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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
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KATA PENGANTAR
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 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.



DAFTAR ISTILAH

: Pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin hidup di kandungan. Dikenal
juga sebagai 'pengguguran kandungan'

: Tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Sedangkan dalam konteks kesehatan reproduksi, abstinen juga
berarti tidak melakukan hubungan seksual sama sekali sebelum menikah.

: Sesuatu yang mengakibatkan efek ketergantungan (keinginan/kebutuhan untuk terus menggunakan)
: Keadaan seseorang yang minum secara berlebihan minuman mengandung alkohol berkadar tinggi dan dijadi

kan kebiasaan.
: Turunnya kadar sel darah merah atau hemoglobin dalam darah.
: protein gamma globulin yang ditemukan dalam darah atau cairan tubuh lainnya dan digunakan oleh system
kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir benda asing, seperti bakteri dan virus.

: Kepribadian seseorang yang menunjukkan ketidakpedulian dan atau permusuhan kepada orang lain, terutama
yang berkaltan dengan norma sosial dan budaya.

: Kondisi kesedihan atau patah semangat yang ditandai dengan perasaan tidak tepat, pesimisme akan masa
depan. Pada kondisi ekstrim disertai dengan tidak mau bereaksi terhadap rangsang, delusi, dan putus asa.

: Proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh.
: MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine), memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan
amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda.
Ekstasi biasa juga berbentuk bubuk atau kapsul.

: Peristiwa keluarnya sperma dari penis.
: Pihak yang memberikan bantuan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami atau
memecahkan masalah bersama-sama.

: Sifat pembawa yang diturunkan dari orang tua baik secara dominant atau resesif.
: Keturunan dari mortin dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berlipat ganda.
Heroin dipakai oleh para pecandunya dengan cara menyuntik heroin ke otot, kulit atau pembuluh vena.

: Suatu pola perilaku seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian dan impulsif
(semaunya sendiri). Anak yang hiperaktif cenderung untuk selalu bergerak dan sulit berkonsentrasi.

: Infeksi Menular Seksual yaitu infeksi atau penyakit yang penularan utamanya melalui hubungan seksual.

Aborsi

Abstinen

Adiktif
Alkoholisme

Anemia
Antibodi

Anti sosial

Depresi

Detoksitikasi
Ecstasy

Ejakulasi
Fasilitator

Genetik
Heroin

Hiperaktif

IMS
Infeksi oportunistik : Infeksi yang muncul akibat dari lemahnya pertahanan kekebalan tubuh.

: Masuknya zat atau senyawa kimia dalam tubuh manusia yang menimbulkan efek merugikan pada yang
menggunakannya.

: Zat yang menyebabkan kanker.
: Kecenderungan untuk mengubah persepsi, opini, dan tingkah laku menjadi sesuai dengan norma kelompok.
: Berhentinya secara fisiologls siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan.
: Proses pelepasan dinding rahim (endometrium) yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang
setiap bulan kecuali pada saat kehamilan.

: Kondisi emosi atau suasana hati yang sering berubah.
: Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebutan lain dari Narkoba.
: Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf, dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan rasa sakit, serta
ketergantungan. Jenisnya : putaw (heroin), ganja (kanabis).

: Salah satu penyakit tula ng karena berkurangnya mass a dan kepadatan tulang (keropos tulang).
: Proses pelepasan telur yang telah matang tersebut dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba
falopi untuk dibuahi.

Participatory Learning: Sebuah bentuk proses belajar dimana para pembelajar turut aktif dalam berkontribusi (dan berpartisipasi)

Intoksitikasi

Karsinogenik
Konformitas
Menopause
Menstruasi

Moody
NAPZA
Narkotika

Osteoporosis
Ovulasi

dalam ilrnu pengetahuan, termasuk membentuk ilmu pengetahuan baru.
: Kecurigaan atau hal-hal yang bersifat rasis ataupun masalah-masalah tertentu yang terkait etnik, usia atau
gender tertentu.

: Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan pad a aktivitas mental
dan perilaku ketergantungan. Jenisnya: ekstasi, shabu-shabu, LSD, pil BK, Rohynol, Megadon, Valium, Mandrax.

: Kembali menggunakan zat setelah sebelumnya telah berhenti.
: Dialog internal (monolog) yang kita lakukan dengan diri kita sendiri ketika dihadapkan pad a situasi tertentu.

Prejudice

Psikotropika

Relaps
Self-talk
Sistem saraf pus at : Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang mengintegrasikan dan mengolah semua pesan yang masuk

untuk kemudian dihantarkan melalui saraf motorik ke otot atau kelenjar. Seluruh aktivitas tubuh manusia
dikendalikan oleh system saraf pusat.

: Penyakit pembuluh darah otak yang ditandai dengan kematian jaringan otak yang terjadi karena berkurangnyaStroke
aliran darah dan oksigen ke otak.

: Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering
menyerang paru-paru walaupun pada sepertiga kasus menyerang organ tubuh lain dan ditularkan orang ke
orang.

: Voluntary Counselling & Test. Suatu tes untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak.

TBC

vcr
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Bapak dan Ibu guru yang terhormat,

Remaja dengan semua kompleksitasnya memerlukan suatu lingkungan pendidikan
yang tepat agar mereka dapat mengembangkan seluruh potensi yang mereka
miliki. Terutama untuk mencapai apa yang mereka inginkan dan juga membangun
nusa bangsa kita Indonesia di masa yang akan datang. Hanya saja, keunikan dan
kompleksitas dunia remaja ini terkadang diselubungi dengan kekhawatiran atas
rentannya remaja terhadap perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba
dan seks bebas yang juga mengarahkan pada risiko tertular HIV-AIDS.Untuk itulah,
satu langkah preventif kami tawarkan untuk membantu remaja dan masyarakat
mengatasi dan menghilangkan kekhawatiran tersebut.

Bapak dan Ibu guru, berdasarkan penelitian dan pengukuran yang telah dilakukan, diketahui
bahwa media penularan HIV-AIDSterbesar adalah melalui penggunaan narkoba jarum suntik dan
hubungan seksual. Beberapa usaha sudah dilakukan untuk memutus mata rantai penularan ini.
Sayangnya, jumlah penderita HIV-AIDSmasih terbilang tinggi. Kita tidak dapat memperkirakan
kapan para pengguna narkoba ini mulai menggunakan jarum suntik sehingga usaha terbaik yang
dapat dipertimbangkan adalah memutus rangkaian penularan ini sejak awal yaitu sebelum mereka
menyalahgunakan narkoba atau mulai aktif secara seksual.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mengembangkan program HEBAT!(Hidup Sehat Bersama
Sahabat!) merupakan suatu program pencegahan penularan HIV/AIDS yang digagas oleh :
1. Pemerintah Kota Bandung, yakni Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Komisi Penanggulangan

AIDS (KPA) Kota Bandung
2. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

yang bertujuan untuk mencegah perilaku berisiko tertular HIV-AIDS di kalangan remaja baik
melalui jarum suntik ataupun hubungan seksual dini yang tidak aman.

Dalam program HEBATI ini, siswa akan diajarkan pengetahuan, dibangun sikap yang positif
terhadap hidup sehat serta dilatih keterampilan kecakapan hidup (life skills), seperti bagaimana cara
bernegosiasi atau cara berkomunikasi yang efektif. Jadi, selain berkaitan dengan upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba dan HIV-AIDS,maka melalui HEBAT!ini, siswa akan belajar mengenai
bagaimana menyiapkan dirinya menuju masa kedewasaan, mengatasi permasalahan kehidupan serta
siap menyongsong masa depan yang sehat dan bertanggungjawab. Dengan demikian, diharapkan
mereka dapat menjadi pribadi yang produktif serta menjadi manfaat bagi bangsa dan negara.

Program ini dirancang untuk dilaksanakan selama satu tahun, yang terbagi dalam 2 semester.
Semester pertama untuk Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dan semester
kedua untuk Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Peserta didik yang menjadi sasarannya adalah
siswa kelas 8 SMP (usia 13-14 tahun). Diharapkan program ini dapat diberikan kepada mereka secara
berkesinambungan mulai dari topik awal hingga akhir untuk memberikan paparan yang lebih lengkap
dan bermakna bagi para siswa

Berikut adalah gambaran alur berpikir proses pengembangan program HEBAT!ini serta aspek-aspek
yang terangkum didalamnya.

Buku Pegangan Guru
Pendidikan Kesehatan Reproduksi
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