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Sambutan Walikota Bandung
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu alaikum Wr.wb

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas Berkat, Rahmat dan Karunia-Nya,
Alhamdulillah materi ajar "Program penguatan bahan ajar Pendidikan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Siswa SMP" di Kota
Bandung telah selesai dibuat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan
globalisasi yang berimbas pada banyaknya akses informasi masyarakat, baik itu positif maupun
negatif, maka informasi yang negatif cenderung mempengaruhi norma kehidupan sosial di
masyarakat yang pada akhirnya mendorong pada perilaku beresiko.

Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang mudah untuk terpengaruh informasi
negatif yang berimbas pad a perubahan perilaku beresiko seperti penyalahgunaan
narkoba dan pergaulan bebas. Menurut hasil penelitian BNN, jumlah penyalahguna narkoba di
Indonesia adalah 1,5% dari penduduk Indonesia atau sekitar 3,3 juta orang. Dari 80 juta
jumlah pemuda Indonesia sebanyak 3% sudah mengalami ketergantungan narkoba dan
sekitar 15.000 orang telah meninggal dunia (BNN,2006). Berdasarkan data hasil penelitian
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa 97% remaja pernah
menonton atau mengakses pornografi dan sebanyak 62,7% remaja pernah melakukan
hubungan badan (Data hasil Survai KPAI). Melihat kenyataan seperti itu perlu dilakukan suatu
upaya terstruktur dan berkelanjutan untuk memberikan informasi yang baik mengenai
kesehatan reproduksi remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu dengan diberikannya pemahaman secara utuh tentang kesehatan
reproduksi dan bahaya penyalahgunaan narkoba diharapkan remaja mengetahui dampak
dan resiko akibat pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Komisi Penanggulangan AIDS dan Dinas
Pendidikan serta Universitas Padjadjaran melalui IMPACT UPK-Fakultas Kedokteran adalah
dengan cara merancang "Program Penguatan Bahan Ajar Pendidikan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Siswa SMP" di kota
Bandung. Mudah-mudahan dengan terbitnya materi ajar bagi siswa dan guru ini merupa-
kan langkah konkrit untuk melindungi remaja yang nota bene sebagai generasi muda penerus
bangsa agar terhindar dari penyalahgunaan Narkoba dan HIV-AIDS.

Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu alaikum Wr.Wb.



KAlA PENGANlAR
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya
program penguatan bahan ajar pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan
pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa SMP di kota Bandung, telah selesai dirancang
melalui buku/pedoman ini.

Semakin meningkatnya permasalahan penyalahgunaan narkoba dan kesehatan reproduksi di
kalangan remaja, mendorong Dinas Pendidikan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan
(preventive) terhadap masalah tersebut melalui jalur pendidikan formal di SMP Kota Bandung.
Implementasi program ini terintegrasi dalam kurikulum bimhingan dan konseling di
sekolahdan merupakan program komprehensifyangmemadukan konsep-konsepdalam konteks
pendidikan, serta disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan sosial remaja, yang
didukung oleh studi kasus di lapangan.

Kami harapkan peran aktif para guru bimbingan dan konseling, sebagai ujung tombak
keberhasilan program ini. Didukung pula oleh para kepala sekolah dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya untuk turut menyukseskan program ini. Kami juga berharap
melalui program ini para siswa menjadi anak-anak yang sehat, tanggap dan cerdas dalam
menyikapi segala permasalahan dalam dunia remaja mereka yang penuh dinamika dan dapat
menunjukkan perilaku yang baik bagi sahabat-sahabat mereka.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota
Bandung, Fakultas Kedokteran UNPAD, para Kepala Sekolah, guru-guru Bimbingan dan
Konseling serta siswa-siswa SMP yang telah bekerjasama demi terlaksananya program ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Buku Pegangan Guru
Pendidikan Kesehatan Reproduksi
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KATA PENGANTAR
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nva Materi
Ajar yang terkait dengan Program Penguatan Bahan Ajar Pencegahan Penyalahgunaan Nar-
koba, Kesehatan Reproduksi dan Kecakapan Hidup dapat diwujudkan. Materi Ajar ini bersifat
komprehensif yang terdiri dari: Buku Pegangan bagi Guru, Bahan Ajar bagi Guru, Alat Peraga
bagi Guru, Buku Pegangan Bagi Siswa dan Lembar Kerja Siswa. Materi dikembangan berdasar-
kan hasil analisis kebutuhan dari siswa, guru, pihak manajemen sekolah dan instansi terkait
lainnya. lsi dari Materi Ajar ini dikembangkan oleh tim yang bersifat multidisipliner, terdiri dari
psikolog, dokter, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Materi Ajar ini dirasa sangat perlu untuk diterbitkan sebagai pedoman dan alat bantu bagi para
guru, agar dapat memfasilitasi anak didik mereka di dalam lingkungan sekolah. Kami harap-
kan dengan Materi Ajar ini, para guru dapat mempelajari dan mengaplikasikan teknik-teknik
fasilitasi dalam memberi informasi terkini, mengembangkan potensi siswa secara positif dan
melatih keterampilan dibutuhkan siswa. Selain itu pula siswa diharapkan dapat memanfaatkan
secara maksimal Buku Pegangan dan Lembar Kerja Siswa untuk dapat mengikuti pelajaran di
dalam kelas maupun belajar secara mandiri. Siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan,
sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat bagi
dirinya sendiri. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mencegah siswa dari hal-hal yang
menghalangi dirinya dalam mencapai cita-cita, seperti terjerumus dalam penyalahgunaan
narkoba yang dapat berefek pada penularan penyakit HIV!AIDS. Pada akhirnya Materi Ajar ini
diharapkan agar siswa dapat mengembangkan potensi secara positif sekaligus menjadi agen
yang dapat mempengaruhi orang lain untuk menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah
berkontribusi sehingga Materi Ajar ini dapat diterbitkan. Semoga Materi Ajar ini dapat di
pergunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas
pendidikan kesehatan.

Buku Pegangan Guru
Pendidikan Kesehatan Reproduksi



DAFTAR ISTILAH

Abses
Antioksidan

: Radang jaringan tubuh yang memungkinkan timbulnya rongga tempat nanah mengumpul.
: Senyawa yang mampu menunda, memperlambat atau menghambat reaksi cksldasi pada makanan
maupun obat dimana senyawa-senyawa tersebut mudah teroksidasi sehingga sel-sellainnya terhindar
dari radikal bebas.

: Terganggunya fu ngsi manusia berkaitan dengan perasaan sedih yang mendalam dengan gejala penyertanya,
termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan
tidak berdaya serta bunuh diri.

: Representasi dari ekspresi wajah (seperti senyum, sedih ) yang dibuat dengan mengetikan karakter-karakter
pada computer. Contoh : =p, =D, ;0)

: Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau
pemikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain.

: Penyakit kelamin yang mudah menular akibat peradangan yang disebabkan oleh bakteri gonokokus; penyakit

Depresi

Emoticon

Empati

Gonorhea
kencing nanah.

Jamur pada Vagina: Infeksi pada bibir vagina dan vagina yang disebabkan oleh jamur Candida Albicans. Menyebabkan kegatalan
berwarna merah di bawah kulit pria yang tidak disunat. Pada wanita akan ke luar cairan putih kental yang
menyebabkan rasa gatal.

Jaringan erektil : Salah satu jaringan khusus yang dapat membesar karena adanya aliran darah di dalamnya yang terjebak dan
tidak bisa keluar.

Kelenjar Pituitari : Atau kelenjar hipofisa. Kelenjar endokrin sebesar kacang yang terletak di dasar tulang tengkorak dan dibawah
otak. Fungsi kelenjar ini adalah untuk memproduksi berbagai hormon dengan fungsi yang berbeda-beda.

Kutu pada Vagina : Kutu yang hidup pad a kemaluan manusia. Badannya lebih besar dan pendek dibandingkan dengan kutu kepala.
Menular melalui hubungan seksual.

Konfrontasi
Motivasi

: Permusuhan, pertentangan.
: Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan
dengan tujuan tertentu.

: Jasad renik hewani yang terdiri at as satu sel.
: Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu
larutan.

Protozoa
Ph

Syphilis : Penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh bakteri spiroseta, Treponema pallidum. Penularan biasanya
melalui kontak seksual, tetapi ada beberapa contoh lain seperti kontak langsung dan kongenital sifilis
(penularan rnelalui ibu ke anak dalarn uterus).

: Pembengkakan jaringan tubuh yang disebabkan karena ketidaknormalan kondlsi.
: Sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin yang telah masak. Zigot adalah proses
perkembangbiakan sebelum jan in atau calon janin/embrio pad a rahim perempuan.

Tumor
Zygot
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Bapak/lbu Guru yang terhormat,

Oi semester sebelumnya, kita sudah banyak mengajarkan materi terkait narkoba dan
bagaimana cara pencegahan penyalahgunaannya. Pada semester ini kita akan kembali
mengajarkan topik yang terkait dengan pencegahan HIV/AIOSdikalangan siswa sekolah
menengah pertama, yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja.

Kesehatan reproduksi seringkali masih dianggap tabu oleh sebagian orang untuk dibicarakan
apalagi untuk diajarkan. Sebagian orang ini berpendapat bahwa mengajarkan kesehatan
reproduksi akan mengakibatkan meningkatnya perilaku seksual dikalangan remaja. Pendapat
ini telah dibuktikan salah oleh Kuther pada tahun 2000. Persiapan secara psikologis sebelum
anak memasuki usia pubertas akan menentukan sikap dan perilakunya ketika menghadapi
masa tersebut. Ketika Bapak/lbu mengajarkan apa yang akan mereka hadapi pada masa
pubertas maka akan memberikan anak bekal untuk mempersiapkan masa pubertasnya.
Ketidaktahuan remaja akan apa yang akan mereka hadapi pada masa pubertas akan membuat
mereka bingung dan kemungkinan mereka menempuh jalan yang salah menjadi lebih besar.

Bila Bapak/lbu perhatikan fenomena-fenomena yang sekarang marak terjadi dalam kehidupan
remaja. Bapak/lbu akan banyak sekali menemukan berita-berita negatif tentang remaja,
seperti meningkatnya perilaku seks sebelum menikah di kalangan remaja atau ditemukan video
asusila di telepon genggam seorang remaja dan berita lainnya yang membuat hati Bapak/lbu
menjadi cemas dan khawatir. Salah satu faktor penyumbang terbesar meningkatnya perilaku-
perilaku asusila ini adalah kurangnya informasi akan kesehatan reproduksi. Pengetahuan
mereka akan seksualitas tidak mereka dapatkan disekolah dan juga dirumah. Orangtua mereka
pun tidak memiliki pengetahuan akan hal ini karena ayah ibu mereka tidak mengajarkannya.
Oiskusi mengenai seksualitas tidak bisa dilakukan di tempat-tempat formal ataupun umum. Oi
sisi lain, mereka terus dibombardir dengan stimulus-stimulus seksual dari tayangan-tayangan
di televisi, iklan-iklan, buku cerita, internet, teman-teman mereka dan lain sebagainya. Tidak
sedikit remaja yang terjerumus melakukan perilaku seks diluar nikah karena ketidaktahuan
mereka. Mengkhawatirkan bukan, Bapak/lbu 7.

Oalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-Iuasnya kepada anak remaja kita dalam
menggapai cita-citanya dan menjadi remaja yang sehat bertanggung jawab, marilah kita
bersama-sama memberikan bekal bagi mereka, melalui pemberian informasi yang tepat dan
bermanfaat. Melalui jalur pendidikan dan pengajaran, informasi tentang kesehatan reproduksi
akan disampaikan dalam tataran ilmiah dan edukatif.
Pendidikan kesehatan reproduksi ini merupakan suatu hal yang sangat penting.

Remaja hendaknya diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi
dan pendidikan yang tepat mengenai seksualitas, kesehatan reproduksi
dan HIV-AIDS.Oengan pendidikan dan pemahaman yang lengkap
mengenai hal-hal tersebut, remaja diharapkan mampu bertanggung
jawab, melindungi diri sendiri serta menunjukkan perilaku dan sikap
yang positif terhadap reproduksi dan hubungan lawan jenis. Informasi
yang lebih akurat tersebut juga diharapkan membuat remaja mampu
mengatasi masalah pribadinya serta tumbuh dan berkembang menjadi
pribadi yang bertanggung jawab, sehat dan positif.

Buku Pegangan Guru
Pendidikan Kesehatan Reproduksi



Bagaimana iniormasi ini diberikan ?

Sama halnya dengan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba
yang sudah diajarkan Bapak/lbu pada semester yang lalu, informasi tentang
kesehatan reproduksi akan diberikan dengan pendekatan partisipatorv,
yaitu pendekatan yang menekankan partisipasi aktif dari siswa dan stimulasi
terarah dari guru. Bapak/lbu akan dibekali oleh satu buku pegangan guru yang
didalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak/lbu guru lakukan untuk
menyampaikan informasi, bacaan yang sesuai dengan topik dalam pelajaran
kesehatan reproduksi, dan lembar kerja siswa lengkap dengan jawabannya.
Perlu Bapak/lbu ketahui, tidak semua bacaan yang ada dalam buku pegangan
Bapak/lbu terdapat dalam buku pegangan siswa. Oleh karena itu, dampingi
siswa dalam memahami bacaannya dan jawablah semua pertanyaan yang
ingin mereka ketahui.

Buku Pegangan Guru
Pendidikan Kesehatan Reproduksi
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