapat menjelaskan bahwa pada kesan pertama seringkali penilaian 
 kita terhadap seseorang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya, akankah 
 interaksi berlanjut atau berhenti begitu saja. Namun seringkali kesan pertama 
 itu berbeda dengan kepribadian yang sesungguhnya, sehingga seringkali 
 menghambat interaksi selanjutnya.  

ANTOn, kesan pertama :
kamu orangnya pemurung, 

suka marah, suka cemberut !

ANTON
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KEGIATAN  2  :  KESAN PERTAMA
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 lainnya. Mereka diminta untuk menuliskan sebanyak mungkin nama para 
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8. Fasilitator menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari permainan ini. 
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KEGIATAN 3   :   LILIN PERKENALAN 

Tujuan:
1. Memudahkan peserta untuk saling mengenal 
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menunjukkan perhatian pada 
 orang lain.
3. Melatih konsentrasi dan kemampuan daya ingat. 

Kecakapan yang ingin dikembangkan: 
Hubungan interpersonal

Waktu  : 
45 menit

Bahan/Alat bantu : 
Lilin, korek api yang diletakkan pada sebuah kotak kecil.

Langkah-langkah Kegiatan :
1. Para peserta diminta untuk berdiri dan membentuk lingkaran.
2. Pada saat memberikan penjelasan, fasilitator berada di tengah lingkaran tapi 
 setelah itu bergabung dengan peserta di dalam lingkaran.
3. Permainan dimulai dari salah seorang peserta memperkenalkan dirinya 
 dengan menyebutkan nama, tempat tinggal, hobi, atau identitas lainnya yang 
 berkesan bagi peserta lainnya. Selama memperkenalkan diri itu peserta 
 tersebut mengambil lilin dan korek di dalam kotak, kemudian menyalakan lilin 
 tersebut. Setelah memperkenalkan diri, peserta memberikan lilin menyala 
 tersebut kepada teman sebelahnya.
4. Peserta berikutnya menerima lilin juga memperkenalkan diri, tapi sebelumnya 
 harus mengatakan “lilin ini saya terima dari … (menyebutkan nama maupun 
 identitas lain yang telah disebutkan teman sebelah yang telah 
 memperkenalkan dirinya) dan nama saya, hobi, makanan favorit … dsb”.
5. Pemberian lilin dan perkenalan dilanjutkan, dengan selalu menyebutkan 
 terlebih dahulu nama teman sebelumnya yang telah memberikan lilin tersebut 
 sesuai dengan urutan perkenalannya. Setelah itu baru memperkenalkan 
 dirinya,  misalnya lilin ini saya terima dari Santi dan Santi menerimanya dari 
 Tono.

6. Setelah selesai, lalu berikan pada teman berikutnya sampai semua sudah
 mendapat giliran dan berakhir kembali pada peserta yang pertama.

Catatan :
 Bagi peserta yang lupa nama teman yang telah memberikan, lilin tersebut harus 
terlebih dahulu dimatikan kemudian dinyalakan lagi sambil dia mengingat-ingat 
siapa nama teman sebelahnya. Jika masih gagal, dapat diberi hukuman oleh peserta 
lainnya.
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KEGIATAN 4  :  KISAHKU

Tujuan 
1. Untuk membuat suasana kelas menjadi lebih hangat
2. Mengenal anggota satu sama lain

Kecakapan yang ingin dikembangkan :  
Kemampuan berkomunikasi

Waktu : 
45 menit

Bahan/Alat Bantu: 
Kertas plano, spidol

Langkah-langkah kegiatan:
1. Semua peserta duduk melingkar
2. Fasilitator memberi penjelasan bahwa untuk lebih saling mengenal masing-
 masing peserta diminta menceritakan kisah pengalaman pribadi yang paling 
 berkesan selama hidupnya. Cerita itu boleh tentang kenakalan di masa kecil 
 atau barang kali sesuatu yang konyol dan mungkin memalukan. Sebaiknya 
 sebagai contoh, cerita diawali oleh fasilitator.
3. Fasilitator dan peserta lainnya diminta untuk memberikan dorongan atau 
 dukungan pada setiap kisah yang disampaikan peserta.
4. Contoh kisah pengalaman waktu kecil saya sering menyimpan makanan di 
 bawah bantal setiap malamnya, karena sering kali sewaktu terbangun di 
 tengah malam saya  merasa lapar dan saya akan makan persediaan makanan 
 saya yang ada di bawah bantal tersebut.
5. Kisah pengalaman masing-masing peserta itu dituliskan ke depan (di kertas 
 plano) dan dilihat serta kemudian didengar bersama-sama oleh peserta lain.
6. Semua peserta mendapat giliran untuk ke depan dan mempresentasikan cerita 
 pribadinya.
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KEGIATAN 4  :  KISAHKU
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Langkah-langkah kegiatan:
1. Semua peserta duduk melingkar
2. Fasilitator memberi penjelasan bahwa untuk lebih saling mengenal masing-
 masing peserta diminta menceritakan kisah pengalaman pribadi yang paling 
 berkesan selama hidupnya. Cerita itu boleh tentang kenakalan di masa kecil 
 atau barang kali sesuatu yang konyol dan mungkin memalukan. Sebaiknya 
 sebagai contoh, cerita diawali oleh fasilitator.
3. Fasilitator dan peserta lainnya diminta untuk memberikan dorongan atau 
 dukungan pada setiap kisah yang disampaikan peserta.
4. Contoh kisah pengalaman waktu kecil saya sering menyimpan makanan di 
 bawah bantal setiap malamnya, karena sering kali sewaktu terbangun di 
 tengah malam saya  merasa lapar dan saya akan makan persediaan makanan 
 saya yang ada di bawah bantal tersebut.
5. Kisah pengalaman masing-masing peserta itu dituliskan ke depan (di kertas 
 plano) dan dilihat serta kemudian didengar bersama-sama oleh peserta lain.
6. Semua peserta mendapat giliran untuk ke depan dan mempresentasikan cerita 
 pribadinya.
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KEGIATAN 1 : CERAMAH PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
     (LIFE SKILLS EDUCATION )

Tujuan : 

Pada akhir penyampaian materi peserta diharapkan dapat
1. Memahami apa itu Pendidikan Kecakapan Hidup(Life skills education)? 
2. Memahami 10 Kecakapan psikososial yang dikembangkan dalam life skills  
 education
3. Memahami konsep dasar dan indikator keberhasilan Life skills education.

Metode :
Curah Pendapat, ceramah dan tanya jawab.

Waktu :
90 menit (2 jam pelajaran).

Bahan/alat bantu  : 
Alat bantu pandang dengar, papan tulis Spidol/kapur
    
Langkah-Langkah Kegiatan :

1. Fasilitator membuka pertemuan dengan curah pendapat diawali dengan:
  Apa yang anda  ketahui tentang Life Skills.
  Ada berapa Life skills yang saudara ketahui
  Bagaimana menerapkan LSE di sekolah.

2. Fasilitator menyampaikan materi life skills education melalui ceramah dengan 
  alat bantu pandang dengar serta materi seperti terlampir.

3. Setelah selesai penyampaian materi lanjutkan dengan tanya jawab.
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Lembar Materi

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
(LIFE SKILLS EDUCATION)

A. KECAKAPAN HIDUP ATAU LIFE SKILLS
 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengemukakan definisi life skills 
sebagai berikut Kecakapan Hidup atau life skills adalah berbagai kecakapan 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 kecakapan yang dapat 
digolongkan life skills  sangatlah banyak dan beragam tergantung dari situasi dan 
kondisi sosial, maupun budaya masyarakat setempat. 
 
Kecakapan Hidup dapat dipilah menjadi 4  jenis (Direktorat Pendidikan Menengah 
Umum, 2003, hal 18) yaitu:
1. Kecakapan Personal (personal skill)  yang mencakup kecakapan mengenal diri 
 (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill), 
2. Kecakapan sosial (social  skill),
3. Kecakapan   akademik (academic skill), dan
4. Kecakapan vokasional (vocational skill)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan  berikut ini:

Namun para ahli mengemukakan bahwa terdapat sejumlah kecakapan yang 
merupakan kecakapan dasar yang penting dalam meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan anak dan remaja.

Kecakapan-Kecakapan tersebut adalah :
 Pengambilan keputusan 

  Pemecahan masalah
  Berpikir kritis
  Berpikir kreatif
  Berkomunikasi yang efektif
  Membina hubungan antar pribadi
  Kesadaran diri
  Berempati
  Mengatasi emosi
  Mengatasi stress

 Kecakapan-kecakapan di atas ini, mewujudkan “kompetensi/kemampuan 
psikososial” dari seseorang yaitu kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi 
dan beradaptasi dengan orang lain, dan masyarakat/lingkungan di mana ia berada.

B.  MAKSUD DAN TUJUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

1.   Maksud Pendidikan Kecakapan Hidup
 Adalah memberikan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan 
pendidikan dalam mengembangkan :
 Kemampuan psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan dan 
  tantangan hidup sehari-hari
 Kemampuan seseorang untuk mempertahankan kesejahteraan mentalnya  
 dengan baik melalui kemampuannya untuk beradaptasi dengan orang lain, 
  budaya, dan lingkungannya.
 
 Life skills education yang mengembangkan kemampuan psikososial anak dan 
remaja ini merupakan “Program Dunia” yang harus dijalankan di semua negara; 
sejak dicetuskan dan disebarluaskan tahun 1997. 
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 Hal ini sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mengenai Hak-Hak Anak dan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
perempuan yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Hak-hak anak
 Setiap anak memiliki hak hidup yang hakiki, dan negara-negara semaksimal 
mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak. Adapun 
hak-hak anak dimaksud, antara lain sebagai berikut :
1)   Hak memperoleh dan mempertahankan identitas;
2)   Hak untuk bebas berekspresi;
3)   Hak bebas berpikir dan beragama;
4)   Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehidupan pribadi;
5)   Hak untuk memperoleh informasi yang baik;
6)   Hak mendapatkan pendidikan; dan
7) Hak mendapatkan kesehatan yang layak.
 
 Negara berkewajiban dan orang tua bertanggung jawab dalam memenuhi, 
menghargai, dan melindungi hak tersebut.

b. Menentang semua diskriminasi terhadap perempuan
 Pembangunan keadilan berlandaskan gender adalah sebuah proses yang 
berjalan terus menerus. Proses ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak 
bersikap kritis terhadap sikap kita sendiri atau orang lain tentang persoalan laki-
laki atau perempuan.
 Kompetensi-kompetensi psikososial yang telah disebutkan di atas terbukti 
memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan, dalam arti luas, 
yaitu sehat fisik, mental dan sosial.  
 Hal ini khususnya penting dalam upaya peningkatan kesehatan dimana 
perilaku berperan dalam menimbulkan masalah sosial dan kesehatan.
 Oleh sebab itu, pendidikan kecakapan hidup yang mengembangkan berbagai 
kemampuan/kompetensi psikososial tersebut di atas sangat penting untuk 
menjadi bagian dari pendidikan yang diberikan pada anak-anak dan remaja kita.

2. Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup
 
a.  Tujuan Umum
 1) Untuk memberdayakan guru dan pembina/pengelola pendidikan lainnya 
  agar mereka dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan  
  berbagai kecakapan yang diperlukan dalam kehidupannya.
 2) Mengembangkan pola berpikir dan bertindak, sehingga peserta didik  
  mampu/dapat berperilaku hidup sehat, baik secara fisik, mental maupun 
  sosial dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan derajat kesehatan 
  dan kesejahteraannya.

b. Tujuan Khusus
 1) Guru memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk meramu dan mengolah 
  berbagai topik pelajaran secara menarik dalam rangka pengembangan  
  kecakapan hidup.
 2) Peserta didik (anak) memiliki pengetahuan dan kecakapan yang dapat  
  diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
 3) Bila diberikan kepada orang tua mereka akan mampu memberikan  
  bimbingan dan arahan serta dorongan kepada anak-anaknya untuk selalu 
  berperilaku hidup sehat dan mandiri.

 Dalam upaya peningkatan kesehatan, pendidikan kecakapan hidup atau life 
skills education diisi atau bermuatan dengan berbagai pengetahuan atau 
pendidikan kesehatan, dan hal ini dapat pula dilakukan dengan substansi-
substansi yang lain, yang pada dasarnya akan memberi perubahan pada masalah-
masalah lingkungan dan sosial yang mempengaruhi derajat kesehatan serta 
perkembangan anak dan remaja.

C.  MENGAPA PERLU PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP?
 
 Karena saat ini anak-anak dan remaja kita dihadapkan pada berbagai situasi 
dan kondisi yang merupakan masalah yang dapat mengancam kesehatan dan 
kesejahteraan mereka, yaitu antara lain :
1. Bahaya merokok
2. Penyalahgunaan narkoba 
3. Kekerasan, baik fisik maupun mental
4. Perkosaan dan exploitasi seksual
5. Berbagai macam konflik
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6. Ketimpangan gender
7. Masalah-masalah lingkungan
8. Masalah-masalah kesehatan reproduksi
9. Perilaku seks bebas 
10. Kehamilan remaja/kehamilan tak diinginkan dan aborsi
11. Penyakit infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS.

 Dengan latar belakang kondisi ini, maka “pendidikan kecakapan hidup” 
yang mengembangkan berbagai kompetensi prikososial dapat menjadi salah satu 
solusi dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan kesehatan karena kita 
membekali anak dan remaja kita dengan kemampuan untuk “menghadapi dan 
bertahan hidup” terhadap tantangan yang dihadapinya sehari-hari. Sebagai 
contoh anak remaja harus memiliki kemampuan untuk berkata “tidak” pada 
ajakan menggunakan narkoba. Disini tentu berperan antara lain kemampuan ia 
untuk berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat, dalam menghadapi 
tantangan dalam hidupnya ini. Dapat dikatakan , pendidikan kecakapan hidup 
merupakan jawaban terhadap tantangan zaman.

D.  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 Kecakapan 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 (life skills education) 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.

E.  MENGAPA MASALAH KESEHATAN?
 
 Karena kesehatan adalah masalah yang universal, maka berlaku sama untuk 
semua orang dan sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Namun, sebagaimana 
telah disebutkan, kesehatan disini tidak saja kesehatan fisik, tapi juga kesehatan 
mental dan sosial.  

 Kerangka dibawah ini menunjukkan kedudukan pendidikan kecakapan  hidup 
sehat sebagai penghubung antara faktor pengetahuan, motivasi, tingkah 
laku/sikap, dan nilai hidup, serta perilaku positif dalam lingkup kesehatan fisik, 
mental, dan sosial yang akhirnya diharapkan akan memberi kontribusi terhadap 
pencegahan pertama masalah-masalah kesehatan

F.  MANFAAT PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
 
 Di berbagai negara di dunia, pendidikan kecakapan hidup menduduki posisi 
yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional 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
 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 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 
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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 
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 keterampilan 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 didik untuk meningkatkan kemampuannya.
 Peserta didik yang memiliki kecakapan hidup 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 kecakapan hidup akan lebih mampu mengatasi 
berbagai masalah hidupnya. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan 
pemecahan masalah (problem solving), 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 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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G.  KECAKAPAN YANG DIKEMBANGKAN

 Di atas telah dijelaskan bahwa kecakapan hidup yang dikembangkan dalam 
modul ini adalah kompetensi psikososial. Beberapa kecakapan tersebut masing-
masing tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain untuk 
menghasilkan perilaku hidup sehari-hari. Di bawah ini akan dijelaskan 
pengembangan kompetensi yang saling berkaitan (berpasangan) yang 
dikembangkan melalui pendidikan Kecakapan hidup sehat.

1. Empati dan kesadaran diri (pemahaman diri)
 Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang 
lain. Kemampuan berempati sangat bermanfaat bagi peserta didik 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 peserta didik  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 
kecakapan yang amat penting dalam hidup kita. Jika kecakapan 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 siswa/anak-anak kita di masa mendatang adalah begitu 
berlimpahnya arus informasi yang menerpa hidup mereka.  Diharapkan dengan 
begitu banyak informasi, seorang  siswa/anak  perlu  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 
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.

H.  SYARAT-SYARAT POKOK PEMBELAJARAN LSE UNTUK
 PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

 Syarat pokok pembelajaranya meliputi :
 1. Suasana belajar nyaman dan aman.
 2. Hubungan antara peserta didik dan guru/fasilitator dalam proses belajar 
  harus diwarnai dengan rasa saling menghargai, percaya dan kasih sayang.
 3. Belajar secara klasikal/kelompok dan individual dimana kedua proses ini 
  saling bertautan.
 4. Proses belajar terjadi pada dua belah pihak; guru/fasilitator belajar banyak 
  dari anak didik, demikian juga anak belajar banyak dari guru/fasilitator 
   dan dari teman-temannya.
 5. Proses belajar tidak terlepas dari akar budaya setempat.
 6. Proses belajar penuh dengan optimisme.
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Sedangkan prinsip umum dalam pembelajarannya adalah:
 1. Dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui;
 2. Dari yang sederhana ke yang kompleks;
 3. Dari yang mudah ke yang sukar;
 4. Dari yang konkret ke yang abstrak;
 5. Dari yang fakta ke opini

I.  YANG DIHARAPKAN TERJADI MELALUI PEMBELAJARAN
 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
 1. Kelas menjadi lebih demokratis.
 2. Guru dan peserta didik sama-sama belajar.
 3. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dan mandiri.
 4. Peserta didik lebih berani mengemukakan ide-idenya.
 5. Kreativitas individual maupun kelompok berkembang.
 6. Kohesivitas kelas tumbuh.
 7. Berbagai prasangka berkurang.

 
J.  HAL-HAL YANG PERLU DITEKANKAN PADA PEMBELAJARAN
 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
 1. Tekankan bahwa proses lebih penting dari pada hasil 
  (bukan salah vs benar).
 2. Kerja sama kelompok sama pentingnya dengan kerja individual.
 3. Komunikasikan kepada anak setiap hasil suatu kegiatan.
 4. Upayakan selalu membina emosi yang positif (reward vs punishment)
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K.  INDIKATOR KEBERHASILAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
  
 Terdapat tiga aspek indikator keberhasilan Pendidikan Kecakapan Hidup  
yang dapat dikembangkan, yaitu kesehatan mental, perilaku hidup   
sehat dan perilaku sosial serta prestasi sekolah.
 1. Kesehatan Mental
   Citra diri dan harga diri, meningkat
   Memiliki dorongan untuk selalu berbuat yang terbaik
   Kemampuan beradaptasi baik secara emosional maupun sosial,  
   meningkat
   Rasa cemas/khawatir, menurun
 2. Perilaku Hidup Sehat dan Perilaku Sosial
   Siswa yang merokok, menurun
   Penggunaan narkoba dan alkohol, menurun
   Kekerasan/kenakalan remaja, menurun
   Perilaku sosial yang dapat diterima di masyarakat, meningkat
   Angka Indek PMS/HIV/AIDS, menurun. 
   Prestasi Sekolah
   Prestasi akademik meningkat
   Siswa yang tidak masuk sekolah menurun
   Perilaku positif dalam kelas meningkat

 Semua indikator tersebut di atas terwujud karena dengan pendidikan 
Kecakapan hidup siswa diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah 
yang meningkat, kemampuan berkomunikasi yang meningkat dan Kecakapan 
untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga meningkat.
 Kita harus mencetak siswa-siswa yang tidak hanya memiliki “keterampilan 
akademis”. Tapi juga memiliki “keterampilan hidup” (life Skills) à sebuah 
keterampilan penting yang penggunaannya tidak dibatasi oleh dinding-dinding 
ruangan kelas, tetapi oleh langit, laut, dan bumi. 

“Kita Belajar”
1. 10 % dari apa yang kita baca;
2. 20 % dari apa yang kita dengar;
3. 30 % dari apa yang kita lihat;
4. 50 % dari apa yang kita lihat dan dengar;
5. 70 % dari apa yang kita katakan; dan
6. 80 % dari apa yang kita katakan dan lakukan
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KEGIATAN  2  :  SETANGKAI ANGGREK BULAN

Tujuan 
1. Untuk meningkatkan pemahaman di bidang kecakapan hidup
2. Membangkitkan motivasi untuk menolong orang lain

Kecakapan yang ingin dikembangkan :  
 Empati; 
 Mengatasi emosi
 Kesadaran diri

Waktu : 
20 menit

Bahan/Alat Bantu: 
 Setangkai atau seikat bunga anggrek; dan
 Mini compo untuk memutar kaset lagu

Langkah-langkah kegiatan:
1. Peserta bisa duduk dalam posisi apapun kemudian fasilitator menjelaskan  
 tentang perasaan orang yang sedih dan bahagia (fasilitator dapat   
 berimprovisasi sendiri artinya bebas mencari contoh) misalnya orang yang  
 sedih digambarkan dengan menangis atau diam seribu bahasa dan orang yang 
 senang mimik wajahnya cerah
2. Minta salah seorang peserta memperagakan atau mengungkapkan perasaan 
  senangnya dengan bersiul-siul sambil memegang setangkai bunga 
berjalan   hilir mudik (lebih baik lagi sambil diringi musik/lagu tentang 
setangkai   anggrek bulan)
3. Mintalah seorang peserta untuk mencoba merampas dan menghancurkan  
 bunga anggrek tersebut dan fasilitator yang memegang bunga anggrek  
 tersebut mempertahankannya sekuat tenaga
4. Selama bermain peran tersebut (selama kurang lebih 3 menit) usahakan  
 fasilitator tidak banyak berkomentar namun sesekali menggugah perasaan  
 peserta untuk senantiasa berpikir apa yang harus mereka lakukan.
5. Apabila setelah 3 menit tidak ada juga peserta yang berusaha menolong si
 pembawa bunga fasilitator berupaya menggugah peserta secara tidak  

 langsung untuk menolong, namun apabila tidak juga ada yang menolong
 maka minta fasilitator lainnya untuk menolong atau melerai kedua orang  
 tersebut. Namun apabila sebelum 3 menit sudah ada peserta yang   
 menolong/melerai maka segera permainan dihentikan
6. Setelah permainan dihentikan fasilitator bertanya kepada peserta tentang  
 kenapa hanya seorang atau beberapa orang saja yang menolong? Lalu  
 lanjutkan apa makna permainan tersebut? Lalu fasilitator menjelaskan bahwa 
 yang menolong adalah orang yang memiliki empati dan kesedaran diri yang 
  tinggi.

Penegasan 
 Empati dan kesadaran diri (pemahaman diri) 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 belajar 
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.
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MODUL  3

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

Kegiatan 1   Siapakah Aku

Kegiatan  2  Perilaku Seksual Menyimpang

Kegiatan  3   Mengamati Data

Kegiatan   4   Menyusun Pertumbuhan

Kegiatan   5 Nasihat Ibu
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Lembar Materi 

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

 Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sebagai salah satu komponen dari 
Kesehatan Reproduksi Esensial, merupakan pengetahuan yang cukup penting 
bagi remaja. Memiliki pengetahuan saja tidaklah cukup, namun harus pula 
dibekali dengan rasa tanggung jawab yang besar baik pada remaja laki-laki 
maupun perempuan khususnya yang menyangkut fungsi reproduksi .

A.   Pengertian :
 Kesehatan Reproduksi (KR) adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, 
maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi (WHO).
KR terdiri dari 2 komponen yaitu :
1) KR Esensial yang meliputi : Kesehatan Ibu (Maternal), Keluarga Berencana   
  (KB), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan HIV-AIDS
2) KR Komprehensif yang terdiri dari KRE ditambah dengan Kesehatan Usia  
 Lanjut (Usila)

Remaja  :  adalah kelompok usia 10 - 19 tahun (WHO)

Sistem Reproduksi adalah rangkaian kerja dari alat-alat reproduksi pria dan 
wanita berdasarkan fungsinya.

Alat-alat Reproduksi manusia adalah alat atau organ yang ada pada tubuh 
manusia yang berfungsi untuk proses reproduksi atau "berkembang biak"  
melanjutkan keturunan.

Reproduksi sehat adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat seseorang yang 
berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi-fungsinya serta gangguan-gangguan 
yang mungkin timbul. 

B.  Alasan-alasan perlunya pendidikan KRR diberikan kepada  remaja, yaitu:
 
a. Masa remaja adalah masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak yang  
 sangat tergantung pada  orang tua ke masa dewasa yang mandiri.
b. Pada awal masa remaja terjadi pematangan organ reproduksi sehingga terjadi 
 perubahan fisik dan terjadi proses-proses biologis pada remaja.
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c. Masa remaja adalah masa yang bergejolak. Dikatakan demikian karena pada
 masa ini terjadi perubahan yang drastis dan cepat.
d. Masa remaja adalah masa persiapan memasuki dewasa, karena sesudah  
 melewati masa remaja, mereka segera masuk ke masa dewasa. 

C.  Yang perlu diketahui tentang KRR

1.    Pertumbuhan Dan Perkembangan Remaja
Pada saat seorang anak memasuki remaja, terjadilah peningkatan hormon 
seksual yang menyebabkan perubahan besar pada tubuh mereka. Pada 
perempuan masa ini biasanya terjadi lebih cepat 1 - 2 tahun dari pada laki-laki, 
yaitu dimulai  pada usia 11 - 12 tahun, sedangkan pada laki-laki sekitar 13 - 14 
tahun.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik

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. Selanjutnya mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, 
dan pada tahap akhir diikuti oleh pertumbuhan rambut di tangan, kaki, dada dan 
wajah (kumis dan janggut). 

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, puting susu  
 menonjol dan terasa 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 bahwa organ reproduksi telah mencapai kematangan dan mulai 
berfungsi sehingga kehamilan remaja dapat terjadi akibat adanya hubungan 
seksual. 

b. Pertumbuhan Tinggi dan Berat Badan pada Remaja
 Pada remaja terjadi pertumbuhan 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 serta 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. Oleh sebab itu 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- 
paru juga membesar sehingga pernapasan menjadi lebih dalam serta lambat dan 
jantung bertambah besar. Faktor ini akan meningkatkan daya tahan dalam 
melakukan latihan fisik
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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. Selanjutnya mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, 
dan pada tahap akhir diikuti oleh pertumbuhan rambut di tangan, kaki, dada dan 
wajah (kumis dan janggut). 

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, puting susu  
 menonjol dan terasa 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 bahwa organ reproduksi telah mencapai kematangan dan mulai 
berfungsi sehingga kehamilan remaja dapat terjadi akibat adanya hubungan 
seksual. 

b. Pertumbuhan Tinggi dan Berat Badan pada Remaja
 Pada remaja terjadi pertumbuhan 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 serta 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. Oleh sebab itu 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- 
paru juga membesar sehingga pernapasan menjadi lebih dalam serta lambat dan 
jantung bertambah besar. Faktor ini akan meningkatkan daya tahan dalam 
melakukan latihan fisik
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Perubahan Mental Emosional

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
 Oleh karena kepribadian pada usia remaja masih dalam keadaan labil 
ditambah lagi dengan  rasa setia kawan yang   besar serta adanya pengaruh teman 
sebaya yang kuat, maka membuat remaja semakin mudah dipengaruhi untuk 
melakukan hal-hal yang negatif.

d. Bersifat egois
 Adanya perasaan  bahwa dirinya telah dewasa meskipun di satu sisi remaja 
masih belum matang, membuat remaja tidak mau lagi diatur oleh orang lain 
terutama oleh orangtua. Umumnya remaja merasa telah mampu berdiri sendiri 
sehingga sering ingin berbuat segala sesuatunya sesuai kehendak sendiri.

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
 Seiring dengan adanya rasa ketertarikan pada lawan jenis, membuat remaja 
ingin tampil yang dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Di antara sesama jenis 
pun ia ingin tampak lebih dari orang lain. Remaja selalu merasa ingin dipuja 
terutama oleh lawan jenis.

 2.    Alat-alat (organ) Reproduksi

 Struktur/Anatomi dan Fungsi Alat Reproduksi
 Alat reproduksi manusia adalah alat yang ada pada tubuh manusia yang 
berfungsi untuk proses reproduksi atau berkembang biak atau melanjutkan 
keturunan. Berikut ini akan dijelaskan alat reproduksi pada perempuan dan laki-
laki.

1. Alat reproduksi perempuan 
 Alat reproduksi perempuan terdiri dari alat reproduksi bagian luar dan alat 
reproduksi bagian dalam

a.  Alat reproduksi perempuan bagian luar terdiri dari:
 Bibir luar (labia mayora)
 Bibir dalam (labia minora)
 Kelentit (clitoris) yang sangat peka karena banyak terdapat serabut saraf
 Mulut vagina merupakan rongga penghubung rahim dengan bagian luar  
 tubuh. Lubang vagina ditutupi oleh selaput dara (hymen) yaitu jaringan yang 
  normalnya berbentuk  seperti cincin yang utuh bila seorang perempuan 
belum  melakukan hubungan seksual. Hymen dapat robek bila melakukan 
hubungan  seksual, ataupun saat berolahraga misalnya akibat terjatuh sewaktu 
berkuda.   Lubang vagina merupakan tempat keluarnya darah haid, tempat 
masuknya   penis bila melakukan hubungan seksual dan jalan keluarnya bayi 
pada saat   kelahiran.
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Perubahan Mental Emosional

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
 Oleh karena kepribadian pada usia remaja masih dalam keadaan labil 
ditambah lagi dengan  rasa setia kawan yang   besar serta adanya pengaruh teman 
sebaya yang kuat, maka membuat remaja semakin mudah dipengaruhi untuk 
melakukan hal-hal yang negatif.

d. Bersifat egois
 Adanya perasaan  bahwa dirinya telah dewasa meskipun di satu sisi remaja 
masih belum matang, membuat remaja tidak mau lagi diatur oleh orang lain 
terutama oleh orangtua. Umumnya remaja merasa telah mampu berdiri sendiri 
sehingga sering ingin berbuat segala sesuatunya sesuai kehendak sendiri.

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
 Seiring dengan adanya rasa ketertarikan pada lawan jenis, membuat remaja 
ingin tampil yang dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Di antara sesama jenis 
pun ia ingin tampak lebih dari orang lain. Remaja selalu merasa ingin dipuja 
terutama oleh lawan jenis.

 2.    Alat-alat (organ) Reproduksi

 Struktur/Anatomi dan Fungsi Alat Reproduksi
 Alat reproduksi manusia adalah alat yang ada pada tubuh manusia yang 
berfungsi untuk proses reproduksi atau berkembang biak atau melanjutkan 
keturunan. Berikut ini akan dijelaskan alat reproduksi pada perempuan dan laki-
laki.

1. Alat reproduksi perempuan 
 Alat reproduksi perempuan terdiri dari alat reproduksi bagian luar dan alat 
reproduksi bagian dalam

a.  Alat reproduksi perempuan bagian luar terdiri dari:
 Bibir luar (labia mayora)
 Bibir dalam (labia minora)
 Kelentit (clitoris) yang sangat peka karena banyak terdapat serabut saraf
 Mulut vagina merupakan rongga penghubung rahim dengan bagian luar  
 tubuh. Lubang vagina ditutupi oleh selaput dara (hymen) yaitu jaringan yang 
  normalnya berbentuk  seperti cincin yang utuh bila seorang perempuan 
belum  melakukan hubungan seksual. Hymen dapat robek bila melakukan 
hubungan  seksual, ataupun saat berolahraga misalnya akibat terjatuh sewaktu 
berkuda.   Lubang vagina merupakan tempat keluarnya darah haid, tempat 
masuknya   penis bila melakukan hubungan seksual dan jalan keluarnya bayi 
pada saat   kelahiran.
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b. Alat reproduksi perempuan bagian dalam terdiri dari :
 
  vagina (kemaluan) merupakan organ reproduksi berbentuk liang yang  
  menghubungkan rahim dan lubang kemaluan 
  leher rahim (serviks)
  rahim (uterus). Berukuran sebesar telur ayam dan terdapat pada rongga 
   panggul. Rahim adalah tempat tumbuh kembangnya janin. Dinding 
   bagian dalam rahim (endometrium) terdiri dari selaput lendir yang 
lunak,    yang akan hancur dan terlepas pada waktu haid
  Dua buah saluran telur (tuba falloppii) terletak di kanan-kiri rahim yang  
  merupakan penghubung kandung telur (ovarium) dengan rongga rahim. 
   Ujung saluran telur berbentuk seperti jari- jari yang mendekap indung 
   telur dan menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh indung telur 
  Saluran telur ini berfungsi untuk:
  1)  Tempat lewatnya sel telur  menuju ke dalam rahim
  2) Tempat terjadinya pertemuan sel telur dan sperma

  Dua buah indung telur (ovarium). Disebelah kanan dan kiri rahim  
  berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Setiap bulan 1 sel telur dilepaskan 
  oleh indung telur. Selain itu, indung telur juga menghasilkan hormon  
  estrogen dan progesteron yang berfungsi mengatur siklus haid.

Gambar:

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/datang bulan/menstruasi. 
 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 putri 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. Dalam konteks sosial seseorang 
dikatakan tidak lagi perawan atau perjaka bila ia telah melakukan hubungan 
seksual.
 Haid normalnya terjadi selama 3 - 7 hari, jumlah darah yang keluar antara 25 - 
60 cc perhari 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

c. Gangguan haid yang biasa timbul adalah:

 Nyeri haid (dismenorhoe) yang biasanya akan hilang bila haid telah teratur, 
  setelah menikah dan melahirkan. Bila nyeri muncul tidak seperti  
  biasanya, maka segeralah periksakan diri ke dokter.
 Haid amat banyak sehingga memerlukan pembalut lebih dari selusin dalam 
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b. Alat reproduksi perempuan bagian dalam terdiri dari :
 
  vagina (kemaluan) merupakan organ reproduksi berbentuk liang yang  
  menghubungkan rahim dan lubang kemaluan 
  leher rahim (serviks)
  rahim (uterus). Berukuran sebesar telur ayam dan terdapat pada rongga 
   panggul. Rahim adalah tempat tumbuh kembangnya janin. Dinding 
   bagian dalam rahim (endometrium) terdiri dari selaput lendir yang 
lunak,    yang akan hancur dan terlepas pada waktu haid
  Dua buah saluran telur (tuba falloppii) terletak di kanan-kiri rahim yang  
  merupakan penghubung kandung telur (ovarium) dengan rongga rahim. 
   Ujung saluran telur berbentuk seperti jari- jari yang mendekap indung 
   telur dan menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh indung telur 
  Saluran telur ini berfungsi untuk:
  1)  Tempat lewatnya sel telur  menuju ke dalam rahim
  2) Tempat terjadinya pertemuan sel telur dan sperma

  Dua buah indung telur (ovarium). Disebelah kanan dan kiri rahim  
  berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Setiap bulan 1 sel telur dilepaskan 
  oleh indung telur. Selain itu, indung telur juga menghasilkan hormon  
  estrogen dan progesteron yang berfungsi mengatur siklus haid.

Gambar:

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/datang bulan/menstruasi. 
 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 putri 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. Dalam konteks sosial seseorang 
dikatakan tidak lagi perawan atau perjaka bila ia telah melakukan hubungan 
seksual.
 Haid normalnya terjadi selama 3 - 7 hari, jumlah darah yang keluar antara 25 - 
60 cc perhari 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

c. Gangguan haid yang biasa timbul adalah:

 Nyeri haid (dismenorhoe) yang biasanya akan hilang bila haid telah teratur, 
  setelah menikah dan melahirkan. Bila nyeri muncul tidak seperti  
  biasanya, maka segeralah periksakan diri ke dokter.
 Haid amat banyak sehingga memerlukan pembalut lebih dari selusin dalam 
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  sehari
 Haid lebih dari 10 hari lamanya
 Muncul bercak/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.

2. Alat Reproduksi Laki- Laki

Alat reproduksi laki- laki terdiri dari:

a.   Penis (zakar). Berbentuk bulat memanjang yang terdiri dari jaringan lunak  
 dan banyak  mengandung pembuluh darah. Bagian ujung penis  disebut 
  “glans” yang diselubungi oleh lipatan kulit yang dapat menyimpan 
kotoran   apabila tidak dibersihkan dengan baik, dan bagian kulit ini yang 
biasanya   dipotong pada saat dikhitan. Selain itu glans penis juga dipenuhi 
serabut   syaraf. sehingga sangat peka terhadap rangsangan.  Oleh sebab itu 
apabila ada  rangsangan seksual, aliran darah meningkat masuk ke dalam 
pembuluh darah  di dalam penis sehingga penis mengeras (ereksi). Ereksi dapat 
terjadi pada   pagi hari akibat penuhnya kantong kencing dan pada saat 
adanya rangsangan  seksual. 

b.  Buah zakar (testis) - tempat sperma diproduksi. Berfungsi memproduksi  
 sperma terus menerus sepanjang hidup. Sperma melalui saluran sperma akan 
 bermuara di saluran kencing. 

c.   Kantong zakar (scrotum), berbentuk kantung berfungsi untuk melindungi  
 testis.

d.  Saluran kencing (urethra) adalah saluran di dalam zakar/penis untuk  
  menyalurkan air seni dan air mani/sperma keluar namun tidak secara  
  bersamaan.  Pada saat air mani dikeluarkan secara otomatis kandung 
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kemih   akan tertutup dan air seni tidak keluar.
e. Prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan sperma yang berisi zat
 makanan untuk  menghidupi sperma

f. Epididimis yaitu tempat berkumpulnya cairan sperma

g.   Kelenjar seminalis,  mempunyai fungsi yang sama dengan kelenjar prostat.

Gambar :

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 ia telah dapat menghamili seorang perempuan. 
 Keluarnya sperma (ejakulasi) yang terjadi pada saat tidur dalam istilah awam 



  sehari
 Haid lebih dari 10 hari lamanya
 Muncul bercak/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.

2. Alat Reproduksi Laki- Laki

Alat reproduksi laki- laki terdiri dari:

a.   Penis (zakar). Berbentuk bulat memanjang yang terdiri dari jaringan lunak  
 dan banyak  mengandung pembuluh darah. Bagian ujung penis  disebut 
  “glans” yang diselubungi oleh lipatan kulit yang dapat menyimpan 
kotoran   apabila tidak dibersihkan dengan baik, dan bagian kulit ini yang 
biasanya   dipotong pada saat dikhitan. Selain itu glans penis juga dipenuhi 
serabut   syaraf. sehingga sangat peka terhadap rangsangan.  Oleh sebab itu 
apabila ada  rangsangan seksual, aliran darah meningkat masuk ke dalam 
pembuluh darah  di dalam penis sehingga penis mengeras (ereksi). Ereksi dapat 
terjadi pada   pagi hari akibat penuhnya kantong kencing dan pada saat 
adanya rangsangan  seksual. 

b.  Buah zakar (testis) - tempat sperma diproduksi. Berfungsi memproduksi  
 sperma terus menerus sepanjang hidup. Sperma melalui saluran sperma akan 
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c.   Kantong zakar (scrotum), berbentuk kantung berfungsi untuk melindungi  
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d.  Saluran kencing (urethra) adalah saluran di dalam zakar/penis untuk  
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kemih   akan tertutup dan air seni tidak keluar.
e. Prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan sperma yang berisi zat
 makanan untuk  menghidupi sperma

f. Epididimis yaitu tempat berkumpulnya cairan sperma

g.   Kelenjar seminalis,  mempunyai fungsi yang sama dengan kelenjar prostat.

Gambar :

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 ia telah dapat menghamili seorang perempuan. 
 Keluarnya sperma (ejakulasi) yang terjadi pada saat tidur dalam istilah awam 
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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 
memmproduksi sperma dan mimpi basah merupakan cara alamiah untuk 
mengeluarkan sperma. 
 Ejakulasi atau keluarnya sperma didahului oleh meregangnya 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.

3.  Proses Biologis yang Terjadi Pada Remaja

a.  Proses 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 di sekitar 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.

Gambar :

        OVULASI

                  

 

 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 ovulasi terjadi, 
hormon estrogen mulai menurun, dan 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. 
 Setelah terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma akan 
masuk ke rahim dan berdiam lalu 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 
disebut kehamilan yang berjalan selama 9 bulan.

b.  Tanda-tanda kehamilan
 Perempuan yang mengalami kehamilan terutama pada saat awal akan 
menampakkan tanda-tanda tertentu yaitu:
 Haid terhenti. 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 lebih gelap 
 perut membesar.

c.  Hal-hal yang perlu diperhatikan selama hamil
 Makan  makanan tinggi kalori tinggi protein
 Tidak membatasi jumlah dan jenis makanan
 Minum lebih banyak dari biasa
 Meningkatkan kebersihan diri
 Istirahat cukup serta mengurangi kerja fisik berat

        masa   subur                    

       11      14       17    
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 Memeriksakan kehamilan sekurang-kurangnya 4 kali selama kehamilan yaitu
 bulan ke 3, bulan ke 6, dan 2 kali pada bulan ke 9,
 Immunisasi tetanus toxoid (TT) 2 kali dan minum tablet tambah darah untuk 
  mencegah anemi.

d.   Tanda-tanda bahaya dalam kehamilan
 Perdarahan dari jalan lahir/vagina
 Keluar cairan ketuban dari jalan lahir sebelum kehamilan cukup umur.
 Bengkak pada kaki disertai penglihatan kabur dan kejang-kejang.
 Janin tidak bergerak
 Berat badan turun atau tidak bertambah
 Tidak mau makan dan muntah terus.

e.  Risiko kehamilan usia dini:
 Banyak remaja mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan 
seksual sebelum waktunya atau diluar pernikahan karena ketidak mengertian 
mereka tentang proses reproduksi, atau kekurangmampuan 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 badan 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

f.   Pencegahan kehamilan usia dini
 Dengan melihat risiko yang membahayakan diri bila terjadi kehamilan pada 
usia dini, maka para remaja perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan 
kahamilan di usia dini tersebut, diantaranya :
1) Remaja putri harus berani mengatakan “tidak” bila teman laki-lakinya  
 mengajak untuk melakukan 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, pihak ketiga yang hadir adalah setan. Hal ini benar karena, kesempatan 
  tersebut dapat dipakai setan untuk menggoda kita  melakukan seks pra 
nikah   sebagaimana yang dilarang agama dan norma masyarakat kita.

g. Persalinan
 Persalinan merupakan proses keluarnya janin dari rahim calon ibu melalui 
jalan lahir/vagina yang walaupun bersifat alamiah, untuk mendapatkan persalinan 
yang aman dibutuhkan pertolongan tenaga kesehatan.

Tanda-tanda persalinan adalah :
 Rasa kencang pada rahim dengan interval waktu tertentu yang makin lama  
 makin sering dan makin kuat.
 Rasa nyeri pada selangkangan atau bokong
 Pecahnya ketuban (selaput yang melindungi bayi) yang ditandai dengan  
 keluarnya air ketuban.
 Keluarnya lendir campur darah dari jalan lahir

h.   Aborsi
 Aborsi/keguguran adalah keluarnya janin sebelum waktunya, biasanya pada 
kehamilan muda 1-3 bulan.

Gejala-gejala keguguran adalah :
 Perdarahan hebat
 Kejang di perut bagian bawah
 
 Keguguran biasanya terjadi karena gagalnya leher rahim menahan janin tetap 
di dalam rahim, namun pengguguran kandungan dapat juga dilakukan oleh dokter 
dengan sengaja yang bertujuan menyelamatkan jiwa ibu yang terancam jika 
kehamilan dipertahankan, ini adalah pengguguran kandungan secara medis. 
 Pasangan muda yang belum menikah tapi terlanjur hamil sering berusaha 
untuk menggugurkan kandungannya. Pada dasarnya dipandang dari sudut agama 
dan nilai-nilai kultural kita di Indonesia, aborsi adalah tindakan yang tidak 
dianjurkan. Tindakan aborsi yang dilakukan semena-mena dapat membahayakan 
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jiwa karena terjadinya perdarahan dan robekan rahim oleh alat-alat aborsi, atau 
dapat terjadi kemandulan yang diakibatkan karena infeksi bahkan kematian ibu.
 Bagi remaja putri yang mengalami kehamilan diluar nikah hendaknya tetap 
mendapat dukungan penuh dari lingkungan karena kondisi psikologis yang buruk 
akan membahayakan baik ibu maupun bayi yang dikandung. Selesaikan masalah 
dengan pihak laki- laki karena kedudukan bayi yang baru lahir harus jelas secara 
hukum khususnya penentuan ayah kandungnya.
 Bagi remaja putra dan putri yang terlibat masalah ini hendaknya tetap 
didukung untuk melanjutkan pendidikan.

4.   Memelihara kesehatan reproduksi :

a. Merawat kebersihan organ reproduksi

 Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa 
anak-anak karena  pada organ reproduksi remaja selain bermuaranya saluran 
kencing dan anus di sekitar alat kelamin,  terdapat pula:
 rambut di sekitar alat kelamin 
 peningkatan produksi kelenjar di sekitar alat kelamin
 peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin.

 Hal tersebut diatas menyebabkan alat kelamin dan daerah sekelilingnya selalu 
kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Oleh sebab 
itu daerah  alat  kelamin  harus  dijaga  agar  selalu  bersih  dan kering (tidak 
lembab dan basah). Di antaranya dengan menggunakan pakaian dalam yang 
terbuat dari katun karena bahan katun lebih mudah menyerap katun. Gantilah 
pakaian dalam bila terasa lembab.

Cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan
1) bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap buang air besar,  
 buang air kecil, dan pada waktu mandi
2) bersihkan semua bagian alat kelamin sampai keseluruh lipatan/ lekuk  
  sehingga tiada kotoran yang tertinggal
3) sabunlah semua bagian sampai lipatan/lekuk, baru disiram/ dibilas dengan air 
 bersih dan kemudian keringkan dengan tissue/handuk dengan cara menekan. 
 Jangan dengan mengeringkan dengan menggerakkan maju mundur, 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 
kedepan.
5) Pada saat haid dinding dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena 
  infeksi oleh karena itu sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara:

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 bersihkan 
  terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus dan  
 buanglah ke tempat sampah.
c) Bila pembalut digunakan berkali kali (biasanya terbuat dari handuk atau 
  katun) segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan.

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. 

 Pada yang telah mengalami mimpi basah, disarankan agar selalu 
membersihkan alat kelaminnya terutama setelah mengalami mimpi basah.

b. Mengatur 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 
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jiwa karena terjadinya perdarahan dan robekan rahim oleh alat-alat aborsi, atau 
dapat terjadi kemandulan yang diakibatkan karena infeksi bahkan kematian ibu.
 Bagi remaja putri yang mengalami kehamilan diluar nikah hendaknya tetap 
mendapat dukungan penuh dari lingkungan karena kondisi psikologis yang buruk 
akan membahayakan baik ibu maupun bayi yang dikandung. Selesaikan masalah 
dengan pihak laki- laki karena kedudukan bayi yang baru lahir harus jelas secara 
hukum khususnya penentuan ayah kandungnya.
 Bagi remaja putra dan putri yang terlibat masalah ini hendaknya tetap 
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anak-anak karena  pada organ reproduksi remaja selain bermuaranya saluran 
kencing dan anus di sekitar alat kelamin,  terdapat pula:
 rambut di sekitar alat kelamin 
 peningkatan produksi kelenjar di sekitar alat kelamin
 peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin.

 Hal tersebut diatas menyebabkan alat kelamin dan daerah sekelilingnya selalu 
kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Oleh sebab 
itu daerah  alat  kelamin  harus  dijaga  agar  selalu  bersih  dan kering (tidak 
lembab dan basah). Di antaranya dengan menggunakan pakaian dalam yang 
terbuat dari katun karena bahan katun lebih mudah menyerap katun. Gantilah 
pakaian dalam bila terasa lembab.

Cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan
1) bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap buang air besar,  
 buang air kecil, dan pada waktu mandi
2) bersihkan semua bagian alat kelamin sampai keseluruh lipatan/ lekuk  
  sehingga tiada kotoran yang tertinggal
3) sabunlah semua bagian sampai lipatan/lekuk, baru disiram/ dibilas dengan air 
 bersih dan kemudian keringkan dengan tissue/handuk dengan cara menekan. 
 Jangan dengan mengeringkan dengan menggerakkan maju mundur, 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 
kedepan.
5) Pada saat haid dinding dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena 
  infeksi oleh karena itu sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara:

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 bersihkan 
  terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus dan  
 buanglah ke tempat sampah.
c) Bila pembalut digunakan berkali kali (biasanya terbuat dari handuk atau 
  katun) segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan.

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 
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  kebersihan dan kesehatan alat kelamin. Khitan adalah memotong kulit 
penutup  alat kelamin agar alat kelamin mudah dibersihkan. 

 Pada yang telah mengalami mimpi basah, disarankan agar selalu 
membersihkan alat kelaminnya terutama setelah mengalami mimpi basah.

b. Mengatur 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 
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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.

 

KEGIATAN 1  :   SIAPAKAH AKU ?

Tujuan : 
1. Peserta dapat memahami pengertian Kesehatan Reproduksi & Kesehatan  
 Reproduksi Remaja.
2. Peserta mampu menjelaskan terjadinya perubahan fisik dan mental emosional 
 remaja
3. Peserta mampu menjelaskan tentang tujuan 1 dan 2 kepada teman-temannya

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Percaya diri
2. Hubungan antar pribadi
3. Komunikasi yang efektif

Bahan/alat yang diperlukan:
Kertas/flip chart, bollpoint/spidol, alat bantu pandang dengar

Metode : 
1. Ceramah
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi/aktifitas Kelompok

Waktu : 
2 x 45 menit

Langkah-langkah Kegiatan :
1. Fasilitator melakukan curah pendapat sekitar pengetahuan/pengalaman  
 peserta tentang perubahan fisik dan mental/emosi yang terjadi pada masa  
 remaja. ( waktu 10 mnt)
2. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang : Pengertian KR & KRR, serta  
 Pertumbuhan & perkembangan remaja yang intinya mengenai tanda-tanda  
 seks sekunder, sikap dan perilaku remaja (20 mnt) 
3. Aktivitas kelompok ( 45 mnt). 
 Fasilitator menjelaskan aktivitas “SIAPAKAH AKU?” kepada peserta    
 sebagai berikut:

CAPE' Deh...
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  Peserta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan   perempuan.
  Masing-masing kelompok berdiskusi tentang pengalaman perubahan  
  yang terjadi dalam dirinya (contoh : terjadi haid/mimpi basah, buah dada
  membesar,  pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak, kumis dsb; Emosi 
  yang dialami misalnya mudah tersinggung, cepat marah, mudah  
   menangis/frustasi. 

 Setelah itu kelompok pria menggambar 2 orang pria, gambar pertama 
mengekspresikan peruhan-perubahan fisik dan memberikan keterangan 

pada gambar tersebut, sedangkan gambar kedua mengekspresikan 
orang yang marah/murung/menangis (contoh: orang berkelahi, dll). 
Kelompok wanita menggambar 2 orang wanita, selanjutnya mengikuti 
petunjuk yang sama seperti pada kelompok pria. 

 Kemudian kelompok bergabung dan fasilitator meminta 2 orang wakil 
dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan/menjelaskan 
tentang gambar yang telah dihasilkan dengan menyebutkan : Nama dan 

umur, lalu berceritera tentang gambar tersebut
  contoh : Ini gambar/foto saya (ANI) sewaktu berumur 12 tahun, waktu itu 
   saya sudah mengalami haid, tubuhku mulai berubah, Mama/Ibuku  
  menganjurkan saya harus memakai BH karena…….. dll………….. (biarkan 
  mereka mengembangkan ceritera dari gambar tersebut dengan kata-kata 
   sendiri). 
4. Fasilitator merangkum kesimpulan dari kedua kelompok tersebut dan  
 menyampaikan penegasan ( 15 menit).

PENEGASAN

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat dipelajari melalui pengenalan 
perubahan yang terjadi dari diri sendiri dan teman-teman remaja di sekitarmu. 

KEGIATAN 2  :  PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

Tujuan:
Peserta mengetahui risiko perilaku seksual (yang menyimpang) terhadap bahaya 
infeksi menular seksual disingkat IMS (khususnya HIV dan AIDS).

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Pengambilan keputusan

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

Waktu : 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
1. Bahan cerita/kliping dari koran/majalah (penyimpangan seksual)
2. Alat tulis menulis
3. Kertas

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator memberikan penjelasan atau pengantar tentang perilaku seksual  
 yang berhubungan dengan bahaya IMS khususnya HIV dan AIDS, dan  
 faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku seksual dan meningkatnya  
 jumlah orang yang terkena penyakit HIV dan AIDS khususnya dikalangan  
 remaja.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 sampai 5 kelompok, dengan   
 masing-masing jumlahnya sama banyak.
3. Fasilitator membagikan kasus perilaku seksual yang dapat diambil dari media 
 cetak (surat kabar atau majalah) sebagai alat bantu dalam kegiatan ini.
4. Setiap  kelompok diminta untuk mendiskusikan kasus penyimpangan seksual 
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Waktu : 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
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2. Alat tulis menulis
3. Kertas

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator memberikan penjelasan atau pengantar tentang perilaku seksual  
 yang berhubungan dengan bahaya IMS khususnya HIV dan AIDS, dan  
 faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku seksual dan meningkatnya  
 jumlah orang yang terkena penyakit HIV dan AIDS khususnya dikalangan  
 remaja.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 sampai 5 kelompok, dengan   
 masing-masing jumlahnya sama banyak.
3. Fasilitator membagikan kasus perilaku seksual yang dapat diambil dari media 
 cetak (surat kabar atau majalah) sebagai alat bantu dalam kegiatan ini.
4. Setiap  kelompok diminta untuk mendiskusikan kasus penyimpangan seksual 



MODUL

3
MODUL

3

108 109

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJAKESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Contoh Alat peraga

“ Hari sudah masuk senja, selasa 7 januari 2003. Anak sulungnya sebut saja Arman belum 
pulang. Padahal teman sesusianya sudah pulang dari mandi di kali. Ibu dari bocah kelas 
satu SD itu menunggu cemas di rumahnya. Arman tiba-tiba muncul di rumah, anehnya ia 
melihat anaknya yang berusia 6,5 tahun pakai celana terbalik. Kontan ibunya curiga. 
Arman pun ditanya, polos Arman mengaku habis digituin sama tukang soto mie di rumah 
kontrakan kosong di kampung sebelah. Buru-buru ibu Arman membuka celana pendek 
anaknya, dan ditemukan ada bekas sperma”  

(Sumber:  Lampu Merah, 9 Januari 2003:Sexuality  Program  tahun  2002)

Diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pendapat anda tentang kasus tersebut?
2. Sebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku seksual  
 menyimpang dalam kasus tersebut?
3. Bahaya apa yang mungkin terjadi pada orang-orang yang berperilaku  
  menyimpang seperti tukang soto mie pada kasus di atas dan juga pada 
korban  seperti Arman?
4. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak seperti Arman dan teman- 
  temannya agar terhindar dari kejadian seperti itu?

 yang dibagikan, dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada  (waktunya  20 
 menit). 
5. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok diwakili oleh satu orang untuk
 mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya, dan kelompok lain  
 menanggapi.
6. Sebelum akhir dari kegiatan pelatihan diharapkan fasilitator memberikan  
 bimbingan dan penegasan.

PENEGASAN

Berbagai media baik elektronika maupun cetak, banyak memberitakan perilaku 
seksual menyimpang, misalnya kasus pemerkosaan, kasus sodomi  anak-anak dan 
lain-lain. Berita yang kita dapati dari berbagai media tersebut merupakan pelajaran 
bagi kita mengapa dan apa sebabnya orang berbuat sekeji itu. Penyimpangan 
seksual merupakan perbuatan yang abnormal dan menyimpang dari kodrat 
manusia.
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KEGIATAN 3  :  MENGAMATI DATA

Tujuan :
Peserta memiliki pemahaman dan kesadaran tentang bahaya Infeksi Menular 
Seksual (HIV dan AIDS).

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Pengambilan keputusan
2. Berpikir kritis.

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

Waktu : 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan:
1. Surat kabar,majalah atau jurnal penelitian yang menjelaskan tentang kasus  
 HIV dan AIDS yang terbaru. Misalnya peningkatan jumlah kasus HIV dan  
 AIDS di kalangan remaja.
2. Kertas
3. Alat tulis menulis.

Langkah-langkah Kegiatan:
1 Fasilitator memberikan penjelasan atau pengantar tentang bahaya HIV dan  
 AIDS dan juga meningkatnya orang yang tertular HIV.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 sampai 5 kelompok, dengan jumlah  
 anggota masing-masing kelompok kurang lebih  sama.
3. Fasilitator membagikan kasus perilaku seksual yang dialami para remaja yang 
 diambil dari hasil penelitian, misalnya seperti berikut ini:
 Hasil penelitian tentang HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian   

 UNCEN, Februari, 2002, pada suatu daerah di Indonesia, mengungkapkan sebagai  
 berikut:
  “ Dari hasil penelitian diketahui bahwa perilaku seksual pada usia agak muda  dimulai pada 
usia 15 tahun dan menunjukan 29 % (48 orang)  pernah berhubungan seksual, dan pada usia 
19 tahun sebanyak 67 %  (110 orang). Usia responden yang di teliti berumur sekitar 20 
tahun.”

4. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan data yang dibagikan, dan  
 menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini  (waktunya  15 menit) : 

 Pertanyaan :
 1. Bagaimana pendapat anda, tentang data di atas ?
 2. Faktor apa saja penyebab tingginya hubungan seksual di usia muda dari data 
  di atas ?
 3. Apakah melakukan hubungan seksual pada usia muda dapat tertular 
  penyakit kelamin ?

5. Setelah kelompok  selesai mendiskusikan, setiap kelompok diwakili satu untuk 
 mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya, dan kelompok lain  
 menanggapi.
6. Sebelum akhir dari kegiatan pelatihan diharapkan fasilitator memberikan  
 bimbingan dan penugasan setelah selesai diskusi.

PENEGASAN

Data sangatlah penting bagi, misalnya  untuk menyusun suatu program, evaluasi, 
bahkan merencanakan kegiatan yang akan datang. Sebagai contoh. terdapat data 
yaitu tingginya kasus HIV dan AIDS di kalangan generasi muda. Kita  harus kritis 
dalam membaca sebuah data yang dapat menjadi pelajaran bagi kita betapa 
bahayanya perilaku seksual yang tidak sehat itu. 
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KEGIATAN 3  :  MENGAMATI DATA

Tujuan :
Peserta memiliki pemahaman dan kesadaran tentang bahaya Infeksi Menular 
Seksual (HIV dan AIDS).

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Pengambilan keputusan
2. Berpikir kritis.

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

Waktu : 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan:
1. Surat kabar,majalah atau jurnal penelitian yang menjelaskan tentang kasus  
 HIV dan AIDS yang terbaru. Misalnya peningkatan jumlah kasus HIV dan  
 AIDS di kalangan remaja.
2. Kertas
3. Alat tulis menulis.

Langkah-langkah Kegiatan:
1 Fasilitator memberikan penjelasan atau pengantar tentang bahaya HIV dan  
 AIDS dan juga meningkatnya orang yang tertular HIV.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 sampai 5 kelompok, dengan jumlah  
 anggota masing-masing kelompok kurang lebih  sama.
3. Fasilitator membagikan kasus perilaku seksual yang dialami para remaja yang 
 diambil dari hasil penelitian, misalnya seperti berikut ini:
 Hasil penelitian tentang HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian   

 UNCEN, Februari, 2002, pada suatu daerah di Indonesia, mengungkapkan sebagai  
 berikut:
  “ Dari hasil penelitian diketahui bahwa perilaku seksual pada usia agak muda  dimulai pada 
usia 15 tahun dan menunjukan 29 % (48 orang)  pernah berhubungan seksual, dan pada usia 
19 tahun sebanyak 67 %  (110 orang). Usia responden yang di teliti berumur sekitar 20 
tahun.”

4. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan data yang dibagikan, dan  
 menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini  (waktunya  15 menit) : 

 Pertanyaan :
 1. Bagaimana pendapat anda, tentang data di atas ?
 2. Faktor apa saja penyebab tingginya hubungan seksual di usia muda dari data 
  di atas ?
 3. Apakah melakukan hubungan seksual pada usia muda dapat tertular 
  penyakit kelamin ?

5. Setelah kelompok  selesai mendiskusikan, setiap kelompok diwakili satu untuk 
 mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya, dan kelompok lain  
 menanggapi.
6. Sebelum akhir dari kegiatan pelatihan diharapkan fasilitator memberikan  
 bimbingan dan penugasan setelah selesai diskusi.

PENEGASAN

Data sangatlah penting bagi, misalnya  untuk menyusun suatu program, evaluasi, 
bahkan merencanakan kegiatan yang akan datang. Sebagai contoh. terdapat data 
yaitu tingginya kasus HIV dan AIDS di kalangan generasi muda. Kita  harus kritis 
dalam membaca sebuah data yang dapat menjadi pelajaran bagi kita betapa 
bahayanya perilaku seksual yang tidak sehat itu. 



Alat peraga

“ Dari hasil penelitian diketahui bahwa perilaku seksual pada usia agak muda  dimulai pada 
usia 15 tahun dan menunjukan 29 % (48 orang)  pernah berhubungan seksual, dan pada 
usia 19 tahun sebanyak 67 %  (110 orang). Usia responden yang di teliti berumur sekitar 20 
tahun.”

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda, tentang data di atas ?

2. Faktor apa saja penyebab tingginya hubungan seksual di usia muda dari data di atas ?

3. Apakah hubungan seksual pada usia muda dapat terkena penyakit kelamin ?

KEGIATAN 4   :  MENYUSUN PERTUMBUHAN 

Tujuan :
 Peserta mampu memahami proses pertumbuhan manusia (dari sel telur dan 
sperma hingga dewasa.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Berani mengemukakan pendapat.

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi
4. Peragaan/Demontrasi

Waktu : 
40 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
1. Gambar pertumbuhan mulai dari sel telur/sperma sampai orang dewasa.
2. Tali/peniti.

Langkah-langkah Kegiatan :
1. Fasilitator mengumpulkan peserta dengan membuat formasi lingkaran, dan 
  menjelaskan maksud dan tujuan pelatihan, serta menyampaikan 
pengantar   tentang proses terjadinya manusia sebelum dimulai kegiatan 
pelatihan.
2. Fasilitator membuat gambar proses pertumbuhan (seperti contoh alat peraga 
  terlampir) sebanyak 3-5 set terbuat dari karton dan diberi tali, gambar yang 
  dibuat sebagai berikut : 
  sperma ; 
  ovum ; 
  segumpal darah (calon janin); 
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Alat peraga

“ Dari hasil penelitian diketahui bahwa perilaku seksual pada usia agak muda  dimulai pada 
usia 15 tahun dan menunjukan 29 % (48 orang)  pernah berhubungan seksual, dan pada 
usia 19 tahun sebanyak 67 %  (110 orang). Usia responden yang di teliti berumur sekitar 20 
tahun.”

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda, tentang data di atas ?

2. Faktor apa saja penyebab tingginya hubungan seksual di usia muda dari data di atas ?

3. Apakah hubungan seksual pada usia muda dapat terkena penyakit kelamin ?

KEGIATAN 4   :  MENYUSUN PERTUMBUHAN 

Tujuan :
 Peserta mampu memahami proses pertumbuhan manusia (dari sel telur dan 
sperma hingga dewasa.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Berani mengemukakan pendapat.

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi
4. Peragaan/Demontrasi

Waktu : 
40 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
1. Gambar pertumbuhan mulai dari sel telur/sperma sampai orang dewasa.
2. Tali/peniti.

Langkah-langkah Kegiatan :
1. Fasilitator mengumpulkan peserta dengan membuat formasi lingkaran, dan 
  menjelaskan maksud dan tujuan pelatihan, serta menyampaikan 
pengantar   tentang proses terjadinya manusia sebelum dimulai kegiatan 
pelatihan.
2. Fasilitator membuat gambar proses pertumbuhan (seperti contoh alat peraga 
  terlampir) sebanyak 3-5 set terbuat dari karton dan diberi tali, gambar yang 
  dibuat sebagai berikut : 
  sperma ; 
  ovum ; 
  segumpal darah (calon janin); 
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  bayi dalam kandungan;
  bayi baru lahir;
  bayi merangkak;
  anak balita;
  anak remaja putri dan putra;
  dan orang dewasa.
3. Punggung peserta diberikan gambar pertumbuhan dengan cara digantung  
 dileher atau dijepit dengan peniti (posisi peserta tetap bentuk lingkaran dan 
  saling membelakangi). Setiap peserta diberi gambar hanya satu, dan yang 
  memilih serta yang memasang di punggung peserta hanya fasilitator. Dan 
juga  gambar dipasang secara acak.
4. Setelah peserta masing-masing mendapat gambar, peserta menyusun barisan 
  dari gambar sel telur/sperma hingga gambar orang dewasa (barisan  
  disesuaikan dengan jumlah gambar berapa set, bila gambar ada 3 set maka 
  barisan dibuat 3 barisan), adapun urutan barisan sebagai   berikut 
(misalnya 3   barisan) : 
  Baris Pertama sel/sperma, bayi (dlm kandungan), bayi baru lahir, anak 
  merangkak, anak balita, anak remaja putra, remaja putri, dan orang   
  dewasa.

  Baris Kedua  ( sel/sperma, bayi (dlm kandungan), bayi baru lahir, anak 
   merangkak, anak balita, anak remaja putra, remaja putri, dan orang 
   dewasa.

  Baris Ketiga  ( sel/sperma, bayi (dlm kandungan), bayi baru lahir, anak 
   merangkak, anak balita, anak remaja putra, remaja putri, dan orang 
   dewasa.

 Barisan yang berhasil lebih dulu dalam menyusun barisan dengan benar, 
adalah pemenang pertama. Fasilitator memberikan bimbingan dan penegasan  
proses pertumbuhan bayi setelah selesai kegiatan.    

PENEGASAN

Peserta memahamai proses terjadinya manusia, dari sel telur dan sperma hingga 
menjadi bayi. Proses terjadinya manusia tidak secara kebetulan akan tetapi melalui 
suatu proses dari Sang Pencipta. Mengetahui terjadinya proses tersebut, 
merupakan pelajaran bagi diri sendiri. Proses terjadinya bayi membutuhkan 
perawatan, pemeliharan baik berupa fisik, psikis, maupun yang lainnya yang harus 
dilakukan  sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Alat peraga :

1.

2.

3.
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  bayi dalam kandungan;
  bayi baru lahir;
  bayi merangkak;
  anak balita;
  anak remaja putri dan putra;
  dan orang dewasa.
3. Punggung peserta diberikan gambar pertumbuhan dengan cara digantung  
 dileher atau dijepit dengan peniti (posisi peserta tetap bentuk lingkaran dan 
  saling membelakangi). Setiap peserta diberi gambar hanya satu, dan yang 
  memilih serta yang memasang di punggung peserta hanya fasilitator. Dan 
juga  gambar dipasang secara acak.
4. Setelah peserta masing-masing mendapat gambar, peserta menyusun barisan 
  dari gambar sel telur/sperma hingga gambar orang dewasa (barisan  
  disesuaikan dengan jumlah gambar berapa set, bila gambar ada 3 set maka 
  barisan dibuat 3 barisan), adapun urutan barisan sebagai   berikut 
(misalnya 3   barisan) : 
  Baris Pertama sel/sperma, bayi (dlm kandungan), bayi baru lahir, anak 
  merangkak, anak balita, anak remaja putra, remaja putri, dan orang   
  dewasa.

  Baris Kedua  ( sel/sperma, bayi (dlm kandungan), bayi baru lahir, anak 
   merangkak, anak balita, anak remaja putra, remaja putri, dan orang 
   dewasa.

  Baris Ketiga  ( sel/sperma, bayi (dlm kandungan), bayi baru lahir, anak 
   merangkak, anak balita, anak remaja putra, remaja putri, dan orang 
   dewasa.

 Barisan yang berhasil lebih dulu dalam menyusun barisan dengan benar, 
adalah pemenang pertama. Fasilitator memberikan bimbingan dan penegasan  
proses pertumbuhan bayi setelah selesai kegiatan.    

PENEGASAN

Peserta memahamai proses terjadinya manusia, dari sel telur dan sperma hingga 
menjadi bayi. Proses terjadinya manusia tidak secara kebetulan akan tetapi melalui 
suatu proses dari Sang Pencipta. Mengetahui terjadinya proses tersebut, 
merupakan pelajaran bagi diri sendiri. Proses terjadinya bayi membutuhkan 
perawatan, pemeliharan baik berupa fisik, psikis, maupun yang lainnya yang harus 
dilakukan  sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Alat peraga :

1.

2.

3.
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4.

5.

Alat peraga :

Sumber:
“Masa Remajaku”
Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta 2001

Alat peraga

Sumber:
“Masa Remajaku”
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Sumber:
“Obstetri Fisiologi”
Bagian Obstetri dan  Ginekologi  Fakultas kedokteran 
Universitas Padjadjaran Bandung
Penerbit: Ricopy, Bandung, 1980

6.
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Alat peraga :

Sumber:
“Masa Remajaku”
Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta 2001

Alat peraga

Sumber:
“Masa Remajaku”
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Sumber:
“Obstetri Fisiologi”
Bagian Obstetri dan  Ginekologi  Fakultas kedokteran 
Universitas Padjadjaran Bandung
Penerbit: Ricopy, Bandung, 1980

6.



Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta 2001

KEGIATAN  5  :   NASIHAT IBU

Tujuan :
1. Peserta mengetahui tanda-tanda akil baliq pada laki-laki dan perempuan.
2. Peserta dapat memahami cara-cara menjaga diri pada remaja yang telah  
 mengalami akil baliq.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis  2. Berkomunikasi
3. Kesadaran diri

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

Waktu : 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
Dua buah karton berukuran kuarto yang terdapat gambar bercerita (jumlah 
disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada).

Langkah-langkah kegiatan :
1. Sapa peserta dengan ramah dan akrab.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan kali ini berjudul “Bisikan Ibu”.
3. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-6 anggota.
4. Tiap kelompok dibagikan satu buah gambar (gambar A atau gambar B) dan 
  diminta untuk mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing.
5. Fasilitator membacakan tugas untuk tiap-tiap kelompok yang ada pada alat 
  peraga.
6. Beri waktu kira-kira 20 menit untuk peserta berdiskusi dan membuat jawaban.
7. Bagi papan tulis  menjadi dua bagian A dan B.
8. Minta perwakilan kelompok untuk menuliskan jawaban dari tugas yang ada 

  pada gambar A di papan tulis bagian A dan gambar B di papan tulis bagian 
B.
9. Fasilitator mengklarifikasi dengan mendiskusikannya kepada peserta tentang 
 jawaban yang sudah di tulis.

PENEGASAN :

Sampaikan kepada peserta bahwa pada gambar A seorang remaja putri yang baru 
mengalami “menarche” (menstruasi pertama) dan diberitahu oleh ibunya bahwa 
dia sudah mulai memasuki masa remaja yang ditandai dengan menstruasi 
pertama. Remaja putri tersebut dinasehati agar berhati-hati dan mampu menjaga 
diri agar tidak terjerumus pada perilaku-perilaku yang menyimpang misalnya 
bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Jelaskan akibat jika remaja tidak 
pandai menjaga diri terutama menjaga miliknya yang paling berharga.

Pada gambar B menceritakan seorang remaja putra yang mengalami mimpi basah 
dan menceritakan kepada ibunya dan ibunyapun menyampaikan pesan-pesan 
yang kurang lebih sama dengan pesan pada gambar A.
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Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta 2001

KEGIATAN  5  :   NASIHAT IBU

Tujuan :
1. Peserta mengetahui tanda-tanda akil baliq pada laki-laki dan perempuan.
2. Peserta dapat memahami cara-cara menjaga diri pada remaja yang telah  
 mengalami akil baliq.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis  2. Berkomunikasi
3. Kesadaran diri

Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

Waktu : 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
Dua buah karton berukuran kuarto yang terdapat gambar bercerita (jumlah 
disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada).

Langkah-langkah kegiatan :
1. Sapa peserta dengan ramah dan akrab.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan kali ini berjudul “Bisikan Ibu”.
3. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-6 anggota.
4. Tiap kelompok dibagikan satu buah gambar (gambar A atau gambar B) dan 
  diminta untuk mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing.
5. Fasilitator membacakan tugas untuk tiap-tiap kelompok yang ada pada alat 
  peraga.
6. Beri waktu kira-kira 20 menit untuk peserta berdiskusi dan membuat jawaban.
7. Bagi papan tulis  menjadi dua bagian A dan B.
8. Minta perwakilan kelompok untuk menuliskan jawaban dari tugas yang ada 

  pada gambar A di papan tulis bagian A dan gambar B di papan tulis bagian 
B.
9. Fasilitator mengklarifikasi dengan mendiskusikannya kepada peserta tentang 
 jawaban yang sudah di tulis.

PENEGASAN :

Sampaikan kepada peserta bahwa pada gambar A seorang remaja putri yang baru 
mengalami “menarche” (menstruasi pertama) dan diberitahu oleh ibunya bahwa 
dia sudah mulai memasuki masa remaja yang ditandai dengan menstruasi 
pertama. Remaja putri tersebut dinasehati agar berhati-hati dan mampu menjaga 
diri agar tidak terjerumus pada perilaku-perilaku yang menyimpang misalnya 
bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Jelaskan akibat jika remaja tidak 
pandai menjaga diri terutama menjaga miliknya yang paling berharga.

Pada gambar B menceritakan seorang remaja putra yang mengalami mimpi basah 
dan menceritakan kepada ibunya dan ibunyapun menyampaikan pesan-pesan 
yang kurang lebih sama dengan pesan pada gambar A.
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Tugas

Perhatikan gambar di atas, diskusikan dalam kelompok anda apa yang sedang 
terjadi. Tuliskan hal-hal apa yang sedang disampaikan oleh ibu tersebut kepada 
anaknya yang baru mengalami menstruasi pertama.

Tugas
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Tugas

Perhatikan gambar di atas, diskusikan dalam kelompok anda apa yang sedang 
terjadi. Tuliskan hal-hal apa yang sedang disampaikan oleh ibu tersebut kepada 
anaknya yang baru mengalami menstruasi pertama.

Tugas
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Modul 4

Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS

Kegiatan 1 : Kartu Berjodoh

Kegiatan 2 : Berisiko versus Tidak Berisiko

Kegiatan 3 : Wild fire

Kegiatan 4 : Berakit ke Hulu Berenang Ketepian

Kegiatan 5 : Surat dari Yolanda

Kegiatan 6 : Membaca Gambar

Kegiatan 7 : Penularan IMS, HIV dan AIDS

Kegiatan 8 : Pencegahan IMS, HIV dan AIDS

Kegiatan 9 : Stigma  dan Diskriminasi Akibat 

     HIV dan AIDS   

IMS, HIV DAN AIDS
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Modul 4

Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS

Kegiatan 1 : Kartu Berjodoh

Kegiatan 2 : Berisiko versus Tidak Berisiko

Kegiatan 3 : Wild fire

Kegiatan 4 : Berakit ke Hulu Berenang Ketepian

Kegiatan 5 : Surat dari Yolanda

Kegiatan 6 : Membaca Gambar

Kegiatan 7 : Penularan IMS, HIV dan AIDS

Kegiatan 8 : Pencegahan IMS, HIV dan AIDS

Kegiatan 9 : Stigma  dan Diskriminasi Akibat 

     HIV dan AIDS   

IMS, HIV DAN AIDS



Lembar Materi

Infeksi Menular Seksual, HIV dan AIDS

Pengantar

 Kehidupan masyarakat di tanah air kita pada masa-masa belakangan ini 
tampak 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 berbagai pihak 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 kecenderungan 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 menyerang usia produktif, yaitu 
sekitar 65 % diantaranya adalah remaja dan pemuda berusia sekitar 15 - 30 tahun 
(data per tahun 2001).   Mengingat dampak dan bahaya HIV dan AIDS yang begitu 
dramatis, maka dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan kepada peserta 
didik melalui guru tentang masalah HIV, AIDS dan IMS lainnya. 

Istilah 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). 
Kategori lain yang termasuk dalam ISR yaitu:
 Infeksi endogen yang terjadi karena pertumbuhan berlebihan kuman yang 
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Lembar Materi

Infeksi Menular Seksual, HIV dan AIDS

Pengantar

 Kehidupan masyarakat di tanah air kita pada masa-masa belakangan ini 
tampak 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 berbagai pihak pemerintah maupun non 
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Istilah 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 
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 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
 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 
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 
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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 (gonorrhoea) dan sering disingkat GO, dikenal di masyarakat sebagai 
penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri gonokokus atau neisseria 
gonorrhea. 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 
gonorrhea. Bayi yang baru lahir dapat tertular pada matanya ketika baru dilahirkan 
dari ibu yang mengidap gonorrhea. Penyakit ini pada wanita biasanya tidak 
menimbulkan gejala menyolok, bahkan tidak menimbulkan gejala apa pun, 
sehingga banyak wanita tidak menyadari bahwa dirinya mengidap gonorrhea.
 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 gonorrhea, 

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.

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. 
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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.
  
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 seorang 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. Odha 
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 
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 ketiga 
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.
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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.
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 HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus atau 
jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. 
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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 seorang 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. Odha 
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 
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 ketiga 
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.
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 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.
 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, dan pasangannya.
 Wanita dan pria  pekerja seks komersial (PSK), serta pelanggan mereka,
 Orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, seperti 
  hubungan seks melalui dubur (anal) dan mulut misalnya pada 
homoseksual  dan biseksual,
 Penyalahguna narkotika yang menggunakan jarum suntik 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 
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. Cairan tubuh 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
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 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.
 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, dan pasangannya.
 Wanita dan pria  pekerja seks komersial (PSK), serta pelanggan mereka,
 Orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, seperti 
  hubungan seks melalui dubur (anal) dan mulut misalnya pada 
homoseksual  dan biseksual,
 Penyalahguna narkotika yang menggunakan jarum suntik 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 
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. Cairan tubuh 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
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 Gigitan nyamuk atau serangga lainnya.
Bagaimana gejala seseorang yang telah mengidap HIV positif?
 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.
 Selanjutnya memasuki tahap 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 kasus HIV telah memasuki gejala 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.

Bagaimana mengetahui seseorang telah tertular HIV?
 Terjadinya infeksi HIV pada seseorang dapat dideteksi dengan melakukan tes 
darah untuk melihat adanya zat antibodi 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). 
 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 
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 Gigitan nyamuk atau serangga lainnya.
Bagaimana gejala seseorang yang telah mengidap HIV positif?
 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.
 Selanjutnya memasuki tahap 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 kasus HIV telah memasuki gejala 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.

Bagaimana mengetahui seseorang telah tertular HIV?
 Terjadinya infeksi HIV pada seseorang dapat dideteksi dengan melakukan tes 
darah untuk melihat adanya zat antibodi 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). 
 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 
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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  
dan bertanggung jawab. Konsep pencegahan penularan HIV melalui hubungan 
seksual dikenal dengan istilah ABC.

 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.

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 
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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  
dan bertanggung jawab. Konsep pencegahan penularan HIV melalui hubungan 
seksual dikenal dengan istilah ABC.

 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.

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 
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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 jawab baik 
bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan berperilaku  sesuai dengan tuntutan 
norma agama, adat istiadat dan  budaya kita. 

KEGIATAN  1 :  KARTU BERJODOH 

Tujuan kegiatan:
1. Peserta mengetahui informasi mengenai HIV dan AIDS 
2. Peserta mengetahui cara penularan HIV dan AIDS
3. Peserta mengetahui cara pencegahan HIV dan AIDS

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Berkomunikasi
3. Berpikir kreatif
4. Bekerjasama

Bahan/alat yang diperlukan:
Kartu-kartu berjodoh dua warna (jumlah set kartu disesuaikan  dengan jumlah 
kelompok).

Waktu : 
45 menit

Langkah-langkah kegiatan:
1. Sapalah peserta dengan hangat dan tanyakan kondisi mereka.
2. Sampaikan bahwa kegiatan kali ini adalah bermain mencocokkan/  
  menjodohkan kartu-kartu yang berisi tentang pengetahuan masalah HIV 
dan  AIDS.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok yang anggotanya 
 berjumlah 4 – 6 orang.
4. Bagikan satu set kartu (terdiri dari beberapa kartu besar dan  beberapa kartu 
 kecil) untuk setiap kelompok.
5. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk menjodohkan kartu-kartu yang telah 
 diterimanya, yaitu menjodohkan kartu besar dengan kartu kecil. Satu kartu 
 dapat berpasangan dengan dua atau lebih kartu (beri waktu 15 menit). 
6. Fasilitator memberikan semangat kepada peserta dengan mengatakan bahwa 
 kelompok yang tercepat menyelesaikan tugas adalah kelompok yang terbaik.
7. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas, fasilitator meminta semua 
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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 jawab baik 
bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan berperilaku  sesuai dengan tuntutan 
norma agama, adat istiadat dan  budaya kita. 

KEGIATAN  1 :  KARTU BERJODOH 

Tujuan kegiatan:
1. Peserta mengetahui informasi mengenai HIV dan AIDS 
2. Peserta mengetahui cara penularan HIV dan AIDS
3. Peserta mengetahui cara pencegahan HIV dan AIDS

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Berkomunikasi
3. Berpikir kreatif
4. Bekerjasama

Bahan/alat yang diperlukan:
Kartu-kartu berjodoh dua warna (jumlah set kartu disesuaikan  dengan jumlah 
kelompok).

Waktu : 
45 menit

Langkah-langkah kegiatan:
1. Sapalah peserta dengan hangat dan tanyakan kondisi mereka.
2. Sampaikan bahwa kegiatan kali ini adalah bermain mencocokkan/  
  menjodohkan kartu-kartu yang berisi tentang pengetahuan masalah HIV 
dan  AIDS.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok yang anggotanya 
 berjumlah 4 – 6 orang.
4. Bagikan satu set kartu (terdiri dari beberapa kartu besar dan  beberapa kartu 
 kecil) untuk setiap kelompok.
5. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk menjodohkan kartu-kartu yang telah 
 diterimanya, yaitu menjodohkan kartu besar dengan kartu kecil. Satu kartu 
 dapat berpasangan dengan dua atau lebih kartu (beri waktu 15 menit). 
6. Fasilitator memberikan semangat kepada peserta dengan mengatakan bahwa 
 kelompok yang tercepat menyelesaikan tugas adalah kelompok yang terbaik.
7. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas, fasilitator meminta semua 
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 peserta untuk tidak menyentuh kartu-kartu dan mengoreksi hasil tiap  
 kelompok.
8. Fasilitator mengklarifikasi jawaban/pasangan yang benar dan memberi
 semangat untuk kelompok yang berhasil menjodohkan pasangan kartu  
 dengan benar (misalnya dengan memuji dan meminta peserta bertepuk  
 tangan). 
9. Fasilitator meminta peserta untuk mencatat informasi dari kartu-kartu  
 yang telah dijodohkan dengan benar. Dapat pula fasilitator mencatat  
 ulang di papan tulis agar disalin oleh peserta.

PENEGASAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengulang kembali informasi tentang HIV dan 
AIDS dan IMS yang sudah diketahui oleh peserta. Melalui permainan diharapkan 
informasi akan lebih melekat diingatan peserta.
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 peserta untuk tidak menyentuh kartu-kartu dan mengoreksi hasil tiap  
 kelompok.
8. Fasilitator mengklarifikasi jawaban/pasangan yang benar dan memberi
 semangat untuk kelompok yang berhasil menjodohkan pasangan kartu  
 dengan benar (misalnya dengan memuji dan meminta peserta bertepuk  
 tangan). 
9. Fasilitator meminta peserta untuk mencatat informasi dari kartu-kartu  
 yang telah dijodohkan dengan benar. Dapat pula fasilitator mencatat  
 ulang di papan tulis agar disalin oleh peserta.

PENEGASAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengulang kembali informasi tentang HIV dan 
AIDS dan IMS yang sudah diketahui oleh peserta. Melalui permainan diharapkan 
informasi akan lebih melekat diingatan peserta.
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Kartu besar berwarna kuning/hijau

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

HIV AIDS

Tempat 
bersemayam

HIV

terdapat HIV 
dalam jumlah 

atau konsentrasi 
yang kecil

Yang dapat 
menularkan HIV

Yang tidak dapat 
menularkan HIV
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Kartu kecil berwarna biru atau putih

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

Human 
Immunodeficiency 

virus

Virus atau jasad 
renik yang 

menyerang sistem 
kekebalan tubuh 

manusia

Acquired Immune 
Deficiency Syndrome

Cairan darah
Air mani

(cairan sperma)
Gigitan 
nyamuk

Keringat Air liur Cairan otak

Cairan vagina 
(cairan kemaluan 

wanita)

Mencabut gigi 
ke dokter gigi

Melakukan 
oral seks

Air susu ibu
Bersenggolan/
bersentuhan 
dengan Odha

Berjabatan tangan 
dengan Odha

Sama-sama 
berenang 

dengan Odha
Transfusi darah

Menggunakan WC 
yang sama 

dengan Odha

Berciuman 
dengan Odha

Berhubungan 
seksual 
dengan 

pekerja seks

Transplantasi 
organ yang 

tercemar HIV

Menggunakan 
jarum suntik 

secara  bersama 
pada pecandu 

narkotika

Ibu hamil 
kepada bayi 

yang dikandungnya

Kumpulan tanda 
dan gejala penyakit 

akibat hilangnya atau 
menurunnya kekebalan 

tubuh seseorang



MODUL

4
MODUL

4

142 143

Kartu kecil berwarna biru atau putih

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

Human 
Immunodeficiency 

virus

Virus atau jasad 
renik yang 

menyerang sistem 
kekebalan tubuh 

manusia

Acquired Immune 
Deficiency Syndrome

Cairan darah
Air mani

(cairan sperma)
Gigitan 
nyamuk

Keringat Air liur Cairan otak

Cairan vagina 
(cairan kemaluan 

wanita)

Mencabut gigi 
ke dokter gigi

Melakukan 
oral seks

Air susu ibu
Bersenggolan/
bersentuhan 
dengan Odha

Berjabatan tangan 
dengan Odha

Sama-sama 
berenang 

dengan Odha
Transfusi darah

Menggunakan WC 
yang sama 

dengan Odha

Berciuman 
dengan Odha

Berhubungan 
seksual 
dengan 

pekerja seks

Transplantasi 
organ yang 

tercemar HIV

Menggunakan 
jarum suntik 

secara  bersama 
pada pecandu 

narkotika

Ibu hamil 
kepada bayi 

yang dikandungnya

Kumpulan tanda 
dan gejala penyakit 

akibat hilangnya atau 
menurunnya kekebalan 

tubuh seseorang



MODUL

4
MODUL

4

144 145

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

KEGIATAN 2 :   BERISIKO VERSUS TIDAK BERISIKO

Tujuan kegiatan:
1. Peserta mengerti dan memahami perilaku-perilaku yang rawan tertular HIV 
 dan perilaku-perilaku yang tidak rawan tertular HIV.
2. Peserta dapat memilih dan memilah serta menghindari perilaku yang rawan 
 tertular HIV.

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Pemecahan masalah
3. Pengambilan keputusan
4. Berkomunikasi

Bahan/Alat yang Diperlukan:
1. Kartu besar berukuran 20 x 30 cm  yang bertuliskan berisiko tinggi, tidak 
  berisiko, dan berisiko kecil.
2. Kartu-kartu kecil (dengan warna yang berbeda dengan kartu besar) berukuran 
 5 x 8 cm yang berisi tulisan-tulisan seperti pada contoh alat peraga (jumlah 
  disesuaikan dengan jumlah peserta).

Waktu:
45 menit

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah.
2. Sampaikan bahwa kegiatan kali ini adalah mengenal perilaku atau kondisi 
 yang rawan dalam penularan HIV.
3. Fasilitator membagikan kartu-kartu kecil kepada setiap peserta 
 (satu orang satu kartu).
4. Fasilitator meletakkan 3 kartu besar di depan kelas dengan jarak yang cukup 
 (lebar ruangan dibagi tiga).
5. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri berbaris memanjang ke belakang 
 sesuai tulisan yang tertera pada kartu kecil yang diterimanya. Beri contoh 

  misalkan : berciuman pipi masuk dalam kategori “tidak berisiko” atau 
  “berisiko kecil”.
6. Setelah semua peserta masuk dalam barisan, fasilitator menanyakan satu per
 satu peserta mengapa mereka mengelompokkan ke dalam kategori tertentu.
7. Fasilitator mengklarifikasi dengan penekanan bahwa semua penempatan 
  perilaku yang dipilih peserta adalah benar asalkan ada alasannya.

 



MODUL

4
MODUL

4

144 145

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

KEGIATAN 2 :   BERISIKO VERSUS TIDAK BERISIKO

Tujuan kegiatan:
1. Peserta mengerti dan memahami perilaku-perilaku yang rawan tertular HIV 
 dan perilaku-perilaku yang tidak rawan tertular HIV.
2. Peserta dapat memilih dan memilah serta menghindari perilaku yang rawan 
 tertular HIV.

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Pemecahan masalah
3. Pengambilan keputusan
4. Berkomunikasi

Bahan/Alat yang Diperlukan:
1. Kartu besar berukuran 20 x 30 cm  yang bertuliskan berisiko tinggi, tidak 
  berisiko, dan berisiko kecil.
2. Kartu-kartu kecil (dengan warna yang berbeda dengan kartu besar) berukuran 
 5 x 8 cm yang berisi tulisan-tulisan seperti pada contoh alat peraga (jumlah 
  disesuaikan dengan jumlah peserta).

Waktu:
45 menit

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah.
2. Sampaikan bahwa kegiatan kali ini adalah mengenal perilaku atau kondisi 
 yang rawan dalam penularan HIV.
3. Fasilitator membagikan kartu-kartu kecil kepada setiap peserta 
 (satu orang satu kartu).
4. Fasilitator meletakkan 3 kartu besar di depan kelas dengan jarak yang cukup 
 (lebar ruangan dibagi tiga).
5. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri berbaris memanjang ke belakang 
 sesuai tulisan yang tertera pada kartu kecil yang diterimanya. Beri contoh 

  misalkan : berciuman pipi masuk dalam kategori “tidak berisiko” atau 
  “berisiko kecil”.
6. Setelah semua peserta masuk dalam barisan, fasilitator menanyakan satu per
 satu peserta mengapa mereka mengelompokkan ke dalam kategori tertentu.
7. Fasilitator mengklarifikasi dengan penekanan bahwa semua penempatan 
  perilaku yang dipilih peserta adalah benar asalkan ada alasannya.

 



MODUL

4
MODUL

4

146 147

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

Alat Peraga
Kartu-kartu  Besar  yang masing-masing bertuliskan

Berisiko Tinggi Tidak berisiko Berisiko kecil

Melakukan  transfusi darah Kulit  terkena darah Odha

Bersalaman  dengan Odha
Melakukan hubungan seks 

dengan  berganti-ganti pasangan

Melakukan hubungan seks  
secara bebas Berjabatan  tangan

Menggunakan saputangan 
bersama

Berciuman mulut 
dengan mulut

Melakukan oral seks
Membuat Tato 

(pencacahan di kulit  badan)

Mencabut gigi 
ke dokter gigi

Tinggal  serumah 
dengan Odha

Terkena percikan 
bersin/batuk Odha

Menggunakan alat cukur 
jenggot dan kumis

Bersenggolan 
dengan Odha

Berhubungan intim 
dengan PSK 

tanpa kondom

Menggunakan piring 
bersama dengan Odha

Melakukan tranplantasi 
organ tubuh

Penggunaan jarum suntik 
oleh dokter umum

Menggunakan WC 
bersama dengan Odha

Menggunakan sisir 
secara bergantian

Menggunakan   jarum suntik 
secara bersama di kalangan 

pengguna narkotik

Menggunakan 
toilet umum

Digigit  nyamuk
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Kartu-kartu  Besar  yang masing-masing bertuliskan

Berisiko Tinggi Tidak berisiko Berisiko kecil

Melakukan  transfusi darah Kulit  terkena darah Odha

Bersalaman  dengan Odha
Melakukan hubungan seks 

dengan  berganti-ganti pasangan

Melakukan hubungan seks  
secara bebas Berjabatan  tangan

Menggunakan saputangan 
bersama

Berciuman mulut 
dengan mulut

Melakukan oral seks
Membuat Tato 

(pencacahan di kulit  badan)

Mencabut gigi 
ke dokter gigi

Tinggal  serumah 
dengan Odha

Terkena percikan 
bersin/batuk Odha

Menggunakan alat cukur 
jenggot dan kumis

Bersenggolan 
dengan Odha

Berhubungan intim 
dengan PSK 

tanpa kondom

Menggunakan piring 
bersama dengan Odha

Melakukan tranplantasi 
organ tubuh

Penggunaan jarum suntik 
oleh dokter umum

Menggunakan WC 
bersama dengan Odha

Menggunakan sisir 
secara bergantian

Menggunakan   jarum suntik 
secara bersama di kalangan 

pengguna narkotik

Menggunakan 
toilet umum

Digigit  nyamuk



MODUL

4
MODUL

4

148 149

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS

Kartu-kartu kecil yang masing-masing bertuliskan :

KEGIATAN 3   :   WILD FIRE

 Simulasi ini menggambarkan penyebaran HIV dalam suatu kelompok 
masyarakat, yang berasal dari salah satu anggota kelompok yang ditularkan HIV 
oleh penyuluh (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 kegiatan:
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).

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

Waktu : 
2 x 45 menit

Langkah-langkah kegiatan:
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 

Melakukan 
onani/masturbasi

Berhubungan seks 
dengan pekerja seks 

komersial

Melakukan 
anal seks

Berbicara 
dengan Odha

Menggunakan 
sikat gigi bersama

Berenang bersama 
dengan Odha
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 seks (sebagai contoh kita sebenarnya bukan bersalaman, tapi sedang  
 melakukan hubungan seks).
3. Sambil terus memegang tangan peserta, jelaskan bahwa Anda terinfeksi HIV.
 Secara intelektual Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda terinfeksi karena 
 Anda belum diperiksa. Untuk latihan ini kita perlu suatu cara untuk  
 menunjukkan seseorang 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 
 dan pada saat ini mereka belum terinfeksi 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 
 denganya.
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.
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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 terkena virus menajadi 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 
  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 mendapat 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 perlu 
dilakukan  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 



 seks (sebagai contoh kita sebenarnya bukan bersalaman, tapi sedang  
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 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.
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  Apakah amplop akan dibuka sendiri atau oleh fasilitator.
18. Setelah mendapatkan hasil “Pemeriksaan” di dalam amplop yang hasilnya “-” 
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 sesuatu untuk membantu mereka. 
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  kemungkinan hasilnya adalah positif dan negatif palsu, maka perlu 
dilakukan  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 
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lengkap  mereka, dan tanyalah: “Melihat kembali situasi tadi, apa pendapat 
Anda   mengenai HIV berhubung Anda sudah keluar dari situasi tersebut?”. 
Setelah  para 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.

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.

KEGIATAN  4 :   BERAKIT KE HULU BERENANG KE TEPIAN 

 Salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah 
mampu menunda kesenangan sementara pada saat sekarang, demi meraih 
kesenangan di masa datang. Judul kegiatan ini adalah “Berakit ke Hulu Berenang 
ke Tepian” yang artinya bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian.

Tujuan kegiatan:
1. Peserta mampu berpikir secara kritis untuk kemudian mengambil keputusan 
 dengan lebih tepat.
2. Peserta mampu bekerjasama dalam kelompoknya.

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Memecahkan masalah
3. Berkomunikasi
4. Kesadaran diri
5. Berempati

Bahan/alat yang diperlukan:
Lembar diskusi sejumlah peserta

Waktu:
40 menit

Langkah-langkah kegiatan:
1. Sapalah peserta dengan ramah dan jelaskan bahwa kali ini akan   
 mendiskusikan tentang kisah yang sesuai dengan pepatah “Berakit-rakit ke 
 hulu dan berenang-renang ke tepian”.
2. Jelaskan maksud pepatah tersebut.
3. Bagikan lembaran diskusi “Kisah 2 Sahabat”.
4. Bagi peserta menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 – 8 orang.
5. Minta setiap kelompok untuk mendiskusikan cerita tersebut salama 10 menit.
6. Fasilitator meminta kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut ini untuk 
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 didiskusikan:
 a. Bagaimana tanggapan kelompok tentang cerita “Kisah 2 Sahabat”?
 b. Bagaimana tanggapan kelompok tentang tokoh Fredi? Setujukah dengan 
  Fredi?
 c. Bagaimana tanggapan kelompok tentang tokoh Sanjaya? Setujukah  
  dengan Sanjaya?
 d. Bagaimanakah tanggapan kelompok tentang persahabatan Fredi dan 
   Sanjaya?
7. Fasilitator meminta perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil  
 diskusi secara bergantian dan kelompok lainnya menanggapi.

PENEGASAN

Fasilitator menutup kegiatan dengan memberi penegasan bahwa kita harus 
pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak terjerumus pada perilaku yang 
dapat merugikan diri sendiri terutama yang dapat menghancurkan masa depan. 
Kadangkala memang sulit menahan dorongan hawa nafsu yang menggebu-gebu, 
pada saat demikian kita harus sadar bahwa lebih baik sekarang bersusah atau 
bersakit dahulu yang penting masa depan akan cerah dan senang.

Lembar Cerita

KISAH 2 SAHABAT

 Fredi dan Sanjaya adalah dua sahabat yang berasal dari desa yang sama. 
Mereka tidak hanya bertempat tinggal berdekatan tetapi juga bersekolah di tempat 
yang sama bahkan duduk sebangku. Mereka duduk di kelas dua SMA.  
 Pada suatu hari, saat liburan kenaikan kelas, Fredi dan Sanjaya pergi ke kota. 
Acara ini sudah mereka impikan dan rencanakan sejak lama. Mendengar kisah 
yang dialami Fredi pada liburan tahun lalu, Sanjaya tergiur juga untuk 
mencobanya.
 Sesampai di kota, Fredi langsung mengajak Sanjaya ke rumah tante Dora. Di 
sana Fredi bertemu kembali dengan pacar lamanya, Nindi. Fredi dan Sanjaya 
diperkenankan menginap di rumah tante Dora. 
 Sanjaya amat terkejut melihat keakraban Fredi dan Nindi. Mereka bertiga 
tinggal sekamar. Sanjaya bingung karena tidak menyangka Fredi sahabatnya yang 
dikenal baik ternyata punya pergaulan yang luas dengan wanita, terutama tante-
tante. Tiba-tiba Nindi mengejutkan Sanjaya yang sedang terheran-heran dengan 
menarik tangannya kuat-kuat dan dengan tiba-tiba jatuh ke pelukan Nindi. 
Sanjaya cepat-cepat melepaskan pelukan Nindi. Fredi tampak marah dan berujar “ 
Ayolah San, kenapa kamu menolaknya? Ini kesempatan emas, aku pernah 
melakukannya kau pasti suka. Dasar bodoh, kampungan!”. Sanjaya hanya diam 
termenung. Terlintas dimatanya wajah ibu, ayah, adik-adik, guru-guru dan teman-
teman sekolahnya. Tubuhnya gemetar. Ia takut masa depanya hancur. Hiiii, 
jangan-jangan dalam  tubuh Nindi ada HIVnya dan  dapat menularkannya 
padaku.  Kata Pak guru, orang yang punya pergaulan bebas seperti Nindi 
mempunyai risiko yang besar untuk  tertular HIV.  Sanjaya dan Fredi sudah 
mendapatkan informasi tentang HIV dari guru di sekolah. Sanjaya mengajak Fredi 
untuk pulang ke desa malam itu juga. Fredi tidak mau justru memarahi Sanjaya 
yang menurutnya telah membuat malu.
 Sejak peristiwa itu mereka tidak lagi bersahabat. Sanjaya mempersiapkan 
dirinya untuk menempuh ujian akhir dan bercita-cita ingin melanjutkan 
sekolahnya. Sedangkan Fredi lebih sering ke kota dan pulang membawa banyak 
uang.
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 Sesampai di kota, Fredi langsung mengajak Sanjaya ke rumah tante Dora. Di 
sana Fredi bertemu kembali dengan pacar lamanya, Nindi. Fredi dan Sanjaya 
diperkenankan menginap di rumah tante Dora. 
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tinggal sekamar. Sanjaya bingung karena tidak menyangka Fredi sahabatnya yang 
dikenal baik ternyata punya pergaulan yang luas dengan wanita, terutama tante-
tante. Tiba-tiba Nindi mengejutkan Sanjaya yang sedang terheran-heran dengan 
menarik tangannya kuat-kuat dan dengan tiba-tiba jatuh ke pelukan Nindi. 
Sanjaya cepat-cepat melepaskan pelukan Nindi. Fredi tampak marah dan berujar “ 
Ayolah San, kenapa kamu menolaknya? Ini kesempatan emas, aku pernah 
melakukannya kau pasti suka. Dasar bodoh, kampungan!”. Sanjaya hanya diam 
termenung. Terlintas dimatanya wajah ibu, ayah, adik-adik, guru-guru dan teman-
teman sekolahnya. Tubuhnya gemetar. Ia takut masa depanya hancur. Hiiii, 
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KEGIATAN  5  :   SURAT DARI YOLANDA 

Tujuan kegiatan:
1. Peserta memahami penyebab penularan HIV.
2. Peserta mampu berpikir kritis berdasarkan pengalaman orang lain dan  
 mampu mengambil keputusan.
3. Peserta mampu bersikap empati terhadap kesulitan orang lain.

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Mengambil keputusan
3. Berkomunikasi
4. Empati

Bahan/alat yang diperlukan:
Lembar diskusi sejumlah peserta

Waktu: 
40 menit

Langkah-langkah kegiatan:
1. Sapalah peserta dengan ramah.
2. Sampaikan bahwa kegiatan kali ini akan membahas tentang curahan hati 
  seorang siswi kepada sahabatnya.
3. Bagikan lembar diskusi kepada setiap peserta.
4. Bagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota terdiri 
 dari 5 – 8 orang.
5. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk berperan sebagai Ariani dan  
 menjawab surat yang ditulis oleh Yolanda.
6. Fasilitator bertanya kepada peserta bagaimana perasaan peserta jika kejadian 
 yang dialami Yolanda terjadi pada diri mereka.
7. Fasilitator mencatat di papan tulis jawaban perasaan yang disampaikan oleh 
 peserta dan menggali perasaan-perasaan yang mungkin dirasakan oleh  
 Yolanda.

PENEGASAN

Fasilitator memberi penegasan bahwa melalui kasus Yolanda kita belajar 
bagaimana perasaan orang yang “mungkin” tertular HIV. Sebaiknya kitapun harus 
berpikir seribu kali sebelum melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.
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Lembar Diskusi

“SURAT DARI YOLANDA”

Ariani sahabatku,
Maafkan aku, setelah seminggu tidak masuk sekolah akhirnya aku memberanikan 
diri untuk menulis surat buat kamu. Kamulah satu-satunya orang yang paling 
mengerti diriku. Aku bingung Ar harus berbuat apa? Mau bunuh diri aku tidak 
berani.  Saat ini aku sedang tinggal di rumah tante di luar  kota.
Ariani yang baik, kamu tahu sekarang Andre meninggalkan aku setelah …. kamu 
jangan membenciku ya, setelah tahu ceritaku ini. Sebulan yang lalu Andre tes 
darah dan diketahui mengidap HIV positif. Padahal aku pernah beberapa kali 
berhubungan intim dengannya. Memang belakangan aku merasakan nyeri di 
bagian bawah perut dan sakit ketika buang air kecil.
Sahabatku Ariani, aku menyesal mengapa baru tahu sekarang kalau Andre sering 
bergaul dengan tante-tante girang di sebelah rumah kostnya. Jika aku tahu Andre 
biasa bergaul bebas dengan tante-tante dan punya teman wanita banyak, maka aku 
tidak mau berpacaran dengannya apalagi sampai berhubungan intim 
(berhubungan seks).
Tolong Ar, apa yang harus aku lakukan? Mau cerita ke orang tua dan kakak-kakak 
aku takut, ke guru aku malu. Apakah aku akan tertular HIV seperti Andre. Kata 
orang HIV bisa menular melalui hubungan seks. Apakah mungkin aku juga 
terinfeksi penyakit seksual yang menular?
Tolong balas suratku ya Ariani dan beritahu aku harus bagaimana. Kutunggu 
saran kamu.

Aku yang menunggu,

Yolanda

KEGIATAN  6  :  MEMBACA GAMBAR

 
 Dalam suatu pertemuan atau pelatihan sering ditemukan peserta kurang aktif 
berperan dalam membahas suatu masalah. Untuk mengatasi hal tersebut poster 
dan gambar-gambar  dapat mendorong peserta untuk lebih aktif mengeluarkan ide 
atau pendapat, sehingga diskusi dapat berjalan lebih dinamis.

Tujuan Kegiatan:
1. Peserta lebih dinamis dalam melaksanakan diskusi dan aktif memberikan 
  gagasan dan tanggapan-tanggapan terhadap masalah AIDS.
2. Peserta dapat mengantisipasi timbulnya diskriminasi terhadap Odha (orang 
 dengan HIV dan AIDS)

Kecakapan yang ingin dikembangkan
1. Berpikir Kritis
2. Berpikir Kreatif
3. Berempati
4. Berkomunikasi.

Bahan/alat yang diperlukan:
Sejumlah gambar dengan topik “Pengucilan terhadap Odha”
Papan tulis, spidol

Waktu:  
40 menit

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan penuh keakraban.
2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta, bahwa saat ini akan dibahas masalah-
 masalah “ Pengucilan terhadap penderita AIDS “.
3. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok kecil dan masing-masing kelompok diberi 
 sebuah gambar.
4. Masing-masing kelompok kecil diminta memberi judul dan komentar tentang 
 gambar tersebut.
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Lembar Diskusi

“SURAT DARI YOLANDA”
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1. Peserta lebih dinamis dalam melaksanakan diskusi dan aktif memberikan 
  gagasan dan tanggapan-tanggapan terhadap masalah AIDS.
2. Peserta dapat mengantisipasi timbulnya diskriminasi terhadap Odha (orang 
 dengan HIV dan AIDS)

Kecakapan yang ingin dikembangkan
1. Berpikir Kritis
2. Berpikir Kreatif
3. Berempati
4. Berkomunikasi.

Bahan/alat yang diperlukan:
Sejumlah gambar dengan topik “Pengucilan terhadap Odha”
Papan tulis, spidol

Waktu:  
40 menit

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan penuh keakraban.
2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta, bahwa saat ini akan dibahas masalah-
 masalah “ Pengucilan terhadap penderita AIDS “.
3. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok kecil dan masing-masing kelompok diberi 
 sebuah gambar.
4. Masing-masing kelompok kecil diminta memberi judul dan komentar tentang 
 gambar tersebut.
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5. Setelah selesai, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 kepada kelompok lain dan ditanggapi.
6. Pada akhir penyajian dari masing-masing kelompok, fasilitator bertanya pada 
 peserta bagaimana perasaan peserta jika kejadian tersebut menimpa diri  
 mereka atau salah satu anggota keluarga mereka.

PENEGASAN

1. Permainan ini memberi gambaran bagaimana interpretasi terhadap suatu 
  masalah, bisa berbeda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing, 
  serta suasana kejiwaan seseorang pada saat tersebut.
2. Dengan permainan ini dapat merangsang peserta untuk lebih dinasmis dalam 
 berdiskusi.
3. Setelah selesai permainan ini, fasilitator dapat melanjutkan pembahasan  
 topik-topik secara mendalam. Terutama tentang pengucilan terhadap Odha 
 bahwa kita tidak perlu mengucilkannya karena mereka juga sama seperti kita, 
 sebagai manusia mereka perlu kehidupan sosial yang dapat menerima dengan 
 baik.

PAKET GAMBAR

Pengucilan terhadap Odha

Gambar-gambar di bawah ini tolong dibuat ulang. 

MA, APAKAH KARENA
PAPA PENGIDAp HIV, MAKA

TETANGGA TAK ADA 
YANG DATANG
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KEGIATAN  7  :  PENULARAN  IMS, HIV DAN AIDS

Tujuan  : 
1. Peserta mampu mendefinisikan IMS ( Infeksi Menular Seksual)
2. Peserta mampu menjelaskan gejala umum dari IMS dan penyebabnya
3. Peserta mampu menggambarkan berbagai jenis IMS
4. Peserta mampu memahami secara umumpengetahuan/kepercayaan/kesalahan 
 konsep/mitos  tentang IMS 
5. Peserta mampu memahami hubungan antara HIV dan IMS

Keterampilan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Membuat keputusan
3. Memecahkan masalah

Metode:
1. Bermain game
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

Bahan/alat yang diperlikan:  : 
Papan kerta (flipchart), spidol, kotak dengan kartu pertanyaan, lembar jawaban .

Waktu :
45 menit

Langkah langkah Kegiatan : 
Bagilah peserta dalam dua kelompok. Jelaskan bahwa mereka akan bermain game 
untuk memperoleh pemahaman tentang IMS (30 menit).
1. Setiap kelompok hendaknya memilih ketua kelompok, yang akan mengambil 
 kartu pertanyaan untuk timnya.
2. Mintalah ke dua kelompok tersebut untuk duduk berhadapan.
 Letakkan kotak pertanyaan ditengah dua kelompok tersebut.
3. Pegang kartu pertanyaan dan lembar jawaban pada kelompok masing-masing. 

AWAS ADA VIRUS 
LEWAT, NANTI KITA 
KETULARAN LHO

DOK, KOK PAKE
SARUNG TANGAN,

Saya Kan tidak
menulari HIV...
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 Informasikan kepada kelompok bahwa penilaian kelompok tergantung 
penuh  pada fasilitator.
4. Siapkan papan kertas (flip chart) untuk menulis skor penilaian – dibagi dalam 
 dua kolom dengan mencantumkan nama kelompok yang ada.
5. Fasilitator akan memberikan jawabannya jika dua kelompok tersebut tidak 
 dapat memberikan jawaban yang benar.
6. Lihat kembali jawaban yang telah disebutkan dan ringkaslah definisi dan jenis 
 IMS dengan menggunakan kertas lembar jawaban yang tersedia.
7. Kemudian, bagilah peserta dalam tiga kelompok dan tugaskan mereka untuk 
 mendiskusikan topik berikut ini (maximum 10-15 menit.
 
  Apa pendapat masyarakat tentang IMS dan apa yang mereka yakini  
  tentang penularan dan perawatan IMS?
  Apakah Anda berpikir masyarakat mengetahui banyak tentang penularan 
  penyakit seksual? Mengapa ya dan mengapa tidak?
  Bagaimana Anda memulai percakapan dengan temanmu/kelompokmu 
  tentang IMS? Apa yang akan Anda bicarakan dan tidak dibicarakan?
  Bagaimana cara terbaik dalam menghindari IMS ? Mengapa?
  Yakinkah Anda siapa sumber pembawa infeksi? Mengapa dan mengapa 
  tidak?
  Apakah kegiatan pembelajaran tentang kesalahan konsep atau keyakinan 
  tentang IMS sudah jelas? Apakah Anda masih mempunyai suatu  
  pendapat/keyakinan yang perlu dijelaskan lagi?
8. Buat ringkasan atau kesimpulan dengan menggunakan Catatan Fasilitator.

PENEGASAN :

Dengan mengetahui gejala, macam-macam IMS dan cara penularan IMS dan HIV 
AIDS diharapkan remaja dapat berpikir kritis dan memotivasi dirinya untuk tidak 
berperilaku yang cenderung untuk dapat tertular IMS.

Memahami mengenai Infeksi-infeksi yang ditularkan melalui Hubungan 
Seksual
 Tabel dibawah ini dapat digunakan untuk Kegiatan 2.2. Tabel I dibawah ini 
dapat disajikan sebagai bahan bacaan setelah pelatihan selesai, dan pertanyaan-
pertanyaan dan jawaban-jawaban dapat digunakan untuk pelatihannya.  Tabel II  
yang berisi nama-nama yang biasa dikaitkan dengan IMS dan gejala-gejalanya, 
dapat digunakan untuk membuat kartu-kartu permainan (game) dan juga  dapat 
diberikan sebagai makalah. 

Tabel I :  Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban

Pertanyaan-pertanyaan(untuk di-copy di 
sehelai kertas dan di campurkan dalam 
satu wadah untuk kelompok-kelompok 
itu)

Apa IMS itu? Berikan suatu pengertian 
yang tepat.

Apa nama lain dari infeksi-infeksi yang 
ditularkan secara seksual?

Apa yang dimaksud dengan penyakit-
penyakit kelamin (veneral diseases)?

Sebutkan beberapa penyakit yang 
termasuk IMS

Apakah semua IMS dapat disembuhkan?

Jawaban- jawaban (dipegang oleh 
fasilitator dengan pertanyaan-pertanyaan 
untuk penentuan nilai dan untuk 
memberikan informasi)

IMS adalah infeksi yang kebanyakan 
ditularkan melalui hubungan seksual. Ini 
adalah hubungan seksual dan hubungan 
yang intim, terutama bila terjadi 
pertukaran cairan tubuh. Hubungan 
seksual termasuk hubungan antara penis 
dan vagina, dubur atau mulut melalui seks 
vaginal, seks dubur atau seks mulut.

Penyakit kelamin dan atau Penyakit-
penyakit yang ditularkan secara sexual 
(STDs)

Penyakit-penyakit Venus, dewi cinta

Gonorea, Sifilis, Herpes, HIV dan AIDS, 
kutil Alat Kelamin, Tukak Kelamin

Tidak, kebanyakan bisa disembuhkan, 
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Apakah Anda segera tahu bahwa Anda 
terkena IMS?

Tulislah gejala-gejala yang mungkin 
timbul dari IMS

Mengapa beberapa IMS berbahaya?

Apakah HIV dan AIDS termasuk suatu 
IMS?

Sebutlah cara-cara paling efektif untuk 
melindungi Anda dari terinfeksi IMS

kecuali IMS yang disebabkan virus 
seperti herpes, HIV dan AIDS dan 
Hepatitis B.

Tidak selalu. Anda bisa terkena IMS, 
tetapi bisa tidak ada gejalanya untuk 
masa yang lama (mis. Klamidia untuk 
kedua jenis kelamin, gonorea untuk 
perempuan)

Perasaan seperti terbakar sewaktu 
kencing. Suatu cairan jernih atau seperti 
lendir keluar dari penis. Lepuh-lepuh, 
tukak-tukak atau pembengkakan pada 
atau sekitar alat kelamin. Kutil-kutil 
sekitar penis, vagina atau dubur

Bila tidak terdeteksi dan tidak diobati, 
infeksi itu besar menyebar dan dapat, 
misalnya, menyebakan kemandulan 
pada  perempuan .  S i f i l i s  dapat  
menyebabkan kematian. Timbulnya 
suatu IMS juga memudahkan penularan 
HIV

Ya, bila virus ditularkan melalui 
hubungan kelamin. IMS dapat juga 
ditularkan tidak melalui hubungan 
seksual

Urut-urutan pencegahan HIV dan AIDS : 
Pemantangan hubungan sex,  Setia 
(sama-sama mongami, hanya bila kedua 
pasangan tidak terinfeksi), Penggunaan 
kondom (secara benar dan terus-
menerus)

Pergilah ke dokter untuk mendapat 
diagnosa dan pengobatan yang benar. 
Beritahu semua pasangan Anda bahwa 
Anda mungkin terinfeksi

Tidak,  kuman-kuman IMS sul i t  
dimatikan. Karena itu, obat harus 
digunakanuntuk masa seperti ditetapkan 
oleh dokter

Banyak IMS menyebabkan rasa nyeri 
(luka pada kaki sebelah muka dari lutut 
ke bawah, begitu juga didalam atau 
sekitar alat kelamin). Rasa nyeri ini 
menyebabkan HIV lebih mudah masuk 
ke dalam badan

Ya, anak-anak yang dilahirkan dari ibu-
ibu yang terinfeksi, dapat terinfeksi suatu 
IMS sewaktu dilahirkan. Virus HIV dapat 
juga ditularkan kepada bayi melalui ASI

Tidak, Anda dapat terinfeksi meskipun 
Anda sedang dalam pengobatan. Karena 
itu, Anda tidak boleh berhubungan seks 
sampai Anda betul-betul sembuh

Tidak, ini betul-betul suatu kebohongan. 
Faktanya Anda akan menularkan IMS 
kepada perawan tersebut

Tidak, IMS dapat diperoleh dari siapa 
saja yang terkena infeksi tersebut, 
termasuk pasangan tetap Anda

Apa yang  pertama harus Anda lakukan 
bila Anda merasa Anda terkena IMS?

Dokter Anda menentukan pengobatan 
untuk 10 hari tetapi gejala-gejalanya 
hilang setelah 5 hari setelah obat 
digunakan. Apakah Anda dapat 
menghentikan penggunaan obat?

Mengapa orang yang terkena IMS lebih 
rawan terhadap infeksi HIV?

Apakah perempuan hamil yang mengi-
dap suatu IMS dapat menularkan infeksi 
ke bayinya?

Anda dapat berhubungan seks sewaktu 
Anda dalam pengobatan untuk suatu 
IMS?

IMS dapat disembuhkan bila berhu-
bungan kelamin dengan seorang 
perawan

Anda dapat terkena IMS hanya bila Anda 
berhubungan kelamin dengan PSK
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Anda tidak akan terkena IMS bila 
berhati-hati dan mencuci alat kelamin 
Anda dengan sabun setelah ber-
hubungan kelamin

Hanya perempuan yang dapat menu-
larkan IMS

Memakan pil-pil pembatasan kelahiran 
adalah suatu cara yang baik untuk 
mencegah IMS untuk perempuan

Anda dapat membeli obat dari toko obat 
untuk mengobati Anda terhadap infeksi 
IMS tanpa pergi ke dokter

Tidak, virus-virus/kuman-kuman tidak 
dapat disingkirkan melalui pencucian 
atau mandi

Tidak, IMS dapat ditularkan oleh siapa 
saja yang terinfeksi

Tidak, pil-pil pembatasan kelahiran tidak 
mencegah IMS. Hanya penggunaan 
kondom yang dapat mengurangi risiko 
terkena IMS

Tidak, IMS harus didiagnosa dan diobati 
oleh dokter yang ahli

Tabel II  :  IMS yang Umum dan Gejala-gejalanya

Nama IMS

Sifilis (disebabkan bakteri)

Gejala-gejala

  Keras, tidak terasa sakit, bersih, 
 luka bernanah/luka di sekitar  
 penis / vagina, di bagian dalam 
 usus besar atau di mulut
 Demam yang berlanjut 
 Sakit tenggorokan
 Rambut rontok
 Kudis-kudis di telapak tangan , 
 telapak kaki, dada dan  
 punggung (infeksi bakteri)

Tukak kelamin (non-sifilis)
(disebabkan bakteri)

Herpes kelamin
(disebabkan virus)

Gonorea
(disebabkan bakteri)

Chlamydia (parasit)
(disebabkan bakteri)

Hepatitis B
(disebabkan virus)

Uretritis (radang saluran kencing)
(disebabkan bakteri)

 Pada kelenjar getah bening yang 
 terasa sakit sering pada lipat  
 paha

 Bentuknya berupa lepuh seperti 
 cacar air di sekitar kelamin

 Mengeluarkan cairan kuning  
 tebal dari penis/vagina, terasa  
 sakit sewaktu kencing  dan atau 
 sewaktu berhubungan kelamin  
 

 Mengeluarkan cairan dari  
 penis/vagina secara tidak normal 
 (juga ketidaksuburan),  
 perdarahan/merasa sakit  
 sewaktu berhubungan kelamin, 
 merasa sakit sewaktu kencing 
 

 Infeksi berat menunjukkan :  
 Hilangnya nafsu makan,  
 mual/muntah, demam, sakit  
 persendian, gejala-gejala kuning 
 pada kulit, kencing berwarna  
 hitam, sakit pada perut 
 

 Sakit sedang atau sangat sakit 
 pada saat kencing, pengeluaran 
 nanah/lendir dari penis/vagina 
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KEGIATAN  8  :  PENCEGAHAN IMS, HIV DAN AIDS

Tujuan :
1. Peserta dapat melindungi dirinya dari IMS termasuk infeksi HIV dan AIDS
2. Peserta dapa menenali masalah yang dihadapi dalam pencegahan IMS  
 termasuk HIV dan AIDS.

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

Waktu :
45 menit  

Bahan/alat yang dipergunakan :             
Alat bantu pandang dengar                       

Langkah langkah kegiatan :
1.    Sapa peserta dengan ramah dan akrab
3. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi informasi 
 mengenai IMS agar peserta dapat melindungi dirinya terhadap IMS, HIV dan 
 AIDS
4. Fasilitator memberikan informasi mengenai IMS, HIV dan AIDS 
 Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seseorang dapat dipengaruhi 
 oleh pengetahuannya, sikap-sikapnya, keputusan-keputusannya, keadaan 
 waktu  dan tempat serta kemampuan yang dipunyai seseorang terhadap 
  lingkungan  dan keadaan seksualitasnya.
 5.  Bagi peserta menjadi tiga kelompok dan berikan mereka waktu untuk  
 berdiskusi dan setelah itu menyajikan hasil kerja kelompok tentang bagaimana 
 cara mencegah terjadinya IMS, HIV dan AIDS
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Peradangan rectum/proktitis
(disebabkan bakteri)

Jamur-jamur kelamin

Skabies (kelainan kulit)

HIV

G a t a l / p a n a s  s e k i t a r  a n u s ,  
pengeluaran nanah/lendir dalam 
tinja, sakit sedang atau sangat sakit 
sewaktu pergerakan usus, kadang-
kadang mencret atau demam, 
namun 3 dari 10 orang tidak 
menunjukkan gejala-gejala  

Jamur-jamur dibagian luar sekitar 
anus atau penis/vagina

Bercak-bercak merah yang gatal atau 
kudis di pergelangan tangan/kaki, 
lengan, penis/vagina, dada dan 
punggung

Kerusakan sistem kekebalan, tidak 
dapat disembuhkan, mengarah ke 
AIDS
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6.  Bandingkan tanggapan-tanggapan kelompok dan simpulkan hasilnya.  

PENEGASAN :

 IMS, HIV dan AIDS dapat menular dari satu orang ke orang yang lain dengan cara 
yang sama, karena itu informasi mengenai bagaimana IMS, HIV dan AIDS dapat  

ditularkan perlu diberikan secara detail agar remaja dapat mencegah terjadinya 
IMS, HIV dan AIDS pada dirinya.
Bahan Materi

IMS ( Infeksi Menular Seksual)

 IMS adalah infeksi-infeksi yang disebarkan dari satu orang ke orang lainnya 
melalui hubungan seks yang tidak dilindungi dengan seseorang yang sudah 
tertulari. seks yang tidak terlindungi mencakup seks vaginal, seks mulut dan seks 
anus.

Cara-cara Penularan IMS
∙ IMS akan menular bila seseorang melakukan hubungan kelamin dengan 
seorang yang sudah mengidap infeksi menular seksual.
∙ Untuk terjadinya penularan IMS  memerlukan kontak langsung antara selaput 
lendir atau luka terbuka/kulit luka dengan darah terinfeksi atau cairan-cairan 
badan (sperma, sekresi vaginal)

Beberapa IMS dapat juga ditularkan dengan
 Menggunakan jarum-jarum yang sudah terkontaminasi (Sifilis, Hepatitis B, C, 
 D dan G, HIV)
 Transfusi darah yang sudah terinfeksi (Sifilis, Hepatitis B, C, D dan G, HIV)
 Ibu terinfeksi kepada anak (Sifilis, Gonorea, Hepatitis B, C, D dan G, HIV)

Alasan-alasan mengapa IMS masih belum bisa disembuhkan adalah, karena: 
 Laki-laki atau perempuan dengan IMS mungkin tidak menunjukkan gejala, 
 sehingga tidak mengupayakan pengobatan
 Klinik-klinik yang melaporkan kasus-kasus IMS mungkin sulit dihubungi
 Orang dengan IMS biasanya pertama kali pergi ke tempat perawatan kesehatan 
 alternative atau membeli sendiri obat-obat dari apotek-apotek tanpa resep 
  dokter

Kapan orang berisiko mendapat IMS?
 Mempunyai pasangan-pasangan sex lebih dari Satu
 Melakukan hubungan sex yang tidak terlindungi 
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 (hubungan seks tanpa kondom)

Pengertian yang salah mengenai IMS
 Berhubungan seks dengan perawan-perawan atau perjaka-perjaka (laki-laki 
 atau perempuan) akan menyembuhkan IMS
 IMS dapat ditularkan bila menggunakan toilet yang sama
 Seseorang dapat tertulari IMS bila berenang dikolam renang yang sama
 Masturbasi dapat menyebabkan IMS
 Orang dapat tertulari IMS hanya dengan tidur bersama
 Gigitan perempuan sihir dapat menyebabkan IMS
 Gigitan ular naga dapat menyebabkan IMS
 Seseorang dapat tertular IMS dengan menduduk ikursi hangat dari seorang 
 pasien IMS

Tanda-tanda dan Gejala-gejala IMS

Umum (laki-laki dan perempuan)
 Terasa panas/sakit sewaktu kencing, kencing semakin sering
 Melepuh/nyeri (luka-luka bernanah) pada alat kelamin – sakit / tanpa sakit
 Kelenjar-kelenjar bengkak/sakit di selangkangan
 Gatal-gatal diwilayah selangkangan
 Kudis tidak gatal di badan
 Jamur di mulut atau sekitar penis, vagina atau anus
 Gejala-gejala mirip pilek, demam, badan sakit, sakit kepala

Perempuan
 Pengeluaran cairan yang tidak biasa dari vagina (kuning, berbusa, seperti susu, 
 seperti nanah, berbau busuk, berwarna seperti darah)
 Rasa sakit di badan bagian depan dibawah pinggang
 Perdarahan tidak biasa dari alat kelamin
 Sakit/panas sekitar vagina
 Terasa sakit sewaktu berhubungan kelamin

Laki-laki

 Mengeluarkan cairan dari penis, zat mirip nanah atau cairan purtih halus

Tanpa gejala-gejala:

Gejala-gejala biasanya terlihat pada laki-laki; pada perempuan, infeksi terjadi 
tanpa gejala dan dapat dilihat hanya setelah pasangannya didiagnosa mengidap 
suatu IMS

IMS  tidak dapat menyebar dengan: penggunaan suatu jamban umum, gigitan-
gigitan serangga, dosa-dosa masa lalu, masturbasi, makan makanan pedas, darah 
kotor, bekerja di  cuaca panas!

IMS tidak dapat disembuhkan dengan: memakan sejenis makanan tertentu, 
penggunaan sejenis minyak tertentu, berhubungan kelamin dengan perawan atau 
perjaka.

Komplikasi-komplikasi dari IMS yang tidak diobati :
 Penyakit-penyakit peradangan pelvic (Pelvic Inflammatory disease-PID) – 
 peradangan uterus, saluran-saluran dan kelenjar sexual perempuan yang 
  mengakibatkan sakit diperut bagian bawah
 Ketidaksuburan (laki-laki dan perempuan)
 Kehamilan ditempat yang tidak biasa (kehamilan diluar uterus)
 Pengguguran, matinya janin didalam rahim, kematian-kematian dini  
 anak-anak
 Infeksi mata pada bayi baru lahir – kebutaan (gonorea)
 Kerusakan oran-organ reproduktif pada kedua jenis kelamin
 Cacat lahir
 Kanker pada rahim
 Rasa sakit terus menerus  pada perut bagian bawah

Hubungan antara IMS dan HIV
 Seperti HIV dan AIDS, IMS juga ditularkan melalui cara yang sama
 Cara-cara pencegahan yang sama dan perilaku-perilaku yang sama
 Risiko-risiko mendapat HIV meningkat 10 kali lipat bila ada luka-luka  
 terbuka pada orang yang terifeksi IMS
 Banyak jenis IMS yang dapat disembuhkan, tetapi HIV dan AIDS tidak dapat 
 disembuhkan
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 Penyakit-penyakit peradangan pelvic (Pelvic Inflammatory disease-PID) – 
 peradangan uterus, saluran-saluran dan kelenjar sexual perempuan yang 
  mengakibatkan sakit diperut bagian bawah
 Ketidaksuburan (laki-laki dan perempuan)
 Kehamilan ditempat yang tidak biasa (kehamilan diluar uterus)
 Pengguguran, matinya janin didalam rahim, kematian-kematian dini  
 anak-anak
 Infeksi mata pada bayi baru lahir – kebutaan (gonorea)
 Kerusakan oran-organ reproduktif pada kedua jenis kelamin
 Cacat lahir
 Kanker pada rahim
 Rasa sakit terus menerus  pada perut bagian bawah

Hubungan antara IMS dan HIV
 Seperti HIV dan AIDS, IMS juga ditularkan melalui cara yang sama
 Cara-cara pencegahan yang sama dan perilaku-perilaku yang sama
 Risiko-risiko mendapat HIV meningkat 10 kali lipat bila ada luka-luka  
 terbuka pada orang yang terifeksi IMS
 Banyak jenis IMS yang dapat disembuhkan, tetapi HIV dan AIDS tidak dapat 
 disembuhkan

MODUL

4
MODUL

4

174 175

IMS, HIV DAN AIDSIMS, HIV DAN AIDS



 Umumnya, pengobatan terhadap pasangan juga diperlukan agar pengobatan 
 IMS berhasil
 Resiko terhadap  IMS dan HIV adalah sama
 Penggunaan kondom secara terus menerus adalah cara terbaik untuk  
 mencegah HIV dan IMS
 IMS dapat lebih gawat dan lebih kebal terhadap pengobatan pada  
  pasien-pasien HIV karena seringnya mereka mempunyai tingkat 
kekebalan  yang lebih rendah terhadap penyakit-penyakit
 Pencegahan IMS adalah salah satu strategi utama dalam memerangi epidemi 

 HIV dan AIDS

KEGIATAN  9  :  STIGMA DAN DISKRIMINASI  AKIBAT HIV DAN AIDS

Tujuan Kegiatan :
1. Peserta mampu mengetahui masalah-masalah psikologi dan sosial ekonomi 
 yang dirasakan ketika status HIV dan AIDS seseorang diketahui.
2. Peserta mampu memahami pengertian mengenai Stigma, HIV dan AIDS
3. Peserta mampu secara pribadi mengalami bagaimana rasanya   
 didiskriminasikan.
 
Keterampilan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Kesadaran diri
3. Empati

Waktu :  45 menit

Langkah-langkah kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah.
2. Sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenal stigma dan  
 diskriminasi yang berhubungan dengan penularan HIV dan AIDS.
3. Fasilitator menunjuk seorang peserta wanita untuk berperan sebagai siswi 
 yang ayahnya diketahui mengidap HIV positip
4. Pemeran siswi maju ditengah lingkaran peserta dan menceriterakan  
 pengalaman yang dialami  setelah ayahnya diketahui HIV positip
5. Peserta  lain diminta untuk  mendiskusikan pengalaman siswi tersebut.  
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 yang ayahnya diketahui mengidap HIV positip
4. Pemeran siswi maju ditengah lingkaran peserta dan menceriterakan  
 pengalaman yang dialami  setelah ayahnya diketahui HIV positip
5. Peserta  lain diminta untuk  mendiskusikan pengalaman siswi tersebut.  
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Lembar Cerita

KISAH YOICE

 Yoice adalah siswa sekolah lanjutan atas favorit di kotanya dari keluarga yang 
terpandang, ibunya seorang seorang aktivis sosial, ayahnya adalah pengusaha 
yang sukses dan terkenal karena kedermawanannya. Sebagai seorang pengusaha 
besar, ayahnya sering melakukan perjalanan jauh bahkan tidak jarang keluar 
negeri.
 Masalah muncul ketika tersebar berita bahwa ayahnya  Yoice telah terinfeksi 
HIV. Dalam waktu singkat telah terjadi perubahan sikap sosial oleh masyarakat 
terhadap keluarga Yoice.
 Teman teman sekolah dan lingkungan sepermainan Yoice mulai cenderung 
menjauhinya dan terkesan menganggap Yoice adalah anak perempuan dari 
keluarga yang tidak bermoral. Pada suatu hari Yoice dipanggil oleh kepala sekolah 
dan diberi tahu bahwa  dia diminta mencari sekolah lain atau dengan kata lain  
dikeluarkan. Alasan  yang disampaikan oleh kepala sekolah adalah karena banyak 
tekanan dari orang tua siswa yang tidak ingin anaknya bergaul dengan anak dari 
keluarga yang tidak baik, disamping itu sekolah juga tidak ingin tercemar nama 
baiknya karena memiliki siswa yang ayahnya suka berganti-ganti pasangan 
seksual.
 Yoice menjadi sangat terpukul hatinya, dia betul-betul merasa di kucilkan dari 
pergaulan dan sangat terhina sebagai orang yang tidak pantas untuk bergaul 
dengan orang  lain.
 Atas kejadian ini, orang tua Yoice melakukan protes, namun kurang begitu 
diperhatikan oleh sekolah, dan akhirnya dia mengadu kepada para petinggi kota 
yang dikenal baik karena dia juga sering memberikan bantuan kepada masyarakat 
luas.
 Petinggi kota pun akhirnya turun tangan dan meminta atasan kepala sekolah 
tersebut untuk mencabut keputusannya mengeluarkan Yoice. Suka tidak suka, 
pihak sekolah akhirnya mencabut keputusannya dan menerima kembali Yoice 
sebagai siswa sekolah semula.          

Tugas diskusi

1. Peserta  diminta bergabung dalam kelompok kecil

2. Diskusikan apa yang terjadi pada kepala sekolah , guru dan teman teman 
  Yoice,  mengapa bersikap demikian terhadap Yoice .

3. Ungkaplah hal lain yang menarik dari pengalaman Yoice dalam konteks  
 penghargaan terhadap masalah hak asasi manusia
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NARKOBAIMS, HIV DAN AIDS

Modul 5

Narkotika, Obat, dan 

Bahan Adiktif Lain (Narkoba)

Kegiatan  1   : Muda Berfoya, Tua Merana

Kegiatan  2  : Keluarga Dandy

Kegiatan  3   : Untung Rugi

Kegiatan  4  : Mitos dan Fakta tentang

       Narkoba, HIV dan AIDS
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Lembar Materi

NARKOBA

A.  PENGERTIAN

 Narkoba singkatan dari NARkotika, psiKOtropika dan Bahan Adiktif lainnya. 
Sebelum mengetahui tentang obat-obatan (narkoba) dan psikotropika ada baiknya 
diketahui definisi obat-obatan (narkoba) menurut WHO (World Health 
Organisation): sesuatu yang dimasukan kedalam tubuh baik berupa zat padat, cair, 
maupun gas yang merubah fungsi tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk 
makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh yang 
normal.
 Obat-obatan psikotropika adalah sesuatu unsur yang dapat merubah salah satu 
atau lebih fungsi dari tubuh yaitu merubah jalan pikiran seseorang.
 Seperti diketahui bahwa ada zat yang dapat merubah jalanpikiran dan dipakai 
dalam upacara ritual, dunia kedokteran, atau tujuan untuk rekreasi/santai.
 Ada cara pemakaian obat-obatan yang berhubungan dengan budaya, oleh 
karena itu pemakaiannya  ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Sebagai contoh 
kokain dan heroin pada awal abad ini (oleh suku/etnik Indian) ini diperbolehkan 
tetapi sekarang dilarang. Beberapa tahun terakhir ini tembakau sudah mulai 
disorot dari segi medis dan sosial sesuai dengan bertambahnya ilmu pengetahuan 
tentang kegunaan dan efek samping dari tembakau tersebut.

Perlu diketahui “ Apakah yang dimaksud obat-obat  terlarang?”

Dikatakan obat-obat terlarang adalah :
 Terlarang secara hukum dalam pemakaian , menjual, memproduksi,  
  memperbanyak
 Contoh : ganja, turunan amphetamin, ectasy dan heroin
 Terlarang dalam lingkungan remaja dibawah 17 tahun tetapi tidak dilarang 
  untuk umum secara hukum. 
 Contoh : alkohol 
 Tidak dilarang dalam lingkungan  tertentu (seperti dalam resep dokter/di
 bawah pengawasan dokter),  tetapi obat tersebut terlarang diperjual belikan 
  secara bebas dan digunakan bukan dalam pengawasan dokter.
 Contoh : obat penenang tanpa resep dokter dilarang digunakan dan di  
 perjual-belikan
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 Konvensi PBB tentang narkotika (“United Nation’s Single Convention on  
Narcotics 1961") dan Undang Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,  
mengelompokkan narkotika dalam 3 jenis berikut ini :
1.  Opioida seperti opium dan zat-zat yang diperoleh dari padanya. 
2.  Koka, termasuk daun koka, kokain dan turunannya.
3.  Kanabis, seperti damar ganja, ganja dan mariyuana.

Menurut Konvensi PBB tentang zat psikotropika (Convention on Psychotropic 
Substances 1971) yang diratifikasi tahun 1997, terdapat empat golongan:
1.  LSD, MDA clan MDMA (Ecstasy)
2.  Amphetamin 
3.  Barbiturat
4.  Benzodiazepin

 
B.   Kenapa seseorang menggunakan obat-obatan (narkoba) ?

 Alasan seseorang menggunakan obat-obatan terlarang, bermacam-macam 
dan sangat kompleks. Tetapi pada sebagian besar kasus, seorang penyalahguna 
memakai narkoba untuk mencari hasil yang positif bagi pribadinya dengan 
merubah perasaan dalam dirinya. Oleh karena itu penting menggali alasan kenapa 
seseorang menggunakan obat-obatan, sehingga pemakaian narkoba lebih mudah 
dimaklumi. 

1)  Apa yang dimaksud penyalahgunaan obat-obatan?
 Pemakaian obat dan zat-zat yang berbahaya dengan maksud bukan untuk 
tujuan pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta 
dosis yang benar.

2)  Alasan seseorang menggunakan narkoba tersebut meliputi :
 Apapun alasannya pemakaian obat-obatan/narkoba ini baik untuk 
pengobatan medis atau untuk rekreasi tujuannya tetaplah merubah keadaan 
perasaan /mood seseorang. Pemakaian obat dalam jangka pendek menghilangkan 
rasa sakit, mengurangi stres, meningkatkan rasa nikmat, mengurangi hambatan-
hambatan emosi, menghasilkan perasaan euforia.

Berbagai alasan seseorang menyalahgunakan narkoba.
 Penggunaan coba-coba
 Keinginan dan godaan untuk bereksperimen efek yang singkat pada tubuh

 Penggunaan rekreasi atau penggunaan untuk hubungan sosial
 Sekelompok orang bisa memakai obat-obatan terlarang untuk mencapai efek 
 sama dengan lingkungan sosial tertentu.
 Contoh: menggunakan alkohol bersama-sama untuk tujuan santai dan  
 mengurangi hambatan psikologis.
 Seseorang dapat menggunakan untuk masuk dalam kelompok sosial tertentu
∙ Penggunaan untuk  pribadi
 - Untuk menghilangkan rasa sakit, 
 - Untuk menambah energi (merasa kurang energi)
 - Untuk relaks/santai dan mendapat kegembiraan
 - Untuk pengobatan penyakit
 - Contoh : seseorang menyukai ganja untuk menambah nafsu makan
 Penggunaan untuk mengatasi masalah psikologis
 - Melarikan diri dari masalah pribadi, mengatasi masalah rendah diri,  
  kesepian, kebosanan, keretakan keluarga, masalah pergaulan dan masalah 
  pengangguran.
 - Menghilangkan kejemuan.
 - Menghilangkan stres
 - Melarikan diri dari trauma psikis atu trauma fisik misalnya kecelakaan, 
   kematian, masalah seksual dan lain-lain
 Penggunaan untuk hal-hal lainnya 
 - Pengaruh tekanan teman sebaya atau faktor lingkungan.
 - Nafsu ingin atau menentang level sosial atau struktur sosial tertentu.
 - Untuk mencapai puncak dalam upacara ritual keagamaan dalam agama/ 
  kepercayaan tertentu.

C.  Bagaimana narkoba dipakai sebagai pengobatan?
 
 Seseorang umumnya diberi obat untuk tujuan pengobatan. mereka sebaiknya 
mengerti bahwa isi dari resep dipakai hanya dibawah pengawasan dokter dan 
sesuai dengan aturan pemakaian. Obat yang diresepkan pada seseorang tidak 
diperbolehkan diberi pada orang lain tanpa sepengetahuan tenaga medis/dokter.
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1).  Bagaimana pola pemakaian narkoba?

Pemakaian obat-obatan/narkoba psikotropika misalnya ganja , tembakau, heroin 
dan alkohol dapat terjadi secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut :
• pemakai untuk coba-coba bisa terus berlanjut atau tidak berlanjut, 
• pemakaian kadang-kadang atau 
• pemakaian tergantung situasi (tergantung dari situasi dan kondisi), 
• pemakaian rutin dan 
• pemakaian ketergantungan (pemakaian secara periodik untuk menjaga  
 perasaan atau mood supaya tetap nyaman)
• pemakaian sudah bermasalah

2). Apakah akibat dari penggunaan narkoba

 Semua obat-obatan/narkoba dapat menyebabkan akibat yang tidak baik, 
tergantung dari jumlah yang digunakan, frekwensi pemakaian, lamanya 
pemakaian dan keadaan ketika obat digunakan, keadaan mood pada saat 
pemakaian.
 Kematian yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan/narkoba ini cukup 
tinggi.

3) Ketergantungan (dependency)

 Tak ada obat yang menjadikan ketergantungan fisik atau psikis secara 
langsung. Bagaimanapun akibat yang berhubungan dengan obat-obatan dapat 
terjadi disemua tahap pemakaian, mulai dari coba-coba sampai ketergantungan. 
Semua obat dapat menjadi masalah bila dipakai berlebihan atau tidak menurut 
aturannya.
 Obat dapat menyebabkan sehat dan dapat pula menjadikan masalah pada 
remaja  oleh karena itu perlu perhatian terhadapnya.

Ketergantungan fisik : adalah suatu kondisi pada seseorang untuk menjalankan 
fungsi tubuh normal sehari-hari diperlukan obat-obatan (narkoba), bila tidak 
menggunakan akan terjadi perubahan fungsi.

Ketergantungan psikis : Penguna yang menggunakan narkoba tersebut merasa 
sangat yakin bahwa ia akan mengalami sesuatu yang sulit / kesulitan  bila 

penggunaan obat dihentikan oleh karena tidak ada orang yang dapat menolongnya 
kecuali narkoba.

4)   Bagaimana obat mempengaruhi seseorang ?
 Sulit untuk memprediksi bagaimana obat mempengaruhi seseorang. 
Akibatnya selalu berhubungan dengan berapa banyak dosis obat yang digunakan, 
seberapa sering menggunakannya, dan seberapa tinggi konsentrasi obat, serta 
suasana hati seseorang ketika menggunakan.

5).  Bagaimana cara obat digunakan ?
 Ada bermacam-macam cara atau metoda pemakaian obat ini meliputi: 
dimakan, ditelan, dihisap, disuntik, dihirup melalui hidung, disedot melalui 
hidung dan ditempel dikulit.
 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. 

6)  Pengguna narkoba dan kerentanan terhadap HIV
 Penyakit yang penyebarannya melalui darah seperti Hepatitis B, Hepatitis C, 
HIV dan AIDS menular dengan cepat oleh karena perilaku “penyalahguna” yang 
menggunakan jarum suntik.
 Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) melaporkan sampai tahun 2003 
kenaikan jumlah pengidap HIV di kalangan pengguna Narkoba meningkat sangat 
tajam. Hasil survei di Jakarta menyatakan bahwa narkoba yang paling digemari 
adalah Heroin dan penggunaan yang paling digemari adalah penyuntikan. 
 Di Indonesia, para pengguna narkoba jarum suntik merupakan bagian yang 
cukup besar dalam presentase keseluruhan kasus HIV dan AIDS.
 Data dari Depkes pada akhir Juni tahun 2007 lebih dari 50% kasus AIDS cara 
penularannya melalui pengguna narkoba dengan  jarum suntik.
 Cara penyuntikan menyebabkan resiko yang berbahaya, terutama pada jarum 
yang dipakai bergantian.

7)  Bagaimana Cara Penularan dengan Jarum Suntik?
 Pengguna obat-obatan biasanya menginginkan hasil kerja obat sangat cepat, 
mereka mengetahui bahwa menggunakan jarum suntik dan menghirup adalah cara 
yang tercepat. Masalahnya mereka tidak mengetahui cara yang aman dalam 
pemakain jarum suntik, seringkali jarum yang tidak steril dipakai kembali sehingga 
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1).  Bagaimana pola pemakaian narkoba?

Pemakaian obat-obatan/narkoba psikotropika misalnya ganja , tembakau, heroin 
dan alkohol dapat terjadi secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut :
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• pemakaian kadang-kadang atau 
• pemakaian tergantung situasi (tergantung dari situasi dan kondisi), 
• pemakaian rutin dan 
• pemakaian ketergantungan (pemakaian secara periodik untuk menjaga  
 perasaan atau mood supaya tetap nyaman)
• pemakaian sudah bermasalah

2). Apakah akibat dari penggunaan narkoba

 Semua obat-obatan/narkoba dapat menyebabkan akibat yang tidak baik, 
tergantung dari jumlah yang digunakan, frekwensi pemakaian, lamanya 
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 Kematian yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan/narkoba ini cukup 
tinggi.
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langsung. Bagaimanapun akibat yang berhubungan dengan obat-obatan dapat 
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penggunaan obat dihentikan oleh karena tidak ada orang yang dapat menolongnya 
kecuali narkoba.
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Akibatnya selalu berhubungan dengan berapa banyak dosis obat yang digunakan, 
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6)  Pengguna narkoba dan kerentanan terhadap HIV
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HIV dan AIDS menular dengan cepat oleh karena perilaku “penyalahguna” yang 
menggunakan jarum suntik.
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mereka mengetahui bahwa menggunakan jarum suntik dan menghirup adalah cara 
yang tercepat. Masalahnya mereka tidak mengetahui cara yang aman dalam 
pemakain jarum suntik, seringkali jarum yang tidak steril dipakai kembali sehingga 
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sering terjadi infeksi luka jarum suntik. Selain dari itu mereka mempunyai 
kebiasaan menggunakan jarum secara bergantian. Apabila salah satu dari kawan 
mereka mengidap virus HIV dapat dipastikan jarum yang telah digunakan akan 
terkontaminasi dengan virus, kemudian akan berpindah kepada pengguna 
selanjutnya  bila dipakai tanpa disterilisasi. Selain virus HIV yang sering 
ditularkan melalui jarum suntik ini adalah virus Hepatitis B dan Hepatitis C. Hal 
ini akan berulang terus penularannya kepada pengguna lainnya tanpa disadari.

8)   Mengapa HIV dan penyuntikan narkoba sangat berkaitan?

 Walaupun penggunaan narkoba adalah berbahaya, namun penularan HIV  
 adalah salah satu akibat yang paling parah.
 Menyuntikan zat kimia langsung kedalam aliran darah adalah cara penularan 
 HIV yang paling manjur, bahkan lebih berbahaya dari pada melalui hubungan
 seksual tanpa memakai pelindung
 Oleh karena penyuntik narkoba seringkali merupakan anggota dari suatu  
 jaringan atau kelompok yang memakai peralatan suntik secara bersama,  
 akibatnya bila satu diantara mereka HIV positif (+) maka seluruh kelompok 
  dapat tertular dalam waktu yang singkat.
 Pemakaian narkoba juga sering berkaitan dengan jasa pelayanan seks karena 
  sebagian pengguna mungkin perlu menawarkan jasa pelayanan seks demi 
  untuk mendapatkan narkoba atau uang.
 Khusus pengguna dalam penjara atau tahanan, mereka hampir tak mungkin 
  mendapatkan jarum suntik yang suci hama/bersih, sehingga tempat itu 
  merupakan tempat penyebaran HIV yang sangat cepat. 

D.   Apa saja jenis–jenis narkoba?
 
Narkoba berdasarkan efeknya terhadap Susunan Saraf Pusat dibagi menjadi 3 
bagian :  
 DEPRESAN
 STIMULAN
 HALUSINOGEN

1)   DEPRESAN
 Depresan maksudnya adalah bahwa efek dari obat-obatan ini menurunkan 
atau menekan kerja susunan saraf pusat, walaupun tidak selalu membuat 
pengguna menjadi merasa tertekan. Efek obat ini tergantung pada konsentrasi dan 

berapa banyak digunakan.
 Depresan menghasilkan suasana relaks pada dosis rendah. Beberapa depresan 
dapat menyebabkan euforia/perasaan gembira serta rasa tenang dan nyaman.
 Obat ini boleh dikatakan “wind window” atau mengurangi kegelisahan, stres 
atau kesulitan untuk relaks/santai. Oleh karena menekan kerja susunan saraf pusat 
obat ini mempengaruhi koordinasi antara susunan saraf dengan motorik, 
konsentrasi dan cara membuat keputusan. Hal ini membuat mennjadi sangat 
berbahaya bila selama minum obat-obatan/narkoba mengendarai kendaraan atau 
mengoperasikan mesin-mesin tertentu.
 Dalam dosis besar depresan ini dapat menyebabkan tidak sadarkan diri oleh 
karena efek menurunkan frekuensi pernafasan dan denyut jantung. Seseorang bisa 
berbicara menjadi lambat, tanpa  gerak, tanpa koordinasi. Efek lain dalam dosis 
besar adalah mual, muntah, dan pada keadaan ekstrim bisa mengakibatkan 
kematian.

Obat-obatan depresan meliputi
 Alkohol
 Opiats dan opioid, termasuk heroin, morphine, codein methadone, pethidine 
 dan palfium
 Cannabis (daun ganja) meliputi mariyuana, hashhish, 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

2)   STIMULAN

 Stimulan maksudnya adalah 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/narkoba ini dapat 
meningkatkan denyut jantung, temperatur tubuh dan tekanan darah. Tergantung 
kekuatan atau dosis obat, 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 seperti disebut diatas.
 Obat-obatan stimulan meliputi:
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segar, lebih waspada dan percaya diri. Obat-obatan/narkoba ini dapat 
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kekuatan atau dosis obat, efek lain terhadap tubuh yaitu menurunkan nafsu 
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menghasilkan efek seperti disebut diatas.
 Obat-obatan stimulan meliputi:

MODUL

5
MODUL

5

188 189

NARKOBANARKOBA



 Kafein  terdapat pada minuman kopi
 Tembakau ada dalam rokok
 Kokain
 Amfetamin
 Shabu-shabu / Ecstasy (MDMA = methil dioksi metil amfetamin), selain
 stimulan juga mempunyai efek halusinogen

3)   HALLUSINOGEN

 Halusinogen maksudnya adalah 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 adalah :
 LSD
 Magic mushroom
 Mescaline
 Ecstasy atau shabu-shabu (MDMA=metil dioximetil amfetamin)
 Mariyuana (Ganja)

E.  FAKTOR PENDORONG PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba:

1. Faktor Individu
 Penyalahgunaan obat dipengaruhi oleh; keadaan mental, kondisi fisik dan 
psikologis seseorang. Kondisi mental seperti gangguan kepribadian, depresi dan 
retardasi mental dapat memperbesar kecendrungan seseorang untuk 
menyalahgunakan narkoba. Faktor individu pada umumnya ditentukan oleh dua 
aspek yaitu :

a. Aspek Biologis
 Para ahli menunjukkan bukti-bukti bahwa faktor genetik berperan pada 
alkoholisme serta pada beberapa bentuk perilaku yang menyimpang dan antisosial 

termasuk penyalahgunaan zat. Juga kelainan-kelainan biokimiawi yang spesifik 
didapatkan pada orang-orang yang mengalami ketergantungan obat atau alkohol.

b. Aspek Psikologis
 Sebagian besar penyalahgunaan obat dimulai pada masa remaja. Beberapa ciri 
perkembangan masa remaja dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan 
obat terlarang, yaitu: kepercayaan diri kurang, ketidakmampuan mengelola 
masalah/stres yang dihadapi, coba-coba dan berpetualang untuk memperoleh 
pengalaman baru yang membuat remaja terjerumus pada penyalahgunaan obat 
terlarang.
 Pada sebagian remaja, penyalahgunaan zat merupakan alat interaksi sosial, 
yaitu agar diterima oleh teman-teman sebaya. Biasanya merupakan perwujudan 
dari penentangan terhadap otoritas orang tua, peraturan tata tertib yang dulunya 
dipatuhi, dalam rangka bereksplorasi mencari identitas diri serta agar dianggap 
sudah dewasa.
 Eksplorasi seksual bisa mendorong penyalahgunaan zat baik untuk 
mengurangi hambatan psikologis, meningkatkan fantasi, sensasi dan mengatasi 
rasa bersalah. Pada usia remaja awal umumnya mempunyai kepercayaan yang unik 
tetapi keliru, bahwa apa yang terjadi pada orang lain tidak akan terjadi padanya 
termasuk akibat-akibat penyalahgunaan obat/zat adiktif.
Terdapat 6 faktor (yang dapat berdiri sendiri atau bergabung satu sama lain) untuk 
menjelaskan mengapa bisa menjadi penyalahguna obat terlarang sedang orang lain 
tidak:
 Kebutuhan untuk menekan frustasi dan dorongan agresif
 Ketidakmampuan menunda kepuasan
 Tidak ada identifikasi seksual yang jelas
 Kurang kesadaran dan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang bisa  
 diterima secara sosial
 Menggunakan perilaku yang menyerempet bahaya untuk menujukkan  
 kemampuan diri
 Menekan rasa bosan

 Pada masa anak-anak terdapat ciri perilaku yang mungkin menunjukkan 
seseorang calon penyalahguna zat dikemudian hari, seperti gangguan tingkah laku 
di sekolah, gangguan perilaku ringan (mild conduct disorders), kurang patuh 
terhadap hukum dan kurang rasa keagamaannya. 
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2. Faktor Zat Psikoaktif
 Hanya zat yang mempunyai khasiat tertentu dapat menyebabkan gangguan 
penyalahgunaan obat terlarang, disamping pengaruh dari pengalaman, harapan 
pemakai serta dosis yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu prasyarat 
keadaan psikopatologi (gangguan jiwa) tidak selalu harus ada, baik pada pemakai 
pertama atau lanjutan.

3. Faktor Lingkungan 
 Beberapa faktor sosiologis yang dianggap dapat menyebabkan 
penyalahgunaan zat:

a. Hubungan dalam keluarga
 Keluarga yang memiliki masalah penyalahgunaan zat sering ditandai oleh ibu 
yang dominan, overprotektif atau “terlalu melindungi:. Ayah “yang memisahkan 
diri” dan tidak mau terlibat dalam keluarga. 
 Selain itu juga didapat perubahan-perubahan antara sikap membujuk dengan 
konflik antara perlindungan yang berlebihan dengan mengabaikan individualitas 
anak dan adanya paksaan orang tua terhadap sukses yang mendorong anak 
melarikan diri ke alam impian melalui obat.
   
b.   Pengaruh teman
 Pengaruh teman bagi terjadinya penyalahgunaan zat/obat terlarang sangat 
penting pada masa remaja. Hukum kelompok teman sebaya (pemukulan dan 
terutama pengucilan)  bagi mereka yang mencoba menghentikan pemakaian 
zat/obat terlarang tertentu dirasakan lebih berat dari bahaya penyalahgunaan zat 
itu sendiri. 

c. Pengaruh lingkungan 
 Penyalahgunaan zat/obat terlarang sejak lama diakui sebagai salah satu 
sumber bagi penerimaan keberadaan seseorang di lingkungan tertentu, dan 
selanjutnya akan diperkuat oleh budaya penggunaan (drug culture) yang ada di 
lingkungan tersebut.
 Secara umum urutan tahapan penyalahgunaan zat/obat terlarang terbagi 
dalam beberapa tahapan berikut ini:
1) Risiko kecil
Yaitu anak atau remaja yang mempunyai karakteristik/ciri-ciri sebagai berikut:
a. Sehat secara fisik maupun mental

b. Mempunyai kemampuan penyesuaian atau adaptasi sosial yang baik
c. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab 
d. Mempunyai cita-cita yang rasional
e. Dapat mengisi waktu senggang secara positif

2) Risiko besar (potensial user) 
Yaitu anak atau remaja yang mempunyai karakteristik/ciri-ciri sebagai berikut:
a. Mempunyai sifat mudah kecewa dan untuk mengatasinya cenderung agresif 
 dan destruktif
b. Bila mempunyai keinginan tidak bisa menunggu, menuntut kepuasan segera
c. Pembosan, sering merasa tertekan. Murung dan tidak sanggup berfungsi  
 dalam hidup sehari-hari
d. Suka mencari sensasi. Melakukan hal-hal yang berbahaya/mengandung risiko
e. Kurang dorongan untuk berhasil dalam pendidikan, pekerjaan atau kegiatan 
 lain, prestasi belajar buruk, partisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler kurang, 
 kurang berolah raga dan cenderung makan berlebihan
f. Mempunyai rasa rendah diri, kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dari  
 pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres serta hiperaktif
g. Suka tidur larut malam
h. Ada riwayat penyimpangan perilaku hubungan seksual dini, putus sekolah
 dan perilaku antisosial pada usia dini (agresivitas, membohong, mencuri,  
 mengabaikan peraturan. Mulai merokok pada usia dini)
i. Merasa hubungan dalam keluarga kurang dekat, ada keluarga yang alkoholik 
 atau pemakai obat-obatan
j. Berteman dengan alkoholik/penyalahgunaan zat psikoaktif, kehidupan  
 agama yang kurang religius

3) Coba-coba
 Kontak pertama dengan zat/obat terlarang seperti ganja sering terjadi pada 
usia remaja. Berkumpul bersama  teman sebaya lalu bila salah seorang menghisap 
ganja maka yang lain pun akan mencobanya, mungkin sekedar ingin tahu, 
mungkin juga memperlihatkan “kehebatannya”. Kebanyakan tidak melanjutkan 
pengalaman pertama ini. Beberapa kemudian melanjutkan proses eksperimentasi 
atau coba-coba ini dengan mencoba zat-zat lain dengan cara-cara yang lebih 
canggih.
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2. Faktor Zat Psikoaktif
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c. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab 
d. Mempunyai cita-cita yang rasional
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a. Mempunyai sifat mudah kecewa dan untuk mengatasinya cenderung agresif 
 dan destruktif
b. Bila mempunyai keinginan tidak bisa menunggu, menuntut kepuasan segera
c. Pembosan, sering merasa tertekan. Murung dan tidak sanggup berfungsi  
 dalam hidup sehari-hari
d. Suka mencari sensasi. Melakukan hal-hal yang berbahaya/mengandung risiko
e. Kurang dorongan untuk berhasil dalam pendidikan, pekerjaan atau kegiatan 
 lain, prestasi belajar buruk, partisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler kurang, 
 kurang berolah raga dan cenderung makan berlebihan
f. Mempunyai rasa rendah diri, kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dari  
 pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres serta hiperaktif
g. Suka tidur larut malam
h. Ada riwayat penyimpangan perilaku hubungan seksual dini, putus sekolah
 dan perilaku antisosial pada usia dini (agresivitas, membohong, mencuri,  
 mengabaikan peraturan. Mulai merokok pada usia dini)
i. Merasa hubungan dalam keluarga kurang dekat, ada keluarga yang alkoholik 
 atau pemakai obat-obatan
j. Berteman dengan alkoholik/penyalahgunaan zat psikoaktif, kehidupan  
 agama yang kurang religius

3) Coba-coba
 Kontak pertama dengan zat/obat terlarang seperti ganja sering terjadi pada 
usia remaja. Berkumpul bersama  teman sebaya lalu bila salah seorang menghisap 
ganja maka yang lain pun akan mencobanya, mungkin sekedar ingin tahu, 
mungkin juga memperlihatkan “kehebatannya”. Kebanyakan tidak melanjutkan 
pengalaman pertama ini. Beberapa kemudian melanjutkan proses eksperimentasi 
atau coba-coba ini dengan mencoba zat-zat lain dengan cara-cara yang lebih 
canggih.
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4) Kadang-kadang
 Sebagian setelah tahap “coba-coba, kemudian melanjutkan pemakaian zat 
psikotropika sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun 
demikian, karena pemakaian bahan-bahan tersebut masih terbatas, tidak ada 
perubahan mendasar yang dialami pemakai. Mereka tetap dapat bersekolah atau 
bekerja seperti biasa.

5) Ketagihan
 
 Pada tahap ini, frekuensi, jenis dan dosis yang dipakai meningkat, termasuk 
bertambahnya pemakaian bahan-bahan berisiko tinggi. Gangguan fisik, mental 
dan masalah-masalah sosial makin jelas. Tahap ini sering disebut tahap kritis 
karena ada bahaya yang nyata. Meskipun demikian pada beberapa pemakai 
(dengan bantuan) masih bisa berhenti pada tahap ini.

6) Ketergantungan
 Merupakan bentuk ekstrim dari ketagihan, upaya mendapatkan zat psikoaktif 
dan memakainya secara teratur merupakan aktivitas utama sehari-hari, 
mengalahkan semua kegiatan lain, kondisi fisik dan mental terus menerus 
menurun, hidup sudah kehilangan makna. Keadaan pemakai selalu 
membutuhkan obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar baik fisik maupun 
psikologis. Ketergantungan fisik misalnya badan menjadi lemah dan sendi-sendi 
terasa nyeri pada saat tidak menggunakan obat dalam jangka waktu tertentu. 
Ketergantungan secara psikologis ditunjukkan oleh adanya perasaan tidak 
percaya diri dalam pergaulan sehari-hari jika tidak menggunakan obat.

F.   DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA
 
 Secara umum penyalahgunaan obat dapat memberikan dampak jasmaniah, 
kejiwaan ataupun sosial bagi pemakainya disamping tentunya juga dampak 
terhadap keluarga dan masyarakat umum. Seorang ahli mengatakan bahwa 
gabungan antar jenis obat, usia pemakai, keadaan gizi dan penyakit-penyakit atau 
stress yang pernah atau sedang diderita akan mengakibatkan masalah-masalah 
yang spesifik pada masing-masing pemakai.
 Efek obat bagi tubuh tergantung jenis obat yang digunakan, banyak dan sering 
tidaknya menggunakan, cara menggunakannya serta apakah digunakan 
bersamaan dengan obat lain, juga tergantung dari berbagai faktor biologis 
(misalnya kepribadian, harapan atau perasaan saat memakai) dan faktor biologis 

(seperti berat badan, kecenderungan alergi tertentu) pemakai.
Secara fisiologis organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah sistem syaraf 
pusat (otak dan sumsum tulang belakang), organ-organ otonom (jantung, paru, 
hati, ginjal) dan panca indera (karena yang dipengaruhi adalah susunan syarat 
pusat). Pada hakekatnya, penyalahgunaan obat ini 

1.   Dampak Fisik
 Dampak jasmaniah dapat secara langsung oleh bahan yang dipakai, maupun 
secara tidak langsung , misalnya karena bahan pencampur, pemakaian tidak sesuai 
aturan atau karena buruknya sterilisasi alat yang dipakai. Berikut ini adalah 
macam-macam gangguan jasmaniah akibat penyalahgunaan zat :
a. Gangguan pada sistem syaraf (neorologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi,
 gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler seperti: infeksi 
 akut otot jantung, gangguan peredaran darah).
c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: pernanahan (abses), bekas  
 suntikan, dan alergi.
d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernafasan, 
 kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru, penggumpalan benda 
  asing yang terhirup.
e. Gangguan pada hemopoetik, seperti: pembentukan sel darah terganggu.

2.  Dampak Psikis 
 Bermacam-macam gangguan kejiwaan seperti psikotik (gangguan jiwa berat). 
depresi. tindak kekerasan dan pengrusakan Percobaan bunuh diri dapat dijumpai 
pada Penyalahgunaan zat.
 Depresi sering muncul sebagai akibat rasa bersalah dan putus asa karena gagal 
berhenti dari penyalahgunaan zat, terlebih lagi adanya sikap yang 
menyudutkan/menyalahkan dari pihak keluarga yang bersangkutan. Beberapa 
pemakai sudah mempunyai masalah kejiwaan sebelumnya dan penyalahgunaan 
zat merupakan cara untuk mengatasinya. 
 Demikian, mengatakan perlu diperhatikan kemungkinan adanya gangguan 
media dan kejiwaan pada seorang penyalahgunaan zat, karena yang bersangkutan 
biasanya tidak melaporkan hal itu. Mungkin karena tidak disadari atau tidak 
merasakannya, misalnya rasa nyeri dapat tertutup oleh efek analgesik obat yang 
digunakan.
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4) Kadang-kadang
 Sebagian setelah tahap “coba-coba, kemudian melanjutkan pemakaian zat 
psikotropika sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun 
demikian, karena pemakaian bahan-bahan tersebut masih terbatas, tidak ada 
perubahan mendasar yang dialami pemakai. Mereka tetap dapat bersekolah atau 
bekerja seperti biasa.

5) Ketagihan
 
 Pada tahap ini, frekuensi, jenis dan dosis yang dipakai meningkat, termasuk 
bertambahnya pemakaian bahan-bahan berisiko tinggi. Gangguan fisik, mental 
dan masalah-masalah sosial makin jelas. Tahap ini sering disebut tahap kritis 
karena ada bahaya yang nyata. Meskipun demikian pada beberapa pemakai 
(dengan bantuan) masih bisa berhenti pada tahap ini.

6) Ketergantungan
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dan memakainya secara teratur merupakan aktivitas utama sehari-hari, 
mengalahkan semua kegiatan lain, kondisi fisik dan mental terus menerus 
menurun, hidup sudah kehilangan makna. Keadaan pemakai selalu 
membutuhkan obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar baik fisik maupun 
psikologis. Ketergantungan fisik misalnya badan menjadi lemah dan sendi-sendi 
terasa nyeri pada saat tidak menggunakan obat dalam jangka waktu tertentu. 
Ketergantungan secara psikologis ditunjukkan oleh adanya perasaan tidak 
percaya diri dalam pergaulan sehari-hari jika tidak menggunakan obat.

F.   DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA
 
 Secara umum penyalahgunaan obat dapat memberikan dampak jasmaniah, 
kejiwaan ataupun sosial bagi pemakainya disamping tentunya juga dampak 
terhadap keluarga dan masyarakat umum. Seorang ahli mengatakan bahwa 
gabungan antar jenis obat, usia pemakai, keadaan gizi dan penyakit-penyakit atau 
stress yang pernah atau sedang diderita akan mengakibatkan masalah-masalah 
yang spesifik pada masing-masing pemakai.
 Efek obat bagi tubuh tergantung jenis obat yang digunakan, banyak dan sering 
tidaknya menggunakan, cara menggunakannya serta apakah digunakan 
bersamaan dengan obat lain, juga tergantung dari berbagai faktor biologis 
(misalnya kepribadian, harapan atau perasaan saat memakai) dan faktor biologis 

(seperti berat badan, kecenderungan alergi tertentu) pemakai.
Secara fisiologis organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah sistem syaraf 
pusat (otak dan sumsum tulang belakang), organ-organ otonom (jantung, paru, 
hati, ginjal) dan panca indera (karena yang dipengaruhi adalah susunan syarat 
pusat). Pada hakekatnya, penyalahgunaan obat ini 

1.   Dampak Fisik
 Dampak jasmaniah dapat secara langsung oleh bahan yang dipakai, maupun 
secara tidak langsung , misalnya karena bahan pencampur, pemakaian tidak sesuai 
aturan atau karena buruknya sterilisasi alat yang dipakai. Berikut ini adalah 
macam-macam gangguan jasmaniah akibat penyalahgunaan zat :
a. Gangguan pada sistem syaraf (neorologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi,
 gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler seperti: infeksi 
 akut otot jantung, gangguan peredaran darah).
c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: pernanahan (abses), bekas  
 suntikan, dan alergi.
d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernafasan, 
 kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru, penggumpalan benda 
  asing yang terhirup.
e. Gangguan pada hemopoetik, seperti: pembentukan sel darah terganggu.

2.  Dampak Psikis 
 Bermacam-macam gangguan kejiwaan seperti psikotik (gangguan jiwa berat). 
depresi. tindak kekerasan dan pengrusakan Percobaan bunuh diri dapat dijumpai 
pada Penyalahgunaan zat.
 Depresi sering muncul sebagai akibat rasa bersalah dan putus asa karena gagal 
berhenti dari penyalahgunaan zat, terlebih lagi adanya sikap yang 
menyudutkan/menyalahkan dari pihak keluarga yang bersangkutan. Beberapa 
pemakai sudah mempunyai masalah kejiwaan sebelumnya dan penyalahgunaan 
zat merupakan cara untuk mengatasinya. 
 Demikian, mengatakan perlu diperhatikan kemungkinan adanya gangguan 
media dan kejiwaan pada seorang penyalahgunaan zat, karena yang bersangkutan 
biasanya tidak melaporkan hal itu. Mungkin karena tidak disadari atau tidak 
merasakannya, misalnya rasa nyeri dapat tertutup oleh efek analgesik obat yang 
digunakan.
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G.  GEJALA-GEJALA BERBAGAI JENIS NARKOBA
H.  CIRI -CIRI REMAJA YANG SUDAH KECANDUAN NARKOBA
 

(Keterangan: psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah, sintesis, maupun semi sintesis 
yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang 
menyebabkan perubahan khas pada ektivitas mental dan perilaku (Undang-undang No. 5, 
Tahun 1997 tantang Bahan Psikotropika)

Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut

1. Sifat mudah kecewa dan cenderung menjadi agresif dan destruktif.
2. Perasaan rendah diri (low self  esteem)
3. Tidak bisa menunggu atau bersabar yang berlebihan.
4. Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung risiko bahaya  
 yang berlebihan.
5. Cepat menjadi bosan dan merasa tertekan, murung dan merasa tidak sanggup 
 berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.
6. Keterbelakangan mental (retardasi mental) terutama yang tergolong pada taraf 
 perbatasan.
7. Kurangnya motivasi atau dorongan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam 
 pendidikan atau pekerjaan atau dalam lapangan kegiatan lainnya.  
8. Prestasi belajar menunjukkan hasil yang cenderung menurun.
9. Kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler
10. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi, apatis, menarik 
 diri dalam pergaulan, depresi, kurang mempu menghadapi stres atau  
 sebaliknya yaitu hiperaktif.
11. Cenderung mengabaikan peraturan-peraturan.
12. Putus sekolah pada usia yang sangat dini, perilaku anti sosial pada usia dini 
  seperti: sering mencuri, sering berbohong dan kenakalan remaja lainnya.
13. Suka tidak tidur pada malam hari atau tidur larut malam (begadang).
14. Kurang suka berolahraga.
15. Mempunyai persepsi bahwa hubungan dalam keluarga kurang dekat  
 walaupun sering kali kenyataannya tidak demikian.
16. Adanya anggota keluarga lain yang tergolong peminum alkohol yang
 berat atau pemakai obat secara berlebihan.
17. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau pemakai  
 obat secara berlebihan.
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Jenis Narkoba

Opium (morfin, 
heroin, kodein, 
methadon) Opium 
Sintetik

Alkohol 

Amfetamin 

Ganja (kanabis)

Barbiturat

Gejala pemakaian

Perasaan senang/ 
gembira,sulit buang 
air besar, nafas/ nadi 
berkurang

Gembira. Hambatan 
diri berkurang, muka 
merah

Kewaspadaan dan 
percaya diri 
meningkat, gembira 
berlebih, berbicara  
kacau, anoreksia, 
tensi/nadi meningkat, 
sakit kepala

Gembira ,santai, 
kepala berat, mata 
merah, gejala gang-
guan jiwa (curiga 
berlebih). Flash back. 
Dan moralitas 
berkurang

Mula-mula gelisah, 
ngantuk, daya ingat & 
daya pikir berkurang 
malas bicara dan 
tindakan lambat

Gejala Putus Obat

Gelisah. Mual, 
muntah, hidung 
keluar ingus, mata 
berair, sakit 
persendian. 
Menggigil, goose 
flesh, pupi melebar. 

Gemetar, muntah, 
kejang, gelisah, sukar 
tidur, gangguan jiwa. 

Letargi hebat, letih, 
cemas, apatis depresi, 
bunuh diri, 
hiperfagie 
hipersomnia, 
bingung,  iritabilitas 
meningkat, nyeri otot 

Susah tidur, gelisah, 
makan kurang 

Gelisah, sukar tidur, 
muntah-muntah, 
gemetar dan kejang-
kejang.

Intoksikasi

Pupil mengecil 
ngantuk. Tekakan 
darah kurang. Nafas 
berkurang koma, 
kematian

Gelisah, kacau, 
pengendalian diri 
berkurang ngantuk, 
banyak bicara, bicara 
tak jelas 

Muka merah, 
demam, takhikardia, 
gangguan 
pendarahan,  
mual/muntah,tremor, 
tetani, koma, 
kematian 
(hiperpireksia), shock 
cardiovaskuler) 

Panik, ngantuk, agak 
demam, pupil 
membesar, koma, 
kematian 

Gelisah, 
pengendalian diri 
berkurang, banyak 
bicara, suka berteng-
kar, bicara tak jelas. 
Jalan tak seimbang 
nafas berkurang, 
kesadaran berkurang, 
koma kematian  
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 diri dalam pergaulan, depresi, kurang mempu menghadapi stres atau  
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Jenis Narkoba

Opium (morfin, 
heroin, kodein, 
methadon) Opium 
Sintetik

Alkohol 

Amfetamin 

Ganja (kanabis)

Barbiturat

Gejala pemakaian

Perasaan senang/ 
gembira,sulit buang 
air besar, nafas/ nadi 
berkurang

Gembira. Hambatan 
diri berkurang, muka 
merah

Kewaspadaan dan 
percaya diri 
meningkat, gembira 
berlebih, berbicara  
kacau, anoreksia, 
tensi/nadi meningkat, 
sakit kepala

Gembira ,santai, 
kepala berat, mata 
merah, gejala gang-
guan jiwa (curiga 
berlebih). Flash back. 
Dan moralitas 
berkurang

Mula-mula gelisah, 
ngantuk, daya ingat & 
daya pikir berkurang 
malas bicara dan 
tindakan lambat

Gejala Putus Obat

Gelisah. Mual, 
muntah, hidung 
keluar ingus, mata 
berair, sakit 
persendian. 
Menggigil, goose 
flesh, pupi melebar. 

Gemetar, muntah, 
kejang, gelisah, sukar 
tidur, gangguan jiwa. 

Letargi hebat, letih, 
cemas, apatis depresi, 
bunuh diri, 
hiperfagie 
hipersomnia, 
bingung,  iritabilitas 
meningkat, nyeri otot 

Susah tidur, gelisah, 
makan kurang 

Gelisah, sukar tidur, 
muntah-muntah, 
gemetar dan kejang-
kejang.

Intoksikasi

Pupil mengecil 
ngantuk. Tekakan 
darah kurang. Nafas 
berkurang koma, 
kematian

Gelisah, kacau, 
pengendalian diri 
berkurang ngantuk, 
banyak bicara, bicara 
tak jelas 

Muka merah, 
demam, takhikardia, 
gangguan 
pendarahan,  
mual/muntah,tremor, 
tetani, koma, 
kematian 
(hiperpireksia), shock 
cardiovaskuler) 

Panik, ngantuk, agak 
demam, pupil 
membesar, koma, 
kematian 

Gelisah, 
pengendalian diri 
berkurang, banyak 
bicara, suka berteng-
kar, bicara tak jelas. 
Jalan tak seimbang 
nafas berkurang, 
kesadaran berkurang, 
koma kematian  



18. Sudah mulai merokok pada usia yang lebih dini dari pada rata-rata  
 perokok lainnya.
19. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religius.

I. GEJALA DINI PENDERITA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

1. Tanda-tanda Fisik
a. Kesehatan fisik menurun.
b. Penampilan diri menurun.
c. Badan kurus, lemah, malas dan nafsu makan tidak ada.
d. Suhu badan tidak beraturan.
e. Pernapasan lambat dan dangkal.
f. Pupil mata mengecil
g. Warna muka membiru     
h. Kejang otot
i. Kesadaran makin lama makin menurun.

2. Tanda-tanda di sekolah
a. Membolos sekolah, tidak disiplin.
b. Perhatian terhadap lingkungan tidak ada.
c. Sering kelihatan mengantuk di sekolah.
d. Sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar  
 mandi.
e. Sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat.
f. Prestasi di sekolah tiba-tiba menurun mencolok.
g. Sekali-kali dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara pelo (cadel) dan jalan  
 sempoyongan.
h. Meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan   
 ekstrakurikuler. dan olahraga yang dulunya digemarinya.
i. Mengeluh karena menganggap keluarga di rumah tidak memberikan    
 perhatian kepada dirinya atau menganggap keluarga di rumah terlalu  
 menegakkan disiplin
j. Mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang bermasalah di sekolah.
k. Mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah
l. Sering berbohong.

3. Tanda-tanda di rumah
a. Membangkang terhadap teguran orang tua 
b. Semakin jarang ikut kegiatan keluarga
c. Berganti  teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya.
d. Mulai melupakan tanggung jawab rutinnya di rumah.
e. Tidak mau mempedulikan peraturan keluarga
f. Sering pulang lewat jam malam dan menginap di rumah teman.
g. Sering pergi ke disko,  mal  atau  tempat keluyuran  (pergi menghabiskan   
waktu untuk kegiatan yang sia-sia) lainnya.
h. Pola tidur berubah pagi susah dibangunkan, malam suka begadang.
i. Bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.
j. Menghabiskan uang tabungannya dan selalu kehabisan uang (bokek).
k. Sering mencuri uang dan barang-barang berharga di rumah, dan ini sering   
tidak diketahui.
l. Sering merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan 
  (pandai-pandailah mengecek apakah uang yang dimintanya untuk bayar 
ini   dan itu di sekolah, betul-betul diminta oleh sekolah dan dibayarkan).
m. Malas mengurus diri (tidak mau membereskan tempat tidur, malas mandi,   
sering tidur, malas menggosok gigi, kamar berantakan, malas membantu).
n. Sering tersinggung dan mudah marah.
o. Menarik diri dan sering di kamar, dan mengunci diri.
p. Sering berbohong
q. Banyak menghindar dari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya, karena 
 takut ketahuan bahwa ia menggunakan narkotika. Banyak mengurung diri di 
 kamar dan menolak diajak makan bersama-sama dengan anggota keluarga 
  lainnya.
r. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya, dibandingkan  
 sebelumnya.
s. Sekali-kali dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara pelo (cadel) dan jalan   
sempoyongan.
t. Ada obat-obatan, kertas timah, bau-bauan yang tidak biasa di rumah (terutama 
 kamar mandinya atau kamar tidurnya), atau ditemukannya jarum suntik  
 namun ia akan mengatakan bahwa barang-barang itu bukan miliknya.
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KEGIATAN  1 :  MUDA BERFOYA, TUA MERANA

Tujuan :
1. Peserta mengetahui dampak dari hidup berfoya.
2. Peserta mengetahui dampak dari minuman keras dan jenis narkoba lainnya.
3. Peserta mampu bersikap kritis terhadap lingkungan pergaulan dan mampu 
  mengambil keputusan yang tepat untuk diri dan lingkungan.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis dan kreatif
2. Berkomunikasi
3. Mengambil keputusan
4. Asertif

Metode :
Ceramah, diskusi, dan tanya jawab

Waktu :
40 menit

Alat yang diperlukan :
Lembar diskusi

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan akrab.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa selagi masih muda sebaiknya kita tidak  
 membuang-buang waktu agar tidak menyesal di masa tua kelak.
3. Fasilitator menyampaikan bahwa dalam kegiatan kali ini akan didiskusikan 
  sebuah cerita yang berjudul “Dilema Budi” .
4. Selanjutnya bagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 
 sampai 7 orang.
5. Bagikan lembar cerita yang berjudul “Bagaimana Akibatnya?” kepada tiap
 kelompok. 
6. Mintalah setiap kelompok untuk membaca dan mendiskusikan lembar cerita 
 yang telah di bagikan selama kira-kira 15 menit.

7. Minta kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi melalui perwakilan 
 secara  bergantian.
8. Pada akhir kegiatan fasilitator menyampaikan penegasan tentang cerita yang 
 telah dibahas.

PENEGASAN :

Sampaikan bahwa di Jakarta sebagai kota besar, diperoleh data bahwa dari semua 
pengguna obat terlarang  (narkoba) sebesar 70% telah mengidap HIV. Dari 
kenyataan tersebut diketahui ternyata pengguna narkoba yang umumnya remaja 
menggunakan jarum suntik secara bersama dan bergantian. Jadi narkoba sangat 
erat kaitannya dengan penularan HIV, bahkan virus lainnya misalnya Hepatitis. Di 
samping itu, kadang-kadang kita tidak mampu menghindari tekanan kelompok 
untuk mengikuti perilaku mereka yang melanggar norma dan banyak merugikan. 
Namun pada saat itu kita harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar diri 
kita dan diri orang lain terhindar dan selamat dari malapetaka akibat perilaku yang 
kurang baik.
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Lembar diskusi

Dilema Budi

 Budi adalah murid baru di SMA Tenar yang merupakan sekolah favorit di kota 
Ambrul. Budi berasal dari keluarga terpandang di kota Nyaman yang terkenal 
aman, tenang dan tenteram. Sebagai anak tertua dari keluarga yang ayahnya 
seorang perwira Polisi, Budi diharapkan menjadi panutan yang baik bagi adik-
adiknya. Selama ini Budi telah menunjukkan harapan orangtuanya tersebut 
dengan menampilkan perilaku-perilaku yang baik.
 Tidak seperti kota Nyaman, kota Ambrul adalah kota yang warganya senang 
berpesta dan berhura-hura sehingga di sana sini sering terdengar hiruk pikuk 
suara musik keras. Di SMA Tenar ada sebuah kelompok (gank = geng) terkenal 
yang bernama “Bohem”. Bohem yang terdiri dari 4 orang remaja laki-laki dan 3 
orang remaja perempuan, terkenal sebagai kelompok anak orang kaya dan pejabat 
kota Ambrul yang senang berpesta dan keliling kota menggunakan mobil jip 
terbuka. Bohem adalah kelompok yang kompak dan solid.
 Sebagai remaja, Budi tertarik juga ingin bergabung dengan kelompok Bohem. 
Dari segi persyaratan Budi dapat memenuhi karena ia pun anak seorang perwira 
dan keluarga terpandang. Hanya saja Budi harus memenuhi persyaratan lain yaitu 
harus tunduk pada semua aturan kelompok ini. Misalnya pergi ke club-club 
diskotik setiap malam minggu untuk berpesta sampai pagi, mengikuti perilaku 
mereka yang senang minum minuman keras dan sebagai tanda solidaritas harus 
mau menggunakan morphin dengan jarum suntik secara bersama. Sebenarnya 
Budi tahu akan dampak dari perilaku-perilaku geng Bohem tersebut. Tetapi ia 
tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sebelum masuk kelompok itu, Budi harus 
berpikir berat. Sementara itu anggota geng Bohempun cukup kuat berusaha untuk 
menarik Budi ke dalam kelompoknya. Budi menjadi bingung harus berbuat apa.

Yang harus didiskusikan :
1. Apa yang harus dilakukan Budi untuk dirinya?
2. Apa yang harus dilakukan Budi untuk geng kelompok Bohem?
3. Apa akibat dari perilaku yang dilakukan oleh kelompok Bohem?
4. Bagaimana masa depan anggota kelompok Bohem?

KEGIATAN  2  :  KELUARGA DANDY

Tujuan :
1. Peserta mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba.
2. Peserta dapat mengetahui ciri-ciri perilaku orang yang menyalahgunakan  
 narkoba.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Berkomunikasi
3. Mengambil keputusan

Metode :
1. Ceramah
2. Sadap pendapat
3. Bermain peran
4. Studi Kasus

Waktu :
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
Lembaran peran

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan akrab.
2. Fasilitator menjelaskan maksud kegiatan kali ini yang berjudul “Keluarga  
 Dandy”, yang akan dimainkan perannya oleh peserta .
3. Sebelum menjelaskan peran-peran yang harus dimainkan oleh peserta,  
 fasilitator melakukan sadap pendapat tentang ciri-ciri perilaku orang yang  
 kecanduan narkoba misalnya: mencuri di rumah, mengantuk, sering bolos, 
  sering ke kamar mandi dan sebagainya.
4. Fasilitator mencatat di papan tulis ciri-ciri perilaku yang disampaikan peserta.
5. Setelah selesai melakukan sadap pendapat, fasilitator meminta lima orang  
 peserta untuk memerankan keluarga Dandy yang terdiri dari ayah, ibu,  anak 
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Lembar diskusi

Dilema Budi

 Budi adalah murid baru di SMA Tenar yang merupakan sekolah favorit di kota 
Ambrul. Budi berasal dari keluarga terpandang di kota Nyaman yang terkenal 
aman, tenang dan tenteram. Sebagai anak tertua dari keluarga yang ayahnya 
seorang perwira Polisi, Budi diharapkan menjadi panutan yang baik bagi adik-
adiknya. Selama ini Budi telah menunjukkan harapan orangtuanya tersebut 
dengan menampilkan perilaku-perilaku yang baik.
 Tidak seperti kota Nyaman, kota Ambrul adalah kota yang warganya senang 
berpesta dan berhura-hura sehingga di sana sini sering terdengar hiruk pikuk 
suara musik keras. Di SMA Tenar ada sebuah kelompok (gank = geng) terkenal 
yang bernama “Bohem”. Bohem yang terdiri dari 4 orang remaja laki-laki dan 3 
orang remaja perempuan, terkenal sebagai kelompok anak orang kaya dan pejabat 
kota Ambrul yang senang berpesta dan keliling kota menggunakan mobil jip 
terbuka. Bohem adalah kelompok yang kompak dan solid.
 Sebagai remaja, Budi tertarik juga ingin bergabung dengan kelompok Bohem. 
Dari segi persyaratan Budi dapat memenuhi karena ia pun anak seorang perwira 
dan keluarga terpandang. Hanya saja Budi harus memenuhi persyaratan lain yaitu 
harus tunduk pada semua aturan kelompok ini. Misalnya pergi ke club-club 
diskotik setiap malam minggu untuk berpesta sampai pagi, mengikuti perilaku 
mereka yang senang minum minuman keras dan sebagai tanda solidaritas harus 
mau menggunakan morphin dengan jarum suntik secara bersama. Sebenarnya 
Budi tahu akan dampak dari perilaku-perilaku geng Bohem tersebut. Tetapi ia 
tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sebelum masuk kelompok itu, Budi harus 
berpikir berat. Sementara itu anggota geng Bohempun cukup kuat berusaha untuk 
menarik Budi ke dalam kelompoknya. Budi menjadi bingung harus berbuat apa.

Yang harus didiskusikan :
1. Apa yang harus dilakukan Budi untuk dirinya?
2. Apa yang harus dilakukan Budi untuk geng kelompok Bohem?
3. Apa akibat dari perilaku yang dilakukan oleh kelompok Bohem?
4. Bagaimana masa depan anggota kelompok Bohem?

KEGIATAN  2  :  KELUARGA DANDY

Tujuan :
1. Peserta mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba.
2. Peserta dapat mengetahui ciri-ciri perilaku orang yang menyalahgunakan  
 narkoba.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Berkomunikasi
3. Mengambil keputusan

Metode :
1. Ceramah
2. Sadap pendapat
3. Bermain peran
4. Studi Kasus

Waktu :
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan :
Lembaran peran

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan akrab.
2. Fasilitator menjelaskan maksud kegiatan kali ini yang berjudul “Keluarga  
 Dandy”, yang akan dimainkan perannya oleh peserta .
3. Sebelum menjelaskan peran-peran yang harus dimainkan oleh peserta,  
 fasilitator melakukan sadap pendapat tentang ciri-ciri perilaku orang yang  
 kecanduan narkoba misalnya: mencuri di rumah, mengantuk, sering bolos, 
  sering ke kamar mandi dan sebagainya.
4. Fasilitator mencatat di papan tulis ciri-ciri perilaku yang disampaikan peserta.
5. Setelah selesai melakukan sadap pendapat, fasilitator meminta lima orang  
 peserta untuk memerankan keluarga Dandy yang terdiri dari ayah, ibu,  anak 
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 laki-laki yang berusia remaja (Dandy) dan dua orang adik Dandy (laki-laki dan
 perempuan). Keluarga Dandy adalah keluarga yang kurang harmonis, karena 
 masing-masing hanya mengurusi urusannya sendiri-sendiri dan kurang ada 
  keakraban dan komunikasi satu sama lain. 
6. Minta kelima orang tersebut untuk tampil ke muka kelas dan memainkan  
 masing-masing peran yang ada dalam keluarga Dandy.  Mereka diminta untuk 
 mendiskusikan perannya dan bebas menampilkan kreasinya.
7. Peserta lainnya diminta untuk menyimak adegan yang diperagakan teman-
  temannya.
8. Setelah selesai peragaan, jika masih ada waktu minta peserta lain untuk  
 memperagakan peran yang sama. Jika waktu telah habis, bahaslah   
 kemungkinan-kemungkinan perilaku pecandu narkoba yang sering tidak  
 disadari oleh orang tua misalnya badannya lesu dan meminum obat tetapi  
 orang tua mengira anaknya sedang sakit (masuk angin).
9. Diskusikan peran-peran yang sudah diperagakan tadi dan pemecahan  
 masalahnya. Yang perlu diperhatikan adalah bukan membahas permainan  
 peserta tadi, tetapi masalah yang ada pada peran yang mereka bawakan.
10. Fasilitator menutup kegiatan dengan menyampaikan penegasan.

PENEGASAN :

Kadangkala orang tua kurang menyadari kalau anak kandungnya sudah 
menyalahgunakan narkoba bahkan sampai kecanduan. Oleh karena itu kita harus 
tahu dan tanggap akan adanya perubahan-perubahan perilaku dan ciri-ciri fisik 
yang terjadi pada seseorang. Apabila ada perubahan-perubahan pada ciri fisik dan 
perilaku, maka orang tua harus memberikan perhatian yang lebih

Alat Peraga
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Peran Ayah
Ayah adalah seorang 
pegawai yang sibuk sehingga 
meskipun di rumah tetap 
bekerja.

Peran Ibu
Ibu adalah seorang ibu rumah 
tangga yang sibuk sehari-
harinya mengurus pekerjaan di 
rumah.

Peran Dandy
Dandy adalah anak laki-laki 
pertama dari keluarga Dandy 
yang kecanduan Narkoba.

Adik-adik Dandy (1 orang 
laki-laki dan 1 perempuan)
Tidak peduli dengan yang 
dilakukan kedua orang tua dan 
kakaknya.



 laki-laki yang berusia remaja (Dandy) dan dua orang adik Dandy (laki-laki dan
 perempuan). Keluarga Dandy adalah keluarga yang kurang harmonis, karena 
 masing-masing hanya mengurusi urusannya sendiri-sendiri dan kurang ada 
  keakraban dan komunikasi satu sama lain. 
6. Minta kelima orang tersebut untuk tampil ke muka kelas dan memainkan  
 masing-masing peran yang ada dalam keluarga Dandy.  Mereka diminta untuk 
 mendiskusikan perannya dan bebas menampilkan kreasinya.
7. Peserta lainnya diminta untuk menyimak adegan yang diperagakan teman-
  temannya.
8. Setelah selesai peragaan, jika masih ada waktu minta peserta lain untuk  
 memperagakan peran yang sama. Jika waktu telah habis, bahaslah   
 kemungkinan-kemungkinan perilaku pecandu narkoba yang sering tidak  
 disadari oleh orang tua misalnya badannya lesu dan meminum obat tetapi  
 orang tua mengira anaknya sedang sakit (masuk angin).
9. Diskusikan peran-peran yang sudah diperagakan tadi dan pemecahan  
 masalahnya. Yang perlu diperhatikan adalah bukan membahas permainan  
 peserta tadi, tetapi masalah yang ada pada peran yang mereka bawakan.
10. Fasilitator menutup kegiatan dengan menyampaikan penegasan.

PENEGASAN :

Kadangkala orang tua kurang menyadari kalau anak kandungnya sudah 
menyalahgunakan narkoba bahkan sampai kecanduan. Oleh karena itu kita harus 
tahu dan tanggap akan adanya perubahan-perubahan perilaku dan ciri-ciri fisik 
yang terjadi pada seseorang. Apabila ada perubahan-perubahan pada ciri fisik dan 
perilaku, maka orang tua harus memberikan perhatian yang lebih
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KEGIATAN 3  :  UNTUNG - RUGI

Tujuan :
1. Peserta mengetahui informasi tentang narkoba
2. Peserta mengetahui akibat/dampak penggunaan narkoba.
3. Peserta dapat mengambil keputusan untuk tidak menggunakan narkoba.

Kecakapan yang ingin dikembangkan
1. Berpikir kritis dan realistis 2. Berkomunikasi
3. Mengambil keputusan.

Metode :
a. Ceramah    b. Sadap pendapat/diskusi
c. Bermain peran   d. Studi kasus

Bahan yang diperlukan 
Lembaran diskusi

Waktu
40 menit.

Langkah-langkah kegiatan:
1. Sapalah peserta dengan ramah dan keakraban
2. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan kali ini berjudul “Untung-Rugi”.
3. Jelaskan bahwa dalam menghadapi kehidupan ini kita akan menanggapinya 
  dengan berbagai perilaku. Tentunya perilaku yang kita pilih harus  
  dipertimbangkan untung atau ruginya bagi diri sendiri maupun orang 
lain.
4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.
5. Minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan mengenai: apa saja  
 keuntungan dan kerugian dari penggunaan narkoba.
6. Fasilitator meminta tiap-tiap kelompok untuk menuliskan keuntungan  
 maupun kerugian menggunakan narkoba dan kemudian hasilnya dibacakan 
 secara bergantian dengan kelompok lain.
7. Pada akhir diskusi, fasilitator memberikan penegasan bahwa jauh lebih banyak 
 kerugian dibanding keuntungan menggunakan narkoba, atau bahkan tidak 
  ada sama sekali keuntungannya menggunakan narkoba. Jangan lupa  

  sampaikan pula  kaitan antara narkoba, HIV dan AIDS.

PENEGASAN :

 Dengan adanya diskusi kecil dengan topik yang sangat sederhana yaitu; hanya 
menentukan untung dan rugi dari pada melakukan satu aktivitas, maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan semakin kita banyak mengetahui informasi-informasi 
mengenai HIV dan AIDS dan narkoba, maka kita akan dapat mengantisipasi 
seluruh tindakan/aktivitas kita yang sekiranya memiliki risiko tinggi untuk tertular 
HIV dan AIDS.
 Hal tersebut tidak terlepas dari pada usaha (individu) masing-masing untuk 
mempelajari, menganalisis, serta menilai semua akibat/dampak yang akan kita 
hadapi (untung-ruginya) di dalam membuat suatu keputusan di dalam 
menjalankan kehidupan.
Dengan kata lain: suatu keputusan yang baik dan bijaksana adalah apabila 
keputusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan “untung dan rugi” yang akan 
ditimbulkan baik bagi  diri sendiri maupun masyarakat luas.
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1. Peserta mengetahui informasi tentang narkoba
2. Peserta mengetahui akibat/dampak penggunaan narkoba.
3. Peserta dapat mengambil keputusan untuk tidak menggunakan narkoba.

Kecakapan yang ingin dikembangkan
1. Berpikir kritis dan realistis 2. Berkomunikasi
3. Mengambil keputusan.

Metode :
a. Ceramah    b. Sadap pendapat/diskusi
c. Bermain peran   d. Studi kasus

Bahan yang diperlukan 
Lembaran diskusi

Waktu
40 menit.

Langkah-langkah kegiatan:
1. Sapalah peserta dengan ramah dan keakraban
2. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan kali ini berjudul “Untung-Rugi”.
3. Jelaskan bahwa dalam menghadapi kehidupan ini kita akan menanggapinya 
  dengan berbagai perilaku. Tentunya perilaku yang kita pilih harus  
  dipertimbangkan untung atau ruginya bagi diri sendiri maupun orang 
lain.
4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.
5. Minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan mengenai: apa saja  
 keuntungan dan kerugian dari penggunaan narkoba.
6. Fasilitator meminta tiap-tiap kelompok untuk menuliskan keuntungan  
 maupun kerugian menggunakan narkoba dan kemudian hasilnya dibacakan 
 secara bergantian dengan kelompok lain.
7. Pada akhir diskusi, fasilitator memberikan penegasan bahwa jauh lebih banyak 
 kerugian dibanding keuntungan menggunakan narkoba, atau bahkan tidak 
  ada sama sekali keuntungannya menggunakan narkoba. Jangan lupa  

  sampaikan pula  kaitan antara narkoba, HIV dan AIDS.

PENEGASAN :

 Dengan adanya diskusi kecil dengan topik yang sangat sederhana yaitu; hanya 
menentukan untung dan rugi dari pada melakukan satu aktivitas, maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan semakin kita banyak mengetahui informasi-informasi 
mengenai HIV dan AIDS dan narkoba, maka kita akan dapat mengantisipasi 
seluruh tindakan/aktivitas kita yang sekiranya memiliki risiko tinggi untuk tertular 
HIV dan AIDS.
 Hal tersebut tidak terlepas dari pada usaha (individu) masing-masing untuk 
mempelajari, menganalisis, serta menilai semua akibat/dampak yang akan kita 
hadapi (untung-ruginya) di dalam membuat suatu keputusan di dalam 
menjalankan kehidupan.
Dengan kata lain: suatu keputusan yang baik dan bijaksana adalah apabila 
keputusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan “untung dan rugi” yang akan 
ditimbulkan baik bagi  diri sendiri maupun masyarakat luas.
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KEGIATAN 4 : MITOS DAN FAKTA TENTANG NARKOBA,  
    HIV DAN AIDS

Tujuan :
1. Peserta mengetahui informasi yang benar tentang narkoba
2. Peserta mampu menganalisis  informasi yang diterima tentang narkoba.

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis   
2. Berkomunikasi
3. Pengambilan keputusan
4. Pemecahan masalah

Metode
1. Diskusi kelompok
2. Penugasan 
3. Sadap pendapat

Waktu 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Kartu-kartu atau lembar pernyataan (4 set)
2. Papan tulis dan alat tulis

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan akrab
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan kali ini yaitu membahas masalah-
  masalah yang berkaitan dengen informasi seputar narkoba.
3. Awali pertemuan dengan bertanya “Di samping makanan, bahan-bahan/zat 
  kimia apa saja yang dapat masuk ke dalam tubuh? Kita harapkan jawaban 
yang  muncul adalah obat, vitamin, kopi, teh dan seterusnya.
4. Fasilitator menjelaskan bahwa obat-obatan dan vitamin memiliki efek positif 
  bagi kesehatan selama kita menggunakannya sesuai takaran, namun dapat 
  juga berbahaya jika kita menggunakannya secara berlebihan  atau tidak 
sesuai  dengan takaran  yang dianjurkan.
5. Fasilitator menjelaskan bahwa pada kegiatan ini ingin diketahui sejauh mana 

 pengetahuan peserta tentang obat khususnya narkoba.
6. Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok dan mereka diminta
 untuk berdiri dan berkelompok.
7. Sampaikan bahwa tugas peserta adalah membahas kartu-kartu satu persatu 
 yang diambil dari fasilitator.
8. Salah satu anggota kelompok mengambil lembar pernyataan berupa kartu  
 dari fasilitator untuk kemudian mendiskusikannya dalam kelompok.
9. Peserta diminta untuk menentukan  pernyataan mana yang merupakan  
 mitos dan fakta. Jawaban yang benar akan diberi nilai 1 dan jika   
 ditambahkan alasan yang tepat juga akan diberi nilai tambahan 1.
10. Fasilitator membahas pernyataan satu persatu. Untuk kelompok yang  
 menjawab kurang tepat diminta untuk melihat jawaban pada kunci yang  
 dibagikan pada akhir kegiatan.
11. Setelah semua pernyataan diselesaikan fasilitator menghitung nilai tiap  
 kelompok dan menentukan pemenangnya.
12. Tutuplah kegiatan dengan memberi penegasan

PENEGASAN 

Kadang-kadang masyarakat masih belum memahami bahwa banyak zat kimia 
yang dikonsumsi sehari-hari sebenarnya dapat berbahaya juga dan dapat 
digolongkan ke dalam narkoba atau NAPZA. Akibat penyalahgunaan zat-zat 
kimia yang dapat mempengaruhi kontrol diri seseorang yang mengkonsumsinya 
dapat berdampak pada perilaku seks bebas yang mengarah pada penularan HIV. 
Di samping itu, penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam penggunaan 
narkoba juga dapat berisiko tertular HIV, Setelah mengetahui informasi yang 
benar, diharapkan peserta dapat menyampaikannya pada orang lain.
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KEGIATAN 4 : MITOS DAN FAKTA TENTANG NARKOBA,  
    HIV DAN AIDS

Tujuan :
1. Peserta mengetahui informasi yang benar tentang narkoba
2. Peserta mampu menganalisis  informasi yang diterima tentang narkoba.

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis   
2. Berkomunikasi
3. Pengambilan keputusan
4. Pemecahan masalah

Metode
1. Diskusi kelompok
2. Penugasan 
3. Sadap pendapat

Waktu 
45 menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. Kartu-kartu atau lembar pernyataan (4 set)
2. Papan tulis dan alat tulis

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan akrab
2. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan kali ini yaitu membahas masalah-
  masalah yang berkaitan dengen informasi seputar narkoba.
3. Awali pertemuan dengan bertanya “Di samping makanan, bahan-bahan/zat 
  kimia apa saja yang dapat masuk ke dalam tubuh? Kita harapkan jawaban 
yang  muncul adalah obat, vitamin, kopi, teh dan seterusnya.
4. Fasilitator menjelaskan bahwa obat-obatan dan vitamin memiliki efek positif 
  bagi kesehatan selama kita menggunakannya sesuai takaran, namun dapat 
  juga berbahaya jika kita menggunakannya secara berlebihan  atau tidak 
sesuai  dengan takaran  yang dianjurkan.
5. Fasilitator menjelaskan bahwa pada kegiatan ini ingin diketahui sejauh mana 

 pengetahuan peserta tentang obat khususnya narkoba.
6. Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok dan mereka diminta
 untuk berdiri dan berkelompok.
7. Sampaikan bahwa tugas peserta adalah membahas kartu-kartu satu persatu 
 yang diambil dari fasilitator.
8. Salah satu anggota kelompok mengambil lembar pernyataan berupa kartu  
 dari fasilitator untuk kemudian mendiskusikannya dalam kelompok.
9. Peserta diminta untuk menentukan  pernyataan mana yang merupakan  
 mitos dan fakta. Jawaban yang benar akan diberi nilai 1 dan jika   
 ditambahkan alasan yang tepat juga akan diberi nilai tambahan 1.
10. Fasilitator membahas pernyataan satu persatu. Untuk kelompok yang  
 menjawab kurang tepat diminta untuk melihat jawaban pada kunci yang  
 dibagikan pada akhir kegiatan.
11. Setelah semua pernyataan diselesaikan fasilitator menghitung nilai tiap  
 kelompok dan menentukan pemenangnya.
12. Tutuplah kegiatan dengan memberi penegasan

PENEGASAN 

Kadang-kadang masyarakat masih belum memahami bahwa banyak zat kimia 
yang dikonsumsi sehari-hari sebenarnya dapat berbahaya juga dan dapat 
digolongkan ke dalam narkoba atau NAPZA. Akibat penyalahgunaan zat-zat 
kimia yang dapat mempengaruhi kontrol diri seseorang yang mengkonsumsinya 
dapat berdampak pada perilaku seks bebas yang mengarah pada penularan HIV. 
Di samping itu, penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam penggunaan 
narkoba juga dapat berisiko tertular HIV, Setelah mengetahui informasi yang 
benar, diharapkan peserta dapat menyampaikannya pada orang lain.
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Alat Peraga

Lembar Pernyataan

Kunci Jawaban

1. Mitos, karena alkohol tergolong narkoba
2. Mitos, kecanduan narkoba awalnya adalah coba-coba
3. Mitos, sama saja, karena alkohol termasuk narkoba
4. Mitos, semua narkoba berbahaya
5. Mitos, semua narkoba berbahaya
6. Fakta, benar karena dapat memabukkan
7. Mitos, tidak benar selesai tidur masalah tetap ada
8. Fakta, benar di Jakarta remaja pengidap HIV 70 % karena penggunaan jarum 
 suntik bersama
9. Fakta, benar, kenyataannyya penyalahguna narkoba banyak melakukan  
 pencurian untuk membeli obat.
10. Mitos, hal ini tidak benar karena tetap ada bahayanya
11. Mitos, benar namun bahayanya lebih besar
12. Mitos, tidak selalu demikian, kebanyakan karena pengaruh pergaulan.
13. Mitos, teh, kopi adalah mengandung zat kimia yang termasuk obat.
14. Fakta , kenyataannya mereka adalah penderita yang harus ditolong bukan  
 punya penjahat yang harus dipenjarakan.
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1.  Kita tidak mungkin menjadi ke-
canduan alkohol, karena alkohol 
bukan termasuk Narkoba

2. Mencoba-coba alkohol tidak akan 
menjadikan kita kecanduan

3.  Alkohol mempunyai dampak 
yang lebih besar dari pada 
Narkoba lainnya

4.  Mariyuana tidak berbahaya

5.  Ganja tidak berbahaya, maka boleh 
digunakan untuk penyedap 
masakan

6. Alkohol dapat menjadi penyebab 
kecelakaan

7.  Obat-obatan seperti obat tidur 
dapat mengatasi masalah 
seseorang

8. Remaja pengguna Narkotik 
dengan jarum suntik banyak yang 
terinfeksi HIV

9.  Penyalahgunaan Narkoba (obat-
obatan) dapat menjadi pemicu 
tindak kejahatan

10. Remaja boleh-boleh saja menggu 
nakan alkohol, ecstasy dan ganja 
asalkan tidak kecanduan

11. Heroin dapat meningkatkan 
gairah belajar, maka boleh 
digunakan

12. Penggunaan obat-obatan dan 
alkohol disebabkan karena 
faktor keturunan

13. Teh dan kopi bukan termasuk 
obat-obatan (Narkoba)

14.  Pecandu alkohol dan Narkoba 
adalah penderita bukan penjahat
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2. Mitos, kecanduan narkoba awalnya adalah coba-coba
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10. Mitos, hal ini tidak benar karena tetap ada bahayanya
11. Mitos, benar namun bahayanya lebih besar
12. Mitos, tidak selalu demikian, kebanyakan karena pengaruh pergaulan.
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Modul 6

Gaya Hidup

Kegiatan 1  :  Konflik Diri

Kegiatan 2  :  Penolakan Aji dan Dita

Kegiatan 3  :  Memilih Teman

Kegiatan 4  :  Kisah Betty Mirana

Kegiatan 5  :  Pilih Oke atau Boke

Kegiatan 6  :  Kartu Sehat dan Tidak Sehat
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Lembar Materi

GAYA HIDUP

 Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat perilaku seorang 
individu dalam melakukan kegiatan yang sama dengan hari sebelumnya, dan 
perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup (life-style) 
sehari-hari seperti seorang artis yang berpenampilan glamour sehari-harinya 
karena tuntutan keadaan dan lingkungan ia harus berpenampilan demikian. 
Seorang remaja mengenakan celana jeans dengan strip di samping dari atas ke 
bawah mengikuti trend mode, seorang kyai yang selalu tampil mengenakan sorban 
dililit kepala, seorang dokter yang selalu mengalungkan stetoskop di leher ketika 
di rumah sakit, dan sebagainya.  Semua penampilan dan perilaku tersebut 
menunjukkan gaya hidup dari masing-masing individu yang terbentuk karena 
kebiasaan hidup yang dijalaninya.
 Gaya hidup adalah kebiasaan seseorang dalam menjalani kehidupannya 
terutama bagaimana orang tersebut menghabiskan waktu dan uangnya yang 
diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan minat. Gaya hidup merupakan cermin 
kepribadian seseorang. 

Dua makna yang terkandung dalam gaya hidup seseorang yaitu:
1. Bahwa individu tersebut berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya  
 berhubungan dalam suatu pola tersebut. 
2. Bahwa individu tersebut mengatur strategi bagaimana ia ingin dipersepsi  
 (diakui, dianggap) oleh orang lain. Strategi yang dimaksud adalah pendekatan 
 atau cara seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Strategi tersebut 
 mencerminkan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur  
 hidupnya. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dipandang sebagai hal 
 yang relatif karena secara sosial individu berada dalam batasan tingkat seperti 
 kelas sosial, jenis kelamin dan etnik/budaya.
 
 Pada umumnya seorang individu memiliki gaya hidup yang khas dan berbeda 
dengan orang lain. Seringkali gaya hidup tersebut dipengaruhi oleh agama, suku 
bangsa dan kewarganegaraan.
 Gaya hidup ada yang positif dan ada yang negatif. Gaya hidup yang negatif 
bersifat merugikan yang terkadang tidak disadari oleh individu tersebut. Sebagai 
contoh gaya hidup yang konsumtif yaitu kebiasaan hidup yang dilakukan 
seseorang dalam mengkonsumsi atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 



MODUL

6
MODUL

6

214 215

GAYA HIDUPGAYA HIDUP

Lembar Materi

GAYA HIDUP

 Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat perilaku seorang 
individu dalam melakukan kegiatan yang sama dengan hari sebelumnya, dan 
perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup (life-style) 
sehari-hari seperti seorang artis yang berpenampilan glamour sehari-harinya 
karena tuntutan keadaan dan lingkungan ia harus berpenampilan demikian. 
Seorang remaja mengenakan celana jeans dengan strip di samping dari atas ke 
bawah mengikuti trend mode, seorang kyai yang selalu tampil mengenakan sorban 
dililit kepala, seorang dokter yang selalu mengalungkan stetoskop di leher ketika 
di rumah sakit, dan sebagainya.  Semua penampilan dan perilaku tersebut 
menunjukkan gaya hidup dari masing-masing individu yang terbentuk karena 
kebiasaan hidup yang dijalaninya.
 Gaya hidup adalah kebiasaan seseorang dalam menjalani kehidupannya 
terutama bagaimana orang tersebut menghabiskan waktu dan uangnya yang 
diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan minat. Gaya hidup merupakan cermin 
kepribadian seseorang. 

Dua makna yang terkandung dalam gaya hidup seseorang yaitu:
1. Bahwa individu tersebut berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya  
 berhubungan dalam suatu pola tersebut. 
2. Bahwa individu tersebut mengatur strategi bagaimana ia ingin dipersepsi  
 (diakui, dianggap) oleh orang lain. Strategi yang dimaksud adalah pendekatan 
 atau cara seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Strategi tersebut 
 mencerminkan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur  
 hidupnya. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dipandang sebagai hal 
 yang relatif karena secara sosial individu berada dalam batasan tingkat seperti 
 kelas sosial, jenis kelamin dan etnik/budaya.
 
 Pada umumnya seorang individu memiliki gaya hidup yang khas dan berbeda 
dengan orang lain. Seringkali gaya hidup tersebut dipengaruhi oleh agama, suku 
bangsa dan kewarganegaraan.
 Gaya hidup ada yang positif dan ada yang negatif. Gaya hidup yang negatif 
bersifat merugikan yang terkadang tidak disadari oleh individu tersebut. Sebagai 
contoh gaya hidup yang konsumtif yaitu kebiasaan hidup yang dilakukan 
seseorang dalam mengkonsumsi atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 



MODUL

6
MODUL

6

216 217

GAYA HIDUPGAYA HIDUP

tanpa perhitungan yang matang misalnya seorang individu yang membelanjakan 
uangnya untuk membeli barang yang sebenarnya barang tersebut bukanlah 
kebutuhan utama.
 Selain itu ada juga gaya hidup dalam bergaul yang bersifat negatif yaitu dia 
menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya tanpa ada 
manfaat dari pergaulan tersebut yang sering kali dalam pergaulan tersebut dapat 
menjurus ke arah perbuatan seks bebas yang dapat mengakibatkan seseorang 
menderita penyakit IMS. 
 Pada era globalisasi informasi saat ini, media masa baik elektronik maupun 
cetak sangat bersifat terbuka sehingga tentu saja hal tersebut akan sangat 
mempengaruhi perilaku atau gaya hidup seseorang apabila dia tidak mempunyai 
filter terhadap informasi yang diperoleh. Informasi sangat penting bagi 
perkembangan hidup manusia namun terkadang ada informasi yang dapat 
menyesatkan yang dapat mengubah perilaku seseorang menjadi menyimpang 
apabila dia menerima begitu saja informasi tanpa melihat/mengambil manfaat dari 
informasi tersebut.
 Apabila gaya hidup yang dijalani tidak sesuai dengan kemampuan, dan norma 
yang ada hal tersebut akan menimbulkan pertentangan atau konflik baik dalam 
diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Agar kehidupan dapat kita jalani 
dengan baik maka hendaknya dalam berperilaku sehari-hari kita berpedoman 
pada kemampuan dan norma atau aturan yang ada.

KEGIATAN 1  :  KONFLIK DIRI

 Konflik diri merupakan pertentangan batin di dalam diri, yang menunjukkan 
adanya dua hal/kepentingan yang bertentangan, dimana seseorang harus memilih 
berpihak pada salah satunya. Konflik diri bersifat 3 hal, yaitu:
-  Mendekat - mendekat : 
 adanya dua hal yang keduanya diperlukan/menguntungkan.
-  Mendekat - menjauh  : 
 adanya 2 hal yang bertentangan dimana akibatnya yang satu menguntungkan 
 diri sedangkan yang satunya merugikan.
-  Menjauh - menjauh  : 
 adanya 2 hal bertentangan dimana keduanya menimbulkan kerugian.
 
 Penyelesaian konflik tidaklah mudah. Hal yang paling menunjang untuk bisa 
mengurangi akibat konflik adalah kemampuan untuk mengambil/menerima 
risiko.    

Tujuan kegiatan:
1. Memperkenalkan sifat-sifat konflik.
2. Melatih mencari solusi
3. Belajar menerima risiko

Kecakapan yang ingin dikembangkan:
1. Berpikir kritis
2. Pengambilan keputusan

Metode :
1. Diskusi kelompok
2. Curah pendapat 

Waktu : 
40menit

Bahan/alat yang diperlukan
1. White board
2. Alat tulis

GAYA HIDUP :
ADA YANG POSITIF

DAN NEGATIF
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Langkah-langkah Kegiatan
1. Fasilitator menjelaskan Pengantar Konflik Diri.
2. Bagi peserta ke dalam kelompok 6 - 8 orang.
3. Lakukan “tukar pengalaman” di mana tiap anggota kelompok secara  
  bergiliran menceritakan pengalamannya yang menimbulkan konflik diri. 
  Peserta lain boleh bertanya selama ada peserta yang sedang bercerita.
4. Setelah selesai satu pengalaman, diskusikan konflik tersebut dan carilah  
 alternatif jalan keluarnya. Kemudian giliran peserta selanjutnya untuk  
 bercerita.
5. Setelah semua peserta selesai tukar pengalaman, fasilitator menjelaskan  
 bahwa ternyata setiap orang mengalami konflik dan konflik akan selalu ada 
  selama manusia masih memiliki kebutuhan.
6. Jika pengalaman peserta tidak ada yang menyinggung masalah gaya hidup, 
  mintalah peserta untuk “curah pendapat” mengenai konflik apa kiranya 
yang  (akan) dialami remaja dalam masa kehidupannya di SMA.
7. Fasilitator mengajak peserta untuk mengisi Lembar Kerja Konflik
 
     LEMBAR KERJA KONFLIK 

    Kasus konflik         Positif         Negatif   Risiko          Solusi         
Catatan
     
     

8. Fasilitator harus melakukan penilaian seadil-adilnya disertai diskusi yang  
 menarik. Yang penting bukan benar atau salah melainkan proses belajar  
 mengajar yang kritis dan keberanian mengambil keputusan.
9. Lakukan penegasan bahwa konflik tidak dapat dihindari tapi bisa   

 dikendalikan atau diperhalus asalkan adanya usaha yang kuat.

PENEGASAN

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang mengalami konflik. Konflik 
adalah adanya dua hal yang saling bertentangan. Konflik diri timbul apabila ada 
dua kepentingan dalam diri seseorang yang saling bertentangan, sedangkan orang 
tersebut harus memutuskan untuk memilih satu dari dua kepentingan tersebut. 
Konflik diri dapat mengganggu/menyiksa batin seseorang apabila tidak cepat dan 
tepat dalam pengambilan keputusan. Karena itu dalam pengambilan keputusan 
harus disertai dengan pertimbangan yang matang (berpikir kritis) dan berani 
menerima segala risiko yang akan dihadapi dalam pengambilan keputusan 
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tersebut.
KEGIATAN  2  :  PENOLAKAN AJI DAN DITA

 Menolak suatu hal merupakan hak setiap orang. Seseorang dapat selalu 
menolak ajakan teman-temannya untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu 
tempat yang ia tidak suka atau tidak ingin melakukannya. Tetapi, kebanyakan 
orang merasa tidak enak, segan, sungkan, jika ia harus menolak permintaan 
temannya, karena ia takut temannya marah atau tidak mau berteman dengannya 
lagi. Sebetulnya, jika seseorang itu tahu cara yang tepat untuk melakukan 
penolakan terhadap sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, ia tidak akan 
kehilangan teman atau membuat temannya marah. Cara penolakan yang baik 
harus diekspresikan baik melalui ucapan maupun gerakan.

Langkah-langkah dalam melakukan penolakan :
1. Sampaikan kepada teman Anda apa yang Anda rasakan berikut alasannya.  
 Kebanyakan teman akan lebih memperhatikan perasaan Anda dari pada  
 alasan yang dikemukakan. 
2. Tolak secara jelas melalui kata-kata.
3. Minta persetujuan teman tersebut akan penolakan Anda terhadap ajakannya 
  itu. Kemudian ucapkan terima kasih jika ia menerima penolakan anda.
 Jika penolakan Anda tidak diterima dan Anda terus dipaksa, Anda harus  
 mengabaikan/tidak memperhatikan kata-katanya, melainkan, cobalah  
 mencari cara menghindari pergi atau bersama dengannya, secara:
1. Ulangi penolakan Anda, katakan sampai jumpa/selamat tinggal, dan mulai  
 pergi menjauh.
2. Lakukan negosiasi atau tawarkan padanya untuk melakukan aktivitas lain.
3. Tawarkan kepadanya untuk bertemu lagi dilain waktu dalam acara atau  
 aktivitas lain.

Tujuan Kegiatan :
1. Menunjukkan kepada peserta bagaimana bernegosiasi untuk menolak suatu 
  ajakan.
2. Agar peserta mampu menolak ajakan yang tidak berkenan di hati.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Pengambilan keputusan
2. Berpikir kritis.

Contoh kalimat-kalimat Penolakan 

(dalam situasi diajak ke bioskop setelah pulang sekolah).

Bentuk Penolakan

1. Sampaikan perasaan 

 Anda beserta alasannya.

2. Tolak secara jelas

3. Minta persetujuan dan 

 ucapkan terima kasih

Jika dipaksa :

1. Ulangi penolakan

2.  Negosiasi

Contoh kalimat

1. “Saya tidak tenang kalau  

 pulang terlambat. Ibu saya pasti 

 cemas akan saya.”

2. “Saya tidak bisa “pergi”

3. “Saya harap anda tidak  

 keberatan… terima kasih atas  

 pengertiannya”.

1. “Saya betul-betul tidak bisa  

 pergi kesana (sambil bergegas  

 hendak  pulang)”

2. “Bagaimana kalau antar saya  

 pulang saja, ibu saya pasti  

 masak makanan enak”

3. “Mungkin kita bisa pergi lain  

 waktu kalau saya sudah dapat  

 ijin dari Ibu saya” (sambil  

 bergerak pulang).
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 cemas akan saya.”

2. “Saya tidak bisa “pergi”

3. “Saya harap anda tidak  

 keberatan… terima kasih atas  

 pengertiannya”.

1. “Saya betul-betul tidak bisa  

 pergi kesana (sambil bergegas  

 hendak  pulang)”

2. “Bagaimana kalau antar saya  

 pulang saja, ibu saya pasti  

 masak makanan enak”

3. “Mungkin kita bisa pergi lain  

 waktu kalau saya sudah dapat  

 ijin dari Ibu saya” (sambil  

 bergerak pulang).
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Metode : 
1. Bermain Peran 
2. Diskusi 

Bahan/alat yang diperlukan
1. Kertas
2. Alat tulis
3. Alat bantu pandang dengar
4. Lembar Bermain Peran

Waktu : 
40 menit

Langkah-langkah Kegiatan :
1. Mulailah kegiatan dengan menjelaskan “Pengantar” kepada peserta.
2. Setelah pengantar dijelaskan sampai dengan langkah-langkah dan contoh  
 kalimat, mintalah 2 orang peserta, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan 
 sebagai relawan.
3. Minta kedua relawan tersebut memainkan salah satu dari adegan seperti pada 
 lembar alat peraga
4. Setelah selesai memainkan peran/fasilitator mengajak seluruh peserta  
  memberikan pendapat mengenai adegan tadi. Diskusikan strategi apa 
yang   seharusnya dilakukan Aji/Dita untuk menolak ajakan Eva/Alex.
5. Fasilitator memberikan penegasan atas perlunya melakukan penolakan  
 terhadap hal yang tidak sesuai dengan hati nurani.

PENEGASAN

Menolak sesuatu merupakan hak setiap orang. Penolakan yang baik diekspresikan 
baik melalui ucapan maupun gerakan. Pertama-tama sampaikan perasaan anda 
saat diajak dan sebutkan alasan anda menolaknya. Tolaklah ajakan tersebut 
melalui kata-kata yang jelas. Minta persetujuan penolakan anda lalu ucapkan 
terima kasih. Jika anda terus dipaksa, ulangi penolakan anda sambil bergerak 
menjauh, lalu lakukan negosiasi dengan menawarkannya aktivitas lain dan 
sampaikan untuk bertemu di lain waktu sambil bergegas pergi.

Alat Peraga

AJI
Aji mendapat pacar baru, Eva, yang baru pindah dari sekolah di luar negeri. Eva 
sangat cantik, pintar, kaya, sehingga tidak heran jika ia menjadi bintang di 
sekolahnya. Suatu hari, Aji sedang berkunjung ke rumah Eva yang kebetulan orang 
tuanya sedang ke luar negeri. Tidak disangka Eva mengajak Aji ngobrol di 
kamarnya, mulai merayu, sampai akhirnya Eva mengajak Aji berhubungan intim 
dengan menunjukkan kepada Aji bahwa ia sudah sedia kondom. Aji merasa tidak 
pantas melakukan hal itu, namun ia takut menolak karena ia khawatir Eva akan 
memutuskan hubungan dengannya. Eva merayunya.

DITA
Dita adalah seorang siswa SMA. Ia setiap pulang sekolah biasanya langsung ikut 
Bimbingan Belajar untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Suatu hari 
sepulang dari Bimbel ia diajak teman sekelasnya, Alex, makan malam di Pusat 
Pertokoan. Dita tidak menolak karena ia memang sudah lama naksir Alex. Setelah 
makan dan ngobrol Alex mengajak Dita ke Café. 
Namun kali ini Dita tidak mau karena ia takut, orang tuanya di rumah pasti sudah 
menunggu dari tadi. Dita harus menolak
tapi Alek  terus memaksa.
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Metode : 
1. Bermain Peran 
2. Diskusi 

Bahan/alat yang diperlukan
1. Kertas
2. Alat tulis
3. Alat bantu pandang dengar
4. Lembar Bermain Peran

Waktu : 
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 kalimat, mintalah 2 orang peserta, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan 
 sebagai relawan.
3. Minta kedua relawan tersebut memainkan salah satu dari adegan seperti pada 
 lembar alat peraga
4. Setelah selesai memainkan peran/fasilitator mengajak seluruh peserta  
  memberikan pendapat mengenai adegan tadi. Diskusikan strategi apa 
yang   seharusnya dilakukan Aji/Dita untuk menolak ajakan Eva/Alex.
5. Fasilitator memberikan penegasan atas perlunya melakukan penolakan  
 terhadap hal yang tidak sesuai dengan hati nurani.

PENEGASAN

Menolak sesuatu merupakan hak setiap orang. Penolakan yang baik diekspresikan 
baik melalui ucapan maupun gerakan. Pertama-tama sampaikan perasaan anda 
saat diajak dan sebutkan alasan anda menolaknya. Tolaklah ajakan tersebut 
melalui kata-kata yang jelas. Minta persetujuan penolakan anda lalu ucapkan 
terima kasih. Jika anda terus dipaksa, ulangi penolakan anda sambil bergerak 
menjauh, lalu lakukan negosiasi dengan menawarkannya aktivitas lain dan 
sampaikan untuk bertemu di lain waktu sambil bergegas pergi.

Alat Peraga

AJI
Aji mendapat pacar baru, Eva, yang baru pindah dari sekolah di luar negeri. Eva 
sangat cantik, pintar, kaya, sehingga tidak heran jika ia menjadi bintang di 
sekolahnya. Suatu hari, Aji sedang berkunjung ke rumah Eva yang kebetulan orang 
tuanya sedang ke luar negeri. Tidak disangka Eva mengajak Aji ngobrol di 
kamarnya, mulai merayu, sampai akhirnya Eva mengajak Aji berhubungan intim 
dengan menunjukkan kepada Aji bahwa ia sudah sedia kondom. Aji merasa tidak 
pantas melakukan hal itu, namun ia takut menolak karena ia khawatir Eva akan 
memutuskan hubungan dengannya. Eva merayunya.

DITA
Dita adalah seorang siswa SMA. Ia setiap pulang sekolah biasanya langsung ikut 
Bimbingan Belajar untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Suatu hari 
sepulang dari Bimbel ia diajak teman sekelasnya, Alex, makan malam di Pusat 
Pertokoan. Dita tidak menolak karena ia memang sudah lama naksir Alex. Setelah 
makan dan ngobrol Alex mengajak Dita ke Café. 
Namun kali ini Dita tidak mau karena ia takut, orang tuanya di rumah pasti sudah 
menunggu dari tadi. Dita harus menolak
tapi Alek  terus memaksa.
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KEGIATAN 3  :   MEMILIH TEMAN

 Dalam pergaulan sehari-hari, kadangkala tanpa disadari kita cenderung 
memilih teman berdasarkan kesan pertama yang kita lihat. Kita memilih orang 
tertentu yang penampilannya baik, namun seringkali kita tertipu oleh penampilan 
orang tersebut yang ternyata ia adalah seorang penipu. Permainan ini akan 
menunjukkan kepada peserta tentang bagaimana kita seringkali tertipu oleh first 
impression (kesan pertama) tentang seseorang yang kita pilih untuk menjadi teman.

Tujuan Kegiatan :
1. Melatih mengambil keputusan secara kritis dan tepat.
2. Melatih menetapkan prioritas
3. Menemukan nilai utama persahabatan

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Pengambilan keputusan.

Metode :
1. Bermain peran
2. Tanya jawab
3. Curah pendapat

Waktu : 
40 menit

Bahan/alat yang Diperlukan
1. Kertas
2. Alat tulis
3. Tulisan di karton (kartu nama) yang berupa profesi/sifat/kondisi sebagai  
 berikut:

4. Plastik “name tag”

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam bergaul kita perlu memilih teman agar 
  tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif/merugikan.
2. Fasilitator menjelaskan tujuan yang diharapkan dari kegiatan permainan  
 memilih teman.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 8-
  12 orang.
4. Dalam tiap kelompok, peserta dibagi 2 tim menjadi “yang dipilih” dan “yang 
  memilih”. Kepada setiap tim /peserta “yang dipilih” diberi “name tag” 
berupa  profesi/sifat/kondisi seperti tertera dalam kolom profesi/sifat/kondisi. 

 Pendeta

 Penyanyi

 Atlet

 Dokter

 Bujangan

 Banyak Hutang

 Tukang baso

 Sekretaris 

 Psikolog

 Perokok

 sopir ojek

 Pemabuk

 Penjudi

 Penyabar

 Pemarah 

 Guru

 Mahasiswa

 Pengangguran

 Pemerkosa

 Sudah Bersuami

 Penyakitan

 Kiai

 Pembalap

 Pelaut

 PNS 

 ABRI

 Ex Napi 

 Kasir 

 Penderita TBC

 ODHA

 Pelajar

 Penipu

 Pekerja sex

 Janda 

 Duda 

 Impoten

 Ustazah

 Pengedar Narkoba

 Narkotik 
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KEGIATAN 3  :   MEMILIH TEMAN

 Dalam pergaulan sehari-hari, kadangkala tanpa disadari kita cenderung 
memilih teman berdasarkan kesan pertama yang kita lihat. Kita memilih orang 
tertentu yang penampilannya baik, namun seringkali kita tertipu oleh penampilan 
orang tersebut yang ternyata ia adalah seorang penipu. Permainan ini akan 
menunjukkan kepada peserta tentang bagaimana kita seringkali tertipu oleh first 
impression (kesan pertama) tentang seseorang yang kita pilih untuk menjadi teman.

Tujuan Kegiatan :
1. Melatih mengambil keputusan secara kritis dan tepat.
2. Melatih menetapkan prioritas
3. Menemukan nilai utama persahabatan

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis
2. Pengambilan keputusan.

Metode :
1. Bermain peran
2. Tanya jawab
3. Curah pendapat

Waktu : 
40 menit

Bahan/alat yang Diperlukan
1. Kertas
2. Alat tulis
3. Tulisan di karton (kartu nama) yang berupa profesi/sifat/kondisi sebagai  
 berikut:

4. Plastik “name tag”

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam bergaul kita perlu memilih teman agar 
  tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif/merugikan.
2. Fasilitator menjelaskan tujuan yang diharapkan dari kegiatan permainan  
 memilih teman.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 8-
  12 orang.
4. Dalam tiap kelompok, peserta dibagi 2 tim menjadi “yang dipilih” dan “yang 
  memilih”. Kepada setiap tim /peserta “yang dipilih” diberi “name tag” 
berupa  profesi/sifat/kondisi seperti tertera dalam kolom profesi/sifat/kondisi. 
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 Penyanyi

 Atlet

 Dokter

 Bujangan

 Banyak Hutang

 Tukang baso

 Sekretaris 

 Psikolog

 Perokok

 sopir ojek

 Pemabuk

 Penjudi

 Penyabar

 Pemarah 

 Guru
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 Pengangguran

 Pemerkosa

 Sudah Bersuami

 Penyakitan
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 Pembalap

 Pelaut
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 ABRI

 Ex Napi 

 Kasir 
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 Janda 

 Duda 
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 Pengedar Narkoba
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Tulisan  dipasang terbalik/tertutup sehingga tidak bisa terbaca oleh orang lain.
5. Fasilitator menjelaskan kepada tim “Yang Dipilih” bahwa mereka masing
 masing telah diberi label sesuai “name tag”, namun mereka tidak boleh  
 memberitahukan label mereka itu kepada tim “yang memilih”.
6. Setiap anggota tim “yang dipilih” harus memperagakan gerakan-gerakan  
 yang menarik perhatian anggota tim “yang memilih” agar memilih mereka  
 sebagai temannya.
7. Fasilitator menjelaskan kepada anggota tim “yang memilih” untuk memilih 
  salah satu anggota tim “Yang Dipilih” sebagai orang yang akan dijadikan 
  temannya.
8. Semua anggota tim tidak boleh mengeluarkan suara atau berbicara. Anggota 
  tim “yang dipilih” boleh menarik perhatian tim “yang memilih” dengan 
  gerakan macam-macam asalkan tidak berbicara. Jadi mereka hanya dipilih 
  berdasarkan penampilan dan gerak-geriknya. 
9. Setelah nama anggota tim memilih, lalu masing-masing menceritakan alasan 
  pilihannya dan ‘name tag” masih tetap dibalik.
10. Setelah setiap orang yang dipilih disebutkan alasannya, barulah ia membalik 
  “name tag”nya. Kemudian tanya kepada mereka yang memilihnya,  
  bagaimana perasaan mereka setelah mengetahui “status/label”   
 profesi/sifat/kondisi yang sebenarnya.
11. Fasilitator menutup permainan dengan menegaskan bahwa kita harus  
 mengambil keputusan yang tepat dalam memilih teman.

PENEGASAN

Dalam memilih teman, ibarat memilih telur ayam, kita tidak bisa hanya melihatnya 
dari penampilan luarnya saja. Dalam berteman kita perlu tahu latar belakang 
kehidupan dan sifatnya sehingga kita bisa memutuskan apakah perlu terus 
berteman dengannya.

KEGIATAN 4  :  KISAH BETTY MIRANA

Tujuan Kegiatan :
1. Melatih menjaga kehormatan diri
2. Melatih berpikir panjang

Kecakapan yang ingin dikembangkan
1. Kemampuan berempati
2. Pengambilan keputusan
3. Berpikir kritis

Metode:
1. Curah pendapat 
2. Diskusi  

Waktu : 
40 menit

Bahana/alat yang Diperlukan :
1. lembar cerita “Kisah Betty Mirana”
2. White board
3. Alat tulis

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator mengawali dengan penjelasan mengenai gaya hidup yang dapat  
 mengarah ke perilaku yang berisiko tertular HIV
2. Fasilitas memimpin peserta untuk melakukan “curah pendapat” mengenai  
 gaya hidup yang bagaimana yang dapat mengarah ke perilaku yang berisiko 
  tertular HIV. Pendapat peserta ditulis di white board.
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok 5-8 orang lalu memberikan 
  Lembar Cerita “Kisah Betty Mirana” kepada setiap kelompok. Selanjutnya 
  peserta dalam kelompok masing-masing mendiskusikan cerita tersebut 
dan   menjawab pertanyaan yang tersedia.
4. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi dan menjawab pertanyaan,   
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Tulisan  dipasang terbalik/tertutup sehingga tidak bisa terbaca oleh orang lain.
5. Fasilitator menjelaskan kepada tim “Yang Dipilih” bahwa mereka masing
 masing telah diberi label sesuai “name tag”, namun mereka tidak boleh  
 memberitahukan label mereka itu kepada tim “yang memilih”.
6. Setiap anggota tim “yang dipilih” harus memperagakan gerakan-gerakan  
 yang menarik perhatian anggota tim “yang memilih” agar memilih mereka  
 sebagai temannya.
7. Fasilitator menjelaskan kepada anggota tim “yang memilih” untuk memilih 
  salah satu anggota tim “Yang Dipilih” sebagai orang yang akan dijadikan 
  temannya.
8. Semua anggota tim tidak boleh mengeluarkan suara atau berbicara. Anggota 
  tim “yang dipilih” boleh menarik perhatian tim “yang memilih” dengan 
  gerakan macam-macam asalkan tidak berbicara. Jadi mereka hanya dipilih 
  berdasarkan penampilan dan gerak-geriknya. 
9. Setelah nama anggota tim memilih, lalu masing-masing menceritakan alasan 
  pilihannya dan ‘name tag” masih tetap dibalik.
10. Setelah setiap orang yang dipilih disebutkan alasannya, barulah ia membalik 
  “name tag”nya. Kemudian tanya kepada mereka yang memilihnya,  
  bagaimana perasaan mereka setelah mengetahui “status/label”   
 profesi/sifat/kondisi yang sebenarnya.
11. Fasilitator menutup permainan dengan menegaskan bahwa kita harus  
 mengambil keputusan yang tepat dalam memilih teman.

PENEGASAN

Dalam memilih teman, ibarat memilih telur ayam, kita tidak bisa hanya melihatnya 
dari penampilan luarnya saja. Dalam berteman kita perlu tahu latar belakang 
kehidupan dan sifatnya sehingga kita bisa memutuskan apakah perlu terus 
berteman dengannya.

KEGIATAN 4  :  KISAH BETTY MIRANA

Tujuan Kegiatan :
1. Melatih menjaga kehormatan diri
2. Melatih berpikir panjang

Kecakapan yang ingin dikembangkan
1. Kemampuan berempati
2. Pengambilan keputusan
3. Berpikir kritis

Metode:
1. Curah pendapat 
2. Diskusi  

Waktu : 
40 menit

Bahana/alat yang Diperlukan :
1. lembar cerita “Kisah Betty Mirana”
2. White board
3. Alat tulis

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Fasilitator mengawali dengan penjelasan mengenai gaya hidup yang dapat  
 mengarah ke perilaku yang berisiko tertular HIV
2. Fasilitas memimpin peserta untuk melakukan “curah pendapat” mengenai  
 gaya hidup yang bagaimana yang dapat mengarah ke perilaku yang berisiko 
  tertular HIV. Pendapat peserta ditulis di white board.
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok 5-8 orang lalu memberikan 
  Lembar Cerita “Kisah Betty Mirana” kepada setiap kelompok. Selanjutnya 
  peserta dalam kelompok masing-masing mendiskusikan cerita tersebut 
dan   menjawab pertanyaan yang tersedia.
4. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi dan menjawab pertanyaan,   
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 seluruh peserta kembali ke dalam kelompok besar dan tiap kelompok diminta 
 untuk menyampaaikan hasil diskusi kelompoknya yang ditanggapi oleh
 kelompok lainnya..
5. Fasilitator menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa walaupun   
 “kesalahan” hanya dilakukan satu kali, tapi akibatnya bisa panjang dan  
 menjadi masalah besar.

PENEGASAN

Kehormatan diri, apalagi kesucian, harus betul-betul dijaga dengan sangat hati-
hati. Sekali kesucian dan kehormatan ternodai, selamanya kehormatan tersebut 
tidak akan kembali.

Lembar Cerita :

Kisan Betty Mirana 

 Betty Mirana adalah seorang gadis manis, pintar, baik hati, berusia 18 tahun 
dan duduk di kelas III SMA. Ia berpacaran dengan seorang mahasiswa bernama 
Arman. Suatu hari, seperti biasa, Arman mengajak Betty ke tempat kostnya untuk 
menonton film melalui komputer. Rupanya film yang mereka tonton 
membangkitkan gairah seks mereka hingga tanpa bisa dikendalikan pasangan 
tersebut melakukan hubungan seks. Hal ini merupakan yang pertama bagi Betty 
maupun Arman.
 Setelah itu mereka sadar dan sama-sama sepakat untuk tidak mengulangi lagi 
hal tersebut, dan mereka menepatinya, karena mereka memang saling cinta.
 Dua bulan setelah kejadian tersebut Arman terkena musibah kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan ia kehilangan sebelah kakinya dan mukanya hancur. 
Sementara Betty sedang resah karena sudah 2 bulan ini ia tidak haid. Dalam 
ketakutannya Betty menceritakan semuanya kepada ibunya dan tentu saja ibunya 
yang dikenal sebagai tokoh masyarakat menjadi sangat terpukul  dengan kejadian 
yang dialami Betty.  Ayah Betty menuntut Arman untuk menikahi Betty, tapi  
keadaan Arman belum stabil sehingga orang tua Arman melarang Betty  
menceritakan ini kepada Arman.

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah seharusnya Betty bersikap?
2. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua Betty?
3. Apakah tindakan orang tua Arman benar? Alasannya?
4. Apakah yang seharusnya dilakukan Arman jika ia tahu keadaan Betty?
5. Bagaimana pandangan orang lain terhadap keluarga Betty?
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 seluruh peserta kembali ke dalam kelompok besar dan tiap kelompok diminta 
 untuk menyampaaikan hasil diskusi kelompoknya yang ditanggapi oleh
 kelompok lainnya..
5. Fasilitator menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa walaupun   
 “kesalahan” hanya dilakukan satu kali, tapi akibatnya bisa panjang dan  
 menjadi masalah besar.
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hati. Sekali kesucian dan kehormatan ternodai, selamanya kehormatan tersebut 
tidak akan kembali.

Lembar Cerita :

Kisan Betty Mirana 

 Betty Mirana adalah seorang gadis manis, pintar, baik hati, berusia 18 tahun 
dan duduk di kelas III SMA. Ia berpacaran dengan seorang mahasiswa bernama 
Arman. Suatu hari, seperti biasa, Arman mengajak Betty ke tempat kostnya untuk 
menonton film melalui komputer. Rupanya film yang mereka tonton 
membangkitkan gairah seks mereka hingga tanpa bisa dikendalikan pasangan 
tersebut melakukan hubungan seks. Hal ini merupakan yang pertama bagi Betty 
maupun Arman.
 Setelah itu mereka sadar dan sama-sama sepakat untuk tidak mengulangi lagi 
hal tersebut, dan mereka menepatinya, karena mereka memang saling cinta.
 Dua bulan setelah kejadian tersebut Arman terkena musibah kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan ia kehilangan sebelah kakinya dan mukanya hancur. 
Sementara Betty sedang resah karena sudah 2 bulan ini ia tidak haid. Dalam 
ketakutannya Betty menceritakan semuanya kepada ibunya dan tentu saja ibunya 
yang dikenal sebagai tokoh masyarakat menjadi sangat terpukul  dengan kejadian 
yang dialami Betty.  Ayah Betty menuntut Arman untuk menikahi Betty, tapi  
keadaan Arman belum stabil sehingga orang tua Arman melarang Betty  
menceritakan ini kepada Arman.

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah seharusnya Betty bersikap?
2. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua Betty?
3. Apakah tindakan orang tua Arman benar? Alasannya?
4. Apakah yang seharusnya dilakukan Arman jika ia tahu keadaan Betty?
5. Bagaimana pandangan orang lain terhadap keluarga Betty?
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KEGIATAN 5  :  PILIH OKE ATAU BOKE

Tujuan Kegiatan :
1. Peserta mengetahui akan pentingnya pola hidup sehat.
2. Peserta dapat lebih bertanggung jawab akan kesehatan dirinya masing- 
 masing.
3. Menyadarkan peserta akan peranan pola hidup sehat di dalam mengurangi  
 perilaku beresiko terinfeksi HIV.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kritis dan realistis.
2. Berkomunikasi dan menyampaikan pendapat
3. Pemecahan masalah
4. Pengambilan keputusan

Metode :
Diskusi

Waktu : 
40 menit

Bahan yang diperlukan :
Alat tulis dan kertas

Langkah-langkah Kegiatan :
1. Sapalah peserta dengan ramah dan penuh keakraban.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan kali ini berjudul “pilih oke atau boke”.
3. Jelaskan kepada peserta bahwa maksud dari judul tersebut adalah bahwa  
 dalam berperilaku kita punya dua pilihan. Jika pilihan kita baik tentunya akan 
 “oke” dan jika tidak baik akan “boke”.
4. Jelaskan bahwa perilaku kita akan “oke” jika tidak berisiko buruk bagi diri  
 sendiri atau orang lain. Sedangkan “boke” jika perilaku kita berisiko buruk  
 bagi diri sendiri dan orang lain.

5. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok kecil.
6. Minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan mengenai kebiasaan/
 pola hidup Sehat yang bagaimana yang dapat mengurangi risiko tertular HIV 
  (perilaku oke) sebutkan sebanyak-banyaknya dan perilaku yang dapat 
tertular  HIV (perilaku boke).
7. Masing-masing wakil kelompok kemudian mengemukakan hasil diskusi  
 kelompoknya kepada kelompok lain secara bergiliran.
8. Kelompok lain diminta untuk menanggapinya.
9. Pada akhir diskusi, fasilitator memberikan penegasan bahwa dengan  
  menjalankan pola hidup sehat secara baik dan benar, maka secara tidak  
 langsung kita dapat mengurangi risiko terinfeksi HIV.

PENEGASAN

 Dengan dilakukannya aktivitas di atas, maka peserta diajak untuk mulai 
melakukan kebiasaan/pola hidup sehat secara teratur dan baik dimana kebiasaan 
hidup sehat itu dapat dimulai dari hal yang paling kecil seperti: membiasakan diri 
untuk menjaga kebersihan tubuh sendiri (cuci tangan, kaki, mandi), menjaga 
kesehatan tubuh (makan teratur, berolahraga, istirahat yang cukup, tidak 
mengkonsumsi obat-obatan/narkoba), termasuk menjaga kesehatan alat 
reproduksi.
 Dengan menerapkan Pola Hidup Sehat didalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari, secara tidak langsung merupakan cerminan rasa tanggung jawab akan 
kesehatan tubuh kita sendiri.
 Hal tersebut sesuai dengan ungkapan bahwa “Mencegah jauh lebih baik dari 
pada menyembuhkan, termasuk mencegah dari penularan HIV dengan 
membiasakan diri berperilaku yang tidak mengarah pada risiko tertularnya HIV”.
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KEGIATAN 6  :  KARTU SEHAT DAN TIDAK SEHAT

 
Tujuan kegiatan :
1. Peserta mengetahui gaya hidup yang sehat dan tidak sehat.
2. Peserta mampu menilai dan memilih antara perilaku sehat dan tidak sehat.
3. Peserta mengetahui dan menyadari akibat dari gaya hidup sehat dan gaya  
 hidup tidak sehat.

Kecakapan yang ingin dikembangkan :
1. Berpikir kreatif
2. Berpikir kritis
3. Berkomunikasi (mengemukakan pendapat)
4. Pengambilan keputusan

Metode : 
1. Bermain peran
2. Curah pendapat
3. Diskusi

Waktu :
45 menit

Bahan yang diperlukan :
Kartu sehat dan tidak sehat yang diletakkan bertumpuk dengan urutan yang acak 
dan tulisan menghadap ke bawah (lihat lembar alat peraga).

Langkah-langkah kegiatan :
1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan akrab.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan berjudul Kartu 
  Sehat dan Tidak Sehat.
3. Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan  
 kira-kira 5 - 6  orang.
4. Fasilitator meminta satu orang wakil dari masing-masing kelompok untuk  
 maju ke depan dan mengambil satu kartu sehat dan satu kartu tidak sehat yang 

 sudah tersedia dan diletakkan tertelungkup (tulisan di bawah).
5. Tugas setiap kelompok adalah membahas/mendiskusikan apa yang tertulis
 pada kartu tersebut untuk diperagakan dalam bentuk pantomim (gerakan   
 tanpa kata). Beri kesempatan kepada kelompok untuk membuat skenario  
 selama kira-kira 5 menit.
6. Minta setiap kelompok untuk memperagakan gerakan-gerakan sesuai  peran 
  yang tertulis pada kartu sehat, di hadapan teman-teman yang lain.
7. Sementara pantomim diperagakan, minta kelompok lain untuk   
 memperhatikan dan menarik kesimpulan setelah peragaan selesai.
8. Lakukan untuk kelompok yang lain secara bergantian. 
9. Minta setiap kelompok untuk mengenali peran-peran mana yang   
 menunjukkan gaya hidup sehat dan gaya hidup tidak sehat.

PENEGASAN

 Sampaikan kepada peserta bahwa tujuan permainan ini adalah untuk 
memperkenalkan gaya hidup yang bagaimana yang dikatakan sehat dan tidak 
sehat.
 Jelaskan kepada peserta bahwa setiap perilaku yang kita pilih mempunyai 
akibat. Jika kita memilih gaya hidup yang sehat, maka paling tidak kita dapat 
menghindarkan diri dari keadaan-keadaan yang merugikan misalnya mengalami 
tekanan mental (stress), terkena penyakit termasuk kemungkinan tertular HIV.

Catatan :
Tulisan yang dibuat sengaja tidak banyak kata-kata untuk mengundang kreativitas 
dan mengembangkan daya imajinasi peserta.
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