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ABSTRAK 

 

Ketidakmampuan mahasiswa dalam menyikapi secara positif perubahan-

perubahan yang terjadi mengakibatkan mereka rentan untuk terlibat dalam 

perilaku berisiko, salah satunya perilaku seksual berisiko. Akibat yang diperoleh 

mahasiswa ketika terlibat dalam perilaku seksual berisiko antara lain dari sisi 

kesehatan mahasiswa kemungkinan besar mengalamai infeksi menular seksual, 

HIV/AIDS, keguguran dan kematian janin, bahkan kematian remaja. Pada segi 

sosial, mahasiswa dimungkinkan terisolasi dari masyarakat, terpaksa menikah 

dini, memiliki anak di usia dini, dan ditolak oleh keluarga.  

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan 

penguasaan konten yang dilakukan  dan untuk mencegah perilaku seksual berisiko 

pada mahasiswa serta mengukur tingkat keefektifan model layanan penguasaan 

konten yang dilakukan  untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada 

mahasiswa. Sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian ini menggunakan 

penelitian dan pengembangan (reseach and development). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan mixed methode design sequence karena pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif digunakan secara terpadu dan saling mendukung. 

Pengujian efektivitas model menggunakan desain pre eksperimental design. Hasil 

pada efektifitas desain dan implementasi model, menjadi bahan konklusi dan 

rekomendasi model akhir yang telah teruji yang akan di diseminasikan. 

Pengujian efektivitas model paket layanan penguasaan konten untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa pada satu kelompok 

eksperimen menunjukan bahwa kecenderungan perilaku seksual berisiko berbeda 

secara nyata sebelum dan sesudah diberikan paket layanan penguasaan konten, 

dengan demikian model paket layanan penguasaan konten efektif untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. Hal tersebut memiliki makna bahwa 

model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswamsiap diaplikasikan dalam wilayah yang lebih luas 

secara komprehensif. 

 

Kata kunci : Layanan Penguasaan Konten,  Perilaku Kekerasan Seksual Berisiko 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa memiliki tantangan tersendiri dalam hidup, ketika individu 

masuk dalam dunia kuliah, individu menghadapi berbagai perubahan, mulai dari 

perubahan karena perbedaan sifat pendidikan, perbedaan dalam hubungan sosial, 

pemilihan bidang studi atau jurusan, dan masalah ekonomi. Selain menghadapi 

perubahan di atas, mahasiswa baru juga akan menghadapi perubahan budaya, 

perubahan gaya hidup, perubahan lingkungan dan mahasiswa dituntut untuk 

mampu mengatasinya dengan baik agar kelangsungan pendidikan juga berjalan 

dengan baik (Gunarsa dan Gunarsa, 1995). 

Ketidakmampuan mahasiswa dalam menyikapi secara positif perubahan-

perubahan yang terjadi mengakibatkan mereka rentan untuk terlibat dalam 

perilaku berisiko, salah satunya perilaku seksual berisiko. Risiko didefinisikan 

sebagai kesempatan kerugian, dan pengambilan risiko sering didefinisikan sebagai 

terlibat dalam perilaku berisiko yang memiliki konsekuensi berbahaya (Beyth-

Marom & Fischoff, 1997 dalam Jessor 1998). Selama waktu kritis ini, kebiasaan 

kesehatandan perilaku masa remaja akan mempengaruhi kesehatan tidak hanya 

selama masa remaja, tetapi sepanjang usia. (Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, 

R.,2009: hlm. 8). Perilaku seksual selalu disertakan dalam daftar “masalah 

perilaku” dan “perilaku berisiko” dari masa remaja, meskipun dianggap normal di 

kalangan orang dewasa dan sudah menikah. 

Data jaringan Epidermiologi Nasional (2009) selama tahun 2005-2007 

penelitian dilakukan di Jakarta, Semarang dan Surabaya, menunjukan dari 1906 

mahasiswa 58,3 % memiliki pengalaman pacaran, 31,7 % melakukan ciuman, 

16,9% necking, 13,2 % petting, dan 10 % intercouse. Informasi dari kepala pusat 

bimbingan konseling dan layanan bimbingan konseling Universitas PGRI 

Semarang bahwa sebagian besar masalah yang dikonsultasikan oleh mahasiswa 

adalah berkaitan dengan gaya berpacaran, seks pranikah, hamil pra nikah, dan 
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bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup karena hamil di luar nikah , bahkan ada 

beberapa mahaiswa yang melakukan perilaku seksual berisiko untuk memenuhi 

gaya hidup. Kondisi ini membuktikan bahwa mereka perlu mendapatkan layanan 

dan keterampilan yang diperoleh melalui sesama teman maupun melalui bantuan 

dosen wali. 

Akibat yang diperoleh mahasiswa ketika terlibat dalam perilaku seksual 

berisiko antara lain dari sisi kesehatan mahasiswa kemungkinan besar 

mengalamai infeksi menular seksual, HIV/AIDS, keguguran dan kematian janin, 

bahkan kematian remaja. Pada segi sosial, mahasiswa dimungkinkan terisolasi 

dari masyarakat, terpaksa menikah dini, memiliki anak di usia dini, dan ditolak 

oleh keluarga. Pada segi personal, mahasiswa dapat mengalami stres, depresi, 

konsep diri yang negatif bahkan bunuh diri. Pada segi karier, mahasiswa 

dimungkinkan mengalami drop-out, kurang keterampilan dalam bekerja, menjadi 

pengangguran, dan hal tersebut dapat menambah beban yang sangat berat bagi 

universitas khususnya dan negara pada umumnya. 

 Perilaku seksual berisiko ini dapat dicegah dengan layanan penguasaan 

konten. Karena layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan individu mengembangkan diri dengan sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan 

belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan 

penguasaan konten ini dapat membantu individu menguasai aspek-aspek konten 

tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapakan 

mampu memenuhi kebutuhannya serta masalah-masalah yang dialaminya.  

Hasil studi pendahuluan menunjukan bahwa kecenderungan perilaku 

seksual berisiko pada mahasiswa berada pada fase yang cukup mengkhawatirkan. 

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pihak fakultas dan Pusat PLBK melalui 

pemberian nasihat, seminar dan konseling, namun belum terstruktur dan belum 

optimal dalam melibatkan dosen wali. Hasil penilaian pakar dan praktisi terhadap 

model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswa yang dikembangkan dinilai layak dan operasional 

sebagai suatu model untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. 
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Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Model Paket Layanan 

Penguasaan Konten Untuk Mencegah Perilaku Seksual Berisiko Pada Mahasiswa” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 

keefektifan model layanan penguasaan konten yang dilakukan  untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko pada mahasiswa?” 

C. Tujuan Khusus 

Penelitian ini lebih memfokuskan tujuan penelitiannya yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan layanan penguasaan konten yang dilakukan dan untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa serta mengukur tingkat 

keefektifan model layanan penguasaan konten yang dilakukan  untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. 

D. Urgensi  

Keutamaan penelitian ini adalah dapat mengembangkan karakter-karakter 

mahasiswa, sehingga para mahasiswa dapat tumbuh berkembang sesuai potensi 

yang dimilikinya tanpa mengabaikan nilai-nilai culture yang ada sehingga 

memiliki kehidupan efektif sehari-hari (KES).  

E. Target  

Adapun temuan yang di targetkan dalam penelitian ini adalah tersusunnya 

model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswa yang siap diaplikasikan dalam wilayah yang lebih luas 

secara komprehensif. 

F. Kontribusi  

Model yang telah di targetkan akan berkontribusi pada ilmu pengetahuan, 

lebih fokus pada mahasiswa. Hal ini karena salah satu tujuan pendidikan adalah 

mewujudkan atau akan melahirkan insan-insan manusia yang berkarakter dan 

berakhlak mulia serta memiliki perilaku yang normatif. Oleh karena itu model ini 

akan sangat dibutuhkan untuk mengintervensi subyek pendidikan (mahasiswa). 

 



4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perilaku Seksual Berisiko  

Jessor, Richard (1998) menyatakan bahwa perilaku berisiko adalah 

perilaku yang dapat membahayakan kesejahteraan, kesehatan, dan memiliki 

konsekuensi yang merugikan bagi kehidupan. Dia mengatakan bahwa “The 

concept of risk behavior as behavior that can compromise wellbeing, health, and 

the life course has its focus on the potential of such behavior to result in negative 

outcomes or adverse consequence” (hlm.2).  

Perilaku berisiko dapat dipertimbangkan oleh risiko pribadi atau sosial 

yang tidak diinginkan, selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang 

lain di sekitarnya. Penggunaan obat dapat menyebabkan masalah dengan orang 

tua atau hukum, aktivitas seksual dini dapat menyebabkan melahirkan anak yang 

tidak diinginkan, putus sekolah, menjadi pengangguran, bahkan kematian. 

Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang sangat merugikan, baik 

untuk diri sendiri maupun orang di sekelilingnya. Dilihat dari sisi perokok, 

merokok dapat membahayakan kesehatan. Dilihat dari sisi orang disekelilingnya, 

merokok menimbulkan dampak negatif bagi perokok pasif. Risiko yang 

ditanggung perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. 

Jenis-jenis perilaku berisiko menurut Bonino, Cattelino, & Ciairano., 

(2003, hlm.VI) antara lain perilaku merokok, mengkonsumsi alkohol,  

psikotropika dan zat adiktif; perilaku antisosial, risky driving, perilaku seksual 

berisiko, dan gangguan makan. Risky driving disini adalah mengendarai 

kendaraan bermotor yang berisiko seperti tidak menggunakan pengaman misalnya 

helm untuk sepeda motor dan sabuk pengaman untuk mobil, belum memiliki surat 

ijin mengemudi, mengendarai dalam kecepatan tinggi, dan tentunya hal tersebut 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. 

Perilaku seksual selalu disertakan dalam daftar “masalah perilaku” dan 

“perilaku berisiko” dari masa remaja, meskipun dianggap normal di kalangan 
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orang dewasa dan sudah menikah. Bonino, Cattelino, & Ciairano (2003, hlm.184) 

mengungkapkan bahwa perilaku seksual dikatakan berisiko ketika dilakukan 

terlalu dini, berganti-ganti pasangan dan melakukan tanpa pengaman atau alat 

kontrasepsi. Namun tentunya konsep tersebut tidak sesuai dengan budaya di 

Indonesia yang masih kental dengan aturan agama dan adat ketimuran. Perilaku 

seksual berisiko lebih kepada perilaku seksual yang melanggar norma-norma dan 

aturan di masyarakat. 

Sakti  (2003) menjelaskan bahwa perilaku seksual terbagi menjadi dua 

macam yang pertama aktivitas seksual dan yang kedua hubungan seksual. 

Aktivitas seksual merupakan semua perilaku yang berdasarkan dorongan seksual 

kecuali hubungan seksual. Beberapa aktivitas seksual ialah ciuman erotik, 

pelukan, rabaan, dan oral seks. Sebagian orang merasa cukup puas dengan 

melakukan aktivitas seksual tanpa hubungan seksual (Intercouse) akan tetapi 

sebagian lain melanjutkannya ke dalam hubungan seksual.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Boyke (2004) menjelaskan bahwa 

“aktivitas seksual adalah tindakan fisik atau mental yang menstimuli, merangsang, 

dan memuaskan secara jasmaniah”. Tindakan itu dilakukan sebagai cara yang 

penting bagi seseorang untuk mengekspresikan perasaan dan daya tarik kepada 

orang lain. Beberapa aktivitas seksual sebagai berikut: (1) masturbasi merupakan 

stimulasi organ genital (seks), biasanya dengan tangan, tanpa melakukan 

hubungan intim. Masturbasi bagi laki-laki dan perempuan kadang-kadang 

dinamakan “bermain dengan diri sendiri”; (2) french kiss  merupakan berciuman 

dengan mulut terbuka dan termasuk menggunakan lidah; (3) hickey merupakan 

mengisap atau menggigit pasangan dengan gemas, kadang-kadang pada leher, 

buah dada, atau paha; necking merupakan berciuman biasanya termasuk mencium 

wajah dan leher. Necking adalah istilah yang umumnya digunakan untuk 

menggambarkan ciuman dan pelukan yang lebih mendalam, (4) petting adalah 

langkah yang lebih mendalam dari necking. Ini termasuk merasakan dan 

mengusap-usap tubuh pasangan termasuk lengan, dada, buah dada, kaki, dan 

kadang-kadang daerah kemaluan, entah di luar atau di dalam pakaian.  Lebih 

lanjut Rakhmawati (2011, hlm.13) menyatakan bahwa aktivitas seksual seperti 
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kissing, necking, petting, dan intercouse merupakan perilaku yang normal pada 

manusia namun menjadi tidak normal ketika dilakukan oleh pasangan yang belum 

menikah. Kissingatau berciuman,  biasanya identik dengan ciuman di bibir (cium 

tangan orang tua dan cium di jidat dari orang tua tidak termasuk). Cipika-cipiki 

(cium pipi kanan- cium pipi kiri) sampai french kiss  atau berciuman dengan 

mulut dan termasuk dengan lidah. Sedangkan necking secara bahasa artinya 

berpelukan (bukan pelukan kemenangan para pemain bola, bukan pelukan saat 

sedih juga bukan pelukan dari orang tua kepada anak. Necking ini berciuman tidak 

hanya sebatas leher tapi bisa saja sampai telinga dan sekitarnya. Petting  dapat 

diartikan menyentuh dan memijat daerah rangsangan seksual dengan berpakaian 

(rabaan atau petting). Menyentuh penis dan memijat daerah rangsangan seksual 

masih menggunakan pakaian (petting kelas berat). Menggesek-gesekkan penis 

pada vagina tanpa memasukkan juga merupakan petting. Terakhir adalah 

intercouse secara tradisional biasanya diartikan sebagai hubungan seksual 

(masuknya penis ke dalam vagina). 

 

Teori Biopsikosisal dalam Konsep Perilaku Berisiko pada Remaja 

Perilaku seksual berisiko pada remaja tidak bisa dipandang hanya dari satu 

sisi saja, melainkan dari berbagai sisi baik internal maupun eksternal. Perilaku 

seksual berisiko pada remaja merupakan hal yang cukup kompleks sebagaimana 

diungkapkan oleh Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, R., (2009, hlm. 33-41) 

bahwa “biological,psychological, and social or environmental factors influence 

adolescent risk–taking perilaku”. Berbagai faktor termasuk biologis, psikologis, 

dan lingkungan memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap perilaku berisiko 

pada remaja. Meskipun banyak teori perilaku berisiko yang mengambil fokus 

pada domain faktor biologis saja, atau psikologis, atau lingkungan saja. Domain-

domain tersebut antara lain: 

1) Teori Biologis dan Perilaku Berisiko 

Teori biologis menunjukkan bahwa perilaku berisiko mengambil hasil dari 

empat sumber: (1) kecenderungan genetik, (2) pengaruh hormonal, (3) pengaruh 
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asynchronous pubertas (pubertas dini atau lebih lambat dari rekan seusia), (4) otak 

dan sistem syaraf pusat.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pecandu alkohol lebih 

mungkin menjadi pecandu alkohol dibandingkan anak non-alcoholics. Penelitian 

Irwin & Millstein menunjukkan bahwa pematangan yang lebih awal atau lebih 

lambat dari rekan seusia diduga menjadi faktor dalam pengambilan risiko (dalam 

Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, R., 2009). Kemudian remaja yang secara 

fisik terlihat lebih dewasa dari remaja umumnya terlibat dalam perilaku „dewasa‟ 

seperti merokok, minum, dan hubungan seksual. Berdasar prinsip neuroscience, 

pematangan kognitif yang lambat dari sistem kontrol di otak yang mengatur 

impuls membuat remaja memiliki kerentanan tinggi untuk melakukan perilaku 

berisiko. Perilaku berisiko pada remaja adalah produk dari faktor penalaran logis 

dan piskososial, penalaran logis sebagian besar sepenuhnya dikembangkan pada 

usia lima belas tahun, tetapi kapasitas psikososial (kontrol impuls, regulasi emosi, 

dan ketahanan terhadap pengaruh teman yang memfasilitasi pengambilan 

keputusam dan pengambilan risiko dipandu sistem kognitif-kontrol di otak yang 

berkembang dengan baik ketika mereka menjadi dewasa muda. Dapat 

diikhtisarkan bahwa teori biologis memandang perilaku berisiko pada remaja 

dapat terjadi karena faktor kecenderungan genetik, pubertas dini atau lambat dari 

teman seusianya, serta pematangan kognitif yang lambat. 

2) Teori Psikologis dan Perilaku Berisiko 

Teori psikologis dalam pengambilan risiko dipengaruhi oleh peran kognisi, 

ciri-ciri kepribadian, dan karakeristik disposisional.  

a) Peran Kognisi 

Teori kognisi dalam pengambilan risiko melihat cara-cara dimana individu 

mempersepsikan risiko dan membuat keputusan tentang pengambilan risiko. Teori 

persepsi risiko pada remaja dipengaruhi oleh premis bahwa mereka percaya 

bahwa mereka kebal. Teori kekebalan telah digunakan untuk menjelaskan 

mengapa remaja berani mengambil risiko meskipun sedikit bukti yang 

mendukung asumsi ini.  
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Banyak penelitian telah mengungkapkan peran pengambilan keputusan 

pada pengambilan risiko. Fischoff  (dalam Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, 

R., 2009) mengidentifikasi lima komponen penting dari pengambilan keputusan: 

(1) mengidentifikasi alternatif pilihan, (2) mengidentifikasi konsekuensi yang 

mungkin terjadi, (3) mengevaluasi konsekuensi keinginan yang potensial, (4) 

menilai kemungkinan konsekuensi tersebut, (5) menggabungkan informasi untuk 

membuat keputusan. Pada pertengahan remaja kebanyakan membuat keputusan 

seperti orang dewasa, sekitar usia empat belas atau lima belas tahun, remaja 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengevaluasi berbagai pilihan 

alternatif. Meskipun demikian, isi komponennya berbeda secara substansial 

berdasarkan pengalaman, penilaian, tekanan sosial, dan situasi. 

b) Peran Kepribadian 

Pengaruh relatif dari faktor individu pada pengambilan keputusan remaja 

mungkin merefleksikan kecenderungan umum terhadap perilaku remaja itu 

sendiri. Unconventionality dalam sistem kepribadian diwakili oleh nilai yang 

lebih rendah untuk prestasi akademik, religiusitas yang rendah, dan toleransi yang 

lebih besar untuk penyimpangan merupakan faktor yang umumnya berkorelasi 

dengan masalah minum alkohol, penggunaan ganja, dan perilaku seksual berisiko. 

Mencari sensasi sebagai ciri kepribadian digunakan untuk menjelaskan perilaku 

berisiko. Mencari sensasi didefiniskan sebagai sifat kebutuhan untuk bervariasi 

dan pengalaman untuk mengambil risiko fisik dan sosial demi pengalaman sensasi 

tersebut. Pencari sensasi biasanya melihat risiko yang lebih kecil dari sebuah 

perilaku. sensasi telah dikaitkan dengan berbagai perilaku berisiko seperti 

penyalahgunaan zat, nekad menggunakan kendaraan bermotor, kenakalan, dan 

perilaku seksual berisiko. Dapat diikhtisarkan bahwa prestasi akademik yang 

rendah, religiusitas yang rendah, toleransi yang lebih besar untuk penyimpangan 

perilaku dan mencari sensasi berpengaruh terhadap remaja melakukan perilaku 

berisiko. 

c) Peran Karakteristik Disposisional 

Self esteem, depresi, dan locus of control sering dikutip sebagai prediktor 

teoritis perilaku berisiko. Self estem yang rendah telah dikaitkan dengan perilaku 
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seksual berisiko pada remaja perempuan. Depresi, mood, dan stres berhubungan 

dengan intensitas penggunaan tembakau pada remaja, dan perilaku seksual 

berisiko pada remaja laki-laki dan perempuan. Faktor kognitif seperti persepsi 

terhadap risiko dan pengambilan keputusan memberikan kontribusi pada perilaku 

berisiko pada remaja. Pengaruh teman sebaya pada masa awal sampai pertengahan 

remaja menyebabkan keputusan yang diambil selama masa remaja ini lebih 

banyak karena masukan atau pengaruh teman sebaya. Remaja biasanya hanya 

memikirkan dampak jangka pendek dari pada jangka panjang. Ketidakseimbangan 

psikologis dalam bentuk agresi yang berlebihan, gangguan impulsif, 

meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku berisiko. Mood dan 

depresi telah dikaitkan dengan penyalahgunaan zat dan perilaku seksual berisiko, 

namun pada perilaku berisko jenis lain belum ditetapkan. Karakteristik 

disposisional seperti self esteem, depresi, locus of control, mood, stres, persepsi 

terhadap risiko dan pengambilan keputusan, pengaruh teman sebaya pada masa 

awal sampai pertengahan remaja menyebabkan keputusan yang diambil selama 

masa remaja ini lebih banyak karena masukan atau pengaruh teman sebaya, agresi 

yang berlebihan, gangguan impulsif, dapat berpegaruh terhadap keterlibatan 

remaja dalam perilaku berisiko. 

Teori biologis memandang bahwa persepsi risiko pada remaja dipengaruhi 

oleh premis bahwa mereka percaya bahwa mereka kebal, prestasi akademik yang 

rendah, religiusitas yang rendah, toleransi yang lebih besar untuk penyimpangan 

perilaku, mencari sensasi, self esteem yang rendah, depresi, locus of control yang 

rendah, mood, stres, persepsi terhadap risiko dan pengambilan keputusan, 

pengaruh teman sebaya pada masa awal sampai pertengahan remaja menyebabkan 

keputusan yang diambil selama masa remaja ini lebih banyak karena masukan 

atau pengaruh teman sebaya, agresi yang berlebihan, gangguan impulsif, dapat 

meningkatkan remaja terlibat dalam perilaku berisiko. 

3) Teori Sosial dan Lingkungan dalam Perilaku Berisiko Remaja 

Model sosial dan perilaku berisiko pada remaja melihat peran teman 

sebaya, orang tua, struktur dan fungsi keluarga, dan institusi (sekolah dan 

religiusitas). 
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a) Peran Keluarga 

Orang tua memainkan peran penting dalam menentukan keterlibatan 

remaja dalam perilaku berisiko. Remaja dapat „belajar‟ untuk terlibat dalam risiko 

dengan mengambil atau mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Pemodelan orang tua dan sikap permisif terhadap substansi penggunaan 

berhubungan erat dalam penggunaan narkoba pada awal masa remaja. Struktur 

keluarga berkorelasi cukup konsisten dengan perilaku berisiko pada remaja. 

Remaja perempuan dari orang tua tunggal lebih mungkin memulai hubungan 

intim dan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan kontrasepsi dari pada 

rekan-rekan mereka dari keluarga utuh. Pemantauan atau pengawasan orang tua 

telah dipelajari secara luas berkorelasi penting dengan perilaku berisiko pada 

remaja. Boraeski, et, al. (dalam Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, R., 2009) 

menemukan bahwa pengawasan orang tua dikombinasikan dengan pemberian 

kepercayaan sebagai faktor pelindung yang signifikan terhadap perilaku seksual 

berisiko pada kedua jenis kelamin, rokok dan ganja pada wanita, dan alkohol pada 

remaja laki-laki. Tingginya konflik interparental dikaitkan dengan peningkatan 

risiko remaja melakukan perilaku berisiko. Dukungan keluarga dan pemodelan 

perilaku berisiko berhubungan erat dengan perilaku berisiko pada remaja.  

b) Teman Sebaya 

Salah satu tugas perkembangan masa remaja adalah individualisasi dari 

keluarga dan mengidentifikasi dengan kelompok sebaya. Pengaruh yang relatif 

lebih besar dengan teman sebaya dibandingkan orang tua berhubungan dengan 

kecenderungan terhadap masalah perilaku berisiko (rawan) seperti penggunaan 

ganja, masalah minum, perilaku seksual berisiko. Billy dan Udry (dalam 

Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, R.,2009) menemukan bahwa remaja 

perempuan kulit putih yang memiliki teman-teman yang aktif secara seksual 

hampir pasti menjadi aktif secara seksual dalam waktu dua tahun. 

c) Masyarakat 

Pengaruh masyarakat seperti media massa dan norma-norma masyarakat 

juga berpengaruh terhadap perilaku berisiko pada remaja. Seperti peraturan daerah 

yang memungkinkan penjual rokok, alkohol, kondom yang membebaskan usia 
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pembeli juga mendukung terjadinya perilaku berisiko pada remaja. Harapan 

budaya juga dapat berpengaruh terhadap perilaku berisiko pada remaja. Amerika 

Serikat memiliki tingkat tertinggi berkaitan dengan remaja melahirkan dan aborsi. 

Hal ini diduga terkait dengan sikap budaya yang berbeda-beda terhadap 

seksualitas dan kontrasepsi. Bahkan di Amerika Serikat, harga alat kontrasepsi 

bervariasi signifikan dengan etnis atau agama yang dianut (Morrow & Carter, 

dalam Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, R.,2009).  Teori sosial dan 

lingkungan memandang bahwa pemodelan orang tua, sikap permisif orang tua 

terhadap perilaku berisiko, remaja dengan orang tua tunggal, pemantauan dan 

pengawasan orang tua, tingginya konflik interparental, keluarga yang kurang 

harmonis, dukungan orang tua, teman sebaya, media massa, norma-norma di 

masyarakat, seperti peraturan daerah yang membebaskan penjualan rokok, 

alkohol, dan alat kontrasepsi memperkuat keterlibatan remaja dalam perilaku 

berisiko. 

Model biopsikososial menyediakan kerangka kerja yang mengasumsikan 

bahwa dalam faktor lingkungan sosial ada kecenderungan biologis dan psikologis 

yang berpengaruh terhadap perilaku berisiko. Kematangan biologis secara 

langsung dipengaruhi oleh empat variabel: kognisi, persepsi diri, persepsi dari 

lingkungan sosial, dan nilai-nilai pribadi. Menurut model ini keempat variabel 

tersebut dimediasi oleh persepsi terhadap risiko dan karakteristik teman sebaya. 

Kematangan biologis yang mempengaruhi perilaku berisiko pada remaja meliputi 

pubertas, efek hormonal, dan kecenderungan genetik. Variabel psikologis yang 

terkait dengan pengambilan risiko termasuk self esteem, mencari sensasi, 

kemampuan kognitif serta afektif. Variabel sosial pada pengambilan risiko 

termasuk teman sebaya, orang tua, dan sekolah. 

 

B. Layanan Penguasaan Konten 

1. Pengertian Layanan Penguasaan Konten 

Layanan pembelajaran (penguasaan konten) adalah layanan dan konseling 

yang memungkinkan pesserta didik (klien) mengembangkan diri dengan sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan 
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belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan 

penguasaan konten merupakan bantuan kepada individu baik sendiri maupun 

kelompok (Hallen, 2005: 79). Selanjutnya Tohirin (2011: 158)  layanan 

penguasaan konten merupakan mutu layanan bantuan kepada individu (siswa) 

baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang 

dipelajari merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta, data, 

konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan. 

Sedangkan menurut Prayitno, dan Erman Amti (2004: 2) layanan 

penguasaan konten adalah suatu layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri 

ataupun kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu 

melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu 

merupakan satu unit konten yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, 

proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait 

di dalamnya. Layanan penguasaan konten membantu individu menguasai aspek-

aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu 

diharapakan mampu memenuhi kebutuhannya serta masalah-masalah yang 

dialaminya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan layanan penguasaan konten adalah suatu layanan bimbingan dan 

konseling yang ditujukan agar siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap, 

ketrampilan dan kebiasaan belajar yang baik guna menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. 

2. Materi Layanan Penguasaan Konten 

Menurut Mugiarso (2004:61) materi umum layanan pembelajaran dapat 

diangkat melalui layanan penguasaan konten yaitu melalui; 

a) Pengenalan anak yang mengalami masalah besar tentang kemampuan, 

motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar 

b) Pengembangan motivasi, sikap dan kebiasaan belajar yang baik  

c) Pengembangan keterampilan belajar seperti membaca, mencatat,  bertanya dan 

menjawab dan menulis  
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d) Pengajaran perbaikan 

e) Program pengayaan. 

Menurut Hallen (2005:79) materi yang dapat diangkatkan melalui layanan 

penguasaan konten ada berbagai macam, yaitu meliputi: 

a. Pengenalan siswa yang mengalami masalah besar. 

b. Pengembangan motivasi, sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 

c. Pengambangan keterampilan belajar; membaca, mencatat, bertanya dan 

menjawab dan menulis. 

d. Pengajaran perbaikan. 

e. Program pengayaan.  

3.  Tujuan Layanan Penguasaan Konten 

Menurut Prayitno dan Amti (2004: 2-4) tujuan layanan penguasaan konten 

terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari layanan 

penguasaan konten adalah dikuasainya suatu konten tertentu. Penguasaan konten 

ini perlu bagi individu atau klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, 

mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu, 

untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Dengan 

penguasaan konten yang dimaksud itu individu yang bersangkutan lebih mampu 

menjalani kehidupannya secara efektif.  

Sedangkan tujuan khusus dari layanan penguasaan konten dapat dilihat 

dari  kepentingan individu atau klien yang mempelajarinya dan isi konten itu 

sendiri. Tujuan khusus layanan penguasaan konten terkait dengan fungsi-fungsi 

konseling yaitu : 

a. Fungsi pemahaman, menyangkut konten-konten yang isinya merupakan 

berbagai hal yang perlu dipahami. Dalam hal ini seluruh aspek konten (yaitu 

fakta, data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai dan bahkan aspek yang 

menyangkut persepsi, afeksi, sikap dan tindakan) memerlukan pemahaman 

yang memadai. Konselor dan klein perlu menekankan aspek-aspek 

pamahaman dari konten yang menjadi fokus layanan penguasaan konten. 
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b. Fungsi pencegahan dapat menjadi muatan layanan penguasaan konten apabila 

kontennya memang terarah pada terhindarkannya individu atau klien yang 

mengalami masalah tertentu. 

c. Fungsi pengentasan akan menjadi arah layanan apabila penguasaan konten 

memang untuk mengatasi masalah yang sedang dialami klien. 

d. Penguasaan konten dapat secara langsung maupun tidak langsung 

mengembangkan dan memelihara potensi individu atau klien. Pengajaran dan 

pelatihan dalam layanan penguasaan konten dapat mengemban fungsi 

pengembangan dan pemeliharaan. 

e. Penguasaan konten yang tepat dan terarah memungkinkan individu membela 

diri sendiri terhadap ancaman ataupun pelanggaran atas hak-haknya. Dengan 

demikian layanan penguasaan konten dapat mendukung fungsi advokasi. 

Dalam menyelenggarakan layanan penguasaan konten konselor perlu 

menekankan secara jelas dan spesifik fungsi-fungsi konseling mana yang menjadi 

arah layanannya dengan konten khusus yang menjadi fokus kegiatannya. 

Penekanan atas fungsi itulah yang sesuai dengan konten yang dimaksud, akan 

dicapai tujuan khusus dari layanan penguasaan konten. 

Menurut Mugiarso (2006: 61) tujuan layanan penguasaan konten 

dimaksudkan untuk memungkinkan siswa memahami dan mengembangkan sikap 

dan kebiasaan belajar yang baik, ketrampilan dan materi belajar yang cocok 

dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya serta tuntutan kemampuan yang 

berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Fungsi utama bimbingan 

yang didukung oleh layanan pembelajaran ialah fungsi pemeliharaan dan 

pengembangan. 

 Sedangkan menurut Prayitno dan Amti (2004: 280) tujuan layanan 

penguasaan konten adalah upaya membantu siswa yang mengalami masalah 

belajar. Upaya yang dimaksud adalah upaya dalam mengatasi segala kesulitan 

dalam  proses belajar.  
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4. Komponen Layanan Penguasaan Konten  

Layanan penguasaan konten memiliki beberapa komponen diantaranya 

konselor yang merupakan tenaga ahli dalam pelayanan konseling yang 

menyelenggarakan layanan dengan modus dan media layanannya, komponen 

kedua yakni individu merupakan subyek yang menerima layanan dan komponen 

terakhir adalah konten merupakan isi layanan yaitu suatu unit materi  yang 

menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh konselor dan 

diikuti atau dijalani oleh individu peserta layanan (Prayitno dan Amti, 2004:5). 

Konten dalam layanan penguasaan konten dapat diangkat dari bidang-

bidang pelayanan konseling, yaitu bidang pengembangan kehidupan pribadi, 

bidang pengembangan kemampuan hubungan sosial, bidang pengembangan 

kegiatan belajar, bidang pengembangan perencanan karir, bidang pengembangan 

kehidupan keluarga dan bidang pengembangan kehidupan beragama. Siswa perlu 

diperkenalkan dengan keenam bidang tersebut untuk memperkenalkan dengan 

lingkungan pendidikan yang dimasukinya untuk kelangsungan proses belajarnya 

di sekolah (Prayitno dan Amti, 2004: 256). 

Berkenaan dengan semua bidang pelayanan yang dimaksudkan itu dapat 

diambil dan dikembangkan berbagai hal yang kemudian dikemas menjadi topik 

atau pokok bahasan, bahan latihan dan atau isi kegiatan yang diikuti oleh peserta 

pelayanan penguasaan konten. Konten dalam layanan penguasaan konten sangat 

bervariasi baik dalam bentuk, materi maupun acuannya. Acuan yang dimaksud itu 

dapat terkait dengan tugas-tugas perkembangan siswa, kegiatan dan hasil belajar 

siswa, nilai, moral dan tata krama pergaulan, peraturan dan disiplin sekolah, 

bakat, minat dan arah karir, dan secara khusus permasalahan individu atau klien. 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian ilmiah mengenai perilaku seksual berisiko telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian Rakhmawati (2011) 

mengemukakan Pengembangan Model Bimbingan Kelompok Berbasis Jenis 

Kelamin untuk Membentuk Sikap Remaja Terhadap perilaku Seksual Berisiko. 

Hal ini sependapat hasil penelitian Rakhmawati (2013) bahwa Model Bimbingan 
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Berbasis Self Regulation of Behavior (SRB) Untuk Mencegah Perilaku Seksual 

Menyimpang pada Remaja.  Hasil penelitian Rakhmawati (2016) tentang Strategi 

Konseling Kelompok Kognitif Perilaku Singkat untuk Meningkatkan Resiliensi 

Remaja terhadap Perilaku Seksual Berisiko. Pada tahun yang sama Fitriana (2016) 

mengungkapkan Desain Model penguasaan Konten Melalui Teknik Modelling 

untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa dan dari Journal of Guidance and 

Counseling Psychology and Education mengungkapkan tentang Resilience of Risk 

Sexual Behavior Based on Sex In The Junior High School (Rakhmawati, 2016). 

Hasil penelitian tentang Model Paket Layanan Penguasaan Konten Untuk 

Mencegah Perilaku Seksual Berisiko Pada Mahasiswa menekankan pada kekuatan 

individu untuk merancang, bereaksi dan berperilaku serta menilai hubungan 

antara dirinya dan lingkunganya, serta, bimbingan dan konseling diarahkan pada 

pencapaian perkembangan pribadi (potensi) yang deduktif dan efektif melalui 

pemahaman diri dan lingkungan, pemahaman tentang hubungan antara diri dan 

lingkungan, serta pemahaman nilai-nilai pribadi dan sosial. 

 

D. Road Map Penelitian 

Peneliti telah mengawali beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

perilaku mahasiswa yaitu perilaku menyontek, penyesuaian diri, konsep diri dan 

pengembangan karakter mahasiswa. Semua ini dapat dikurangi maupun 

ditingkatkan dengan menggunakan berbagai layanan bimbingan dan konseling. 
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Peta jalan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kerangka Berpikir 

Ketidakmampuan mahasiswa dalam menyikapi secara positif 

perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan mereka rentan untuk terlibat 

dalam perilaku berisiko, salah satunya perilaku seksual berisiko. Sedangkan 

Mahasiswa Universitas PGRI Semarang terdiri dari berbagai latar belakang 

yang beragam, sebagian besar mereka berasal dari daerah luar kota semarang 

yang sudah memiliki kebiasaan masing-masing. Ketidakmampuan dalam 

menyesuaikan diri hidup di kota besar seperti semarang dapat mengakibatkan 

penyimpangan perilaku seperti pergaulan bebas. 

Dengan demikian layanan yang tepat untuk Untuk Mencegah Perilaku 

Seksual Berisiko Pada Mahasiswa tersebut adalah layanan penguasaan konten. 

Layanan penguasaan konten adalah suatu layanan bimbingan dan konseling 

Tahun 2014 (PTBK) 

Meningkatkan 

penyesuaian diri 

mahasiswa baru dengan 
layanan informasi teknik 

modelling simbollik 

Tahun 2015 (R&D) 
Strategi Konseling 

Kelompok Kognitif Perilaku 

Singkat untuk Meningkatkan 
Resiliensi Remaja terhadap 

Perilaku Seksual Berisiko 

mahasiswa 

Tahun 2016 (R&D) 
Model Paket Pengembangan 

Layanan Penguasaan Konten 

Untuk Mencegah Perilaku 

Seksual Berisiko Pada 
Mahasiswa (tahap 1) 

 

Tahun 2017   

Pengembangan Model Paket 
Pengembangan Layanan 

Penguasaan Konten Untuk 

Mencegah Perilaku Seksual 
Berisiko Pada Mahasiswa (tahap 2) 
 

Tahun 2019  

Pengembangan Model 

Penguasaan Konten 
Berbantuan Flash Media 

Untuk Mencegah Perilaku 

Seksual Berisiko Pada 
Mahasiswa  

Tahun 2018  

Pengembangan Model Penguasaan 

Konten Berbantuan Flash Media 

Untuk Mencegah Perilaku Seksual 
Berisiko Pada Mahasiswa 
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yang ditujukan agar individu dapat memahami dan mengembangkan sikap, 

keterampilan dan kebiasaan belajar yang baik guna menguasai kemampuan 

atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar sehingga dapat 

memunculkan perilaku-perilaku secara positif. 

 

F. HipotesisPenelitian 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, peneliti mengajukan 

hipotesis kerja yaitu: Layanan penguasaan konten efektif untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian 

latar belakang permasalahan, penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa 

Universitas PGRI Semarang Prodi BK semester V Tahun Akademik 

2017/2018. Pada semester V ini mahasiswa sudah mulai menampakkan 

perilaku aslinya dan di semester ini juga mendapatkan mata kuliah 

pengembangan pribadi konselor yang diharapkan perilaku yang positf dapat 

dikembangkan dengan adanya layanan penguasaan konten yang akan 

diberikan. 

Waktu penelitian yang dimaksud peneliti adalah setelah peneliti 

menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti. Begitu pentingnya waktu 

yang ditentukan peneliti agar penelitian tepat waktu serta tidak mengganggu 

proses pembelajaran dikampus yang dijadikan tempat penelitian, maka perlu 

ada perumusan jadwal. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai peneliti merumuskan masalah untuk 

diajukan menjadi judul masalah serta mengajukan proposal sampai dengan 

penyajian laporanhasil penelitian. Kegiatan peneliti untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal pada masalah yang diteliti, peneliti membutuhkan waktu 

penelitian selama 4 bulan mulai dari pengajuan proposal sampai mendapatkan 

hasil kesimpulan dari masalah yang diteliti. 

 

B.  Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh 

mahasiswa semester V yang berjumlah 156 mahasiswa. 
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2. Sampel 

S. Margono (2004: 121) mengatakan sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara 

tertentu. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu 

kelas yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

3. Teknik Sampling 

Adapun teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik cluster 

random sampling yaitu teknik yang memungkinkan semua mahasiswa 

menjadi sampel. Jadi semester V A-D jadi semua berkesempatan untuk 

menjadi sampel. 

C.  Desain Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian ini menggunakan 

penelitian dan pengembangan (reseach and development). Borg and Gall, 

(2003, hlm. 569) menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu 

model pengembangan, temuan-temuan penelitian digunakan untuk merancang 

produk-produk dan prosedur-prosedur baru, dan kemudian secara sistematis 

diuji di kancah, dievaluasi, dan disempurnakan kembali sehingga prosedur 

yang dihasilkan sesuai dengan kualitas, efektifitas atau standart tertentu.  

Pernyataan tersebut memperkuat alasan bahwa metode penelitian ini sesuai 

dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

D.  Definisi Operasional Variabel 

Terdapat dua variabel utama dari tema penelitian ini yaitu perilaku 

seksual berisiko dan layanan penguasaan konten. Definisi operasional variabel 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Perilaku seksual berisiko adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh 

remaja yang belum menikah dan melanggar norma-norma di masyarakat. 

Dalam hal ini dibatasi pada perilaku kissing, necking, petting dan 

intercouse. 

2. Penguasaan konten adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang 

ditujukan agar siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap, 
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keterampilan dan kebiasaan belajar yang baik guna menguasai 

kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala psikologis berdasarkan pada data yang akan 

diungkap yaitu perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. Skala adalah 

serangkaian nilai yang bernormor yang diberikan kepada subjek, objek atau 

perilaku yang mengandung maksud menghitung dan mengukur kualitas. Skala 

digunakan untuk mengukur kecenderungan perilaku berisiko. 

F. Pengujian Validitas Instrumen 

Pemilihan item dilakukan dengan uji validitas item menggunakan 

teknik korelasi item-total product moment. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (software) SPSS version 20.00 

for windows. Dalam penghitungan validitas butir dengan taraf signifikasi 5 %, 

apabila diperoleh butir pernyataan yang tidak valid maka sejumlah butir yang 

dinyatakan tidak valid tidak diikutsertakan dalam instrumen akhir.  

G.  Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen pengumpul data penelitian 

dimaksudkan untuk melihat konsistensi internal instrumen yang 

digunakan.Pengujian reliabilitas menggunakan teknik belah dua (split-half) 

Sperman-Brown dengan bantuan perangkat lunak (software) SPSS version 

16.00 for windows.  

H.  Prosedur Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  selama dua tahun. Tahap penelitian yang 

diterapkan mengacu pada tahapan dari Borg & Gall (2003). Pada  tahun  

pertama terdapat lima tahap penelitian, yaitu Tahap pertama:. analisis 

kebutuhan. Kegiatan penelitian pada tahap ini meliputi: studi pendahuluan 

terhadap penelitian terdahulu; survey lapangan untuk memperoleh informasi 

tentang upaya yang telah dilakukan; mengkaji hasil-hasil penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan; dan merangkum masalah. Tahap kedua: 

perencanaan. Kegiatan perencanaan meliputi: Peneliti mengumpulkan 
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berbagai macam informasi masalah yang telah ditemukan, merumuskan 

tujuan, penentuan langkah dan penilaian ahli pada skala kecil.; Tahap ketiga: 

desain produk awal. Pada tahap ini peneliti akan mendesain model paket 

layanan penguasaan konten yang akan digunakan atau yang akan diuji 

keefektifannya serta perangkat evaluasi; Tahap keempat: Kegiatan pada 

tahap ini meliputi: validasi ahli dan praktisi melalui FGD, kemudian revisi 

produk berdasarkan masukan para ahli. Ahli yang terlibat meliputi para pakar 

bimbingan dan konseling, konselor, dan dosen wali. Tahap kelima: revisi 

model pertama.  

Pada tahun kedua terdapat dua tahap yaitu Tahap keenam: uji coba 

model paket layanan penguasaan konten. Kegiatan pada tahap ini program 

diujicobakan pada kelompok terbatas yang jumlahnya lebih besar dari tahun 

pertama dengan memberikan instrumen sebagai alat ukur. Tahap ke tujuh: 

revisi produk. Revisi produk menggunakan masukkan dari uji coba 

lapangan. Hasil penelitian yang diharapkan pada tahun kedua ini adalah: 

tersusunnya model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku 

seksual berisiko pada mahasiswa yang siap diaplikasikan dalam wilayah yang 

lebih luas secara komprehensif.  

I.  Teknik Analisis Data 

Analisis efektifitas model layanan penguasaan konten untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko dilakukan dengan menganalisis 

tingkatan tawuran antar pelajar pada remaja sebelum dan sesudah mengikuti 

layanan penguasaan konten dalam pengujian lapangan model. Pengujian 

efektivitas model menggunakan desain pre eksperimental design. 

Deskripsi uji model layanan penguasaan konten untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada 

kelompok eksperimen terlihat pada tabel di bawah ini 

 

Kelompok                               Pretes Perlakuan Postest 

Ekperimen 0 X 0 
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Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis penelitian berupa 

pengujian efektivitas model digunakan uji beda rata-rata (t-test). Lebih 

lanjut analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t-tes.Analisis data 

secara keseluruhan dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 

16.00 for windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Tahun Pertama 

Hasil studi pendahuluan menunjukan bahwa kecenderungan perilaku 

seksual berisiko pada mahasiswa berada pada fase yang cukup mengkhawatirkan. 

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pihak fakultas dan Pusat PLBK melalui 

pemberian nasihat, seminar dan konseling, namun belum terstruktur dan belum 

optimal dalam melibatkan dosen wali.  

Hasil penilaian pakar dan praktisi terhadap model paket layanan 

penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa 

yang dikembangkan dinilai layak dan operasional sebagai suatu model untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. Pengembangan model ini 

mengacu pada landasan filosofis dan psikologis dalam bimbingan dan konseling 

yaitu bimbingan dan konseling menekankan pada kekuatan individu untuk 

merancang, bereaksi dan berperilaku serta menilai hubungan antara dirinya dan 

lingkunganya, serta, bimbingan dan konseling diarahkan pada pencapaian 

perkembangan pribadi (potensi) yang deduktif dan efektif melalui pemahaman 

diri dan lingkungan, pemahaman tentang hubungan antara diri dan lingkungan, 

serta pemahaman nilai-nilai pribadi dan sosial. 

2. Hasil Penelitian Tahun Kedua 

a. Deskripsi Data Pre-Test dan Post-test 

Deskripsi data yang telah disusun oleh peneliti bertujuan untuk 

mempermudah dalam pemahaman variabel dan membuktikan bahwa data yang 

diperoleh akurat. Setelah langkah-langkah penelitian dilakukan maka bab ini akan 

diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian 

diperoleh dari lokasi yang telah peneliti tentukan yaitu mahasiswa semester lima. 
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Untuk memperoleh data penelitian, langkah selanjutnya adalah dengan 

memberikan pre-test. Untuk dapat menentukan kriteria pengembangan perilaku 

seksual berisiko pada mahasiswa yang rendah dan tinggi maka menggunakan skor 

yang diklasifikasikan.  

Kelas interval disusun berdasarkan skor total tertinggi apabila semua 

dijawab dengan pilihan jawaban sangat sesuai, maka mempunyai skor total 

tertinggi 180 (4x45) dan skor total terendah apabila semua dijawab dengan pilihan 

jawaban sangat tidak sesuai, maka mempunyai skor total  terendah 45 (1x45). 

Skor total terendah dan skor total tertinggi skala perilaku seksual berisiko pada 

mahasiswa tersebut digunakan untuk menentukan kelas interval dengan rumus 

sebagai berikut: 

Kelas interval = 
                              

               
 

=  
(    ) (    )

 
 

=
      

 
 

= 33,75 

 

Berdasarkan kelas interval skor tersebut dengan panjang kelas interval 33,75 

sehingga dibulatkan menjadi 33dan dapat disusun menjadi empat kategori 

distribusi bergolong yaitu: kelas interval 45-78 termasuk kategori sangat rendah, 

kelas interval 79-112 termasuk kategori rendah, kelas interval 113-146 termasuk 

kategori tinggi dan kelas interval 147-180 termasuk kategori sangat tinggi. 

Berikut adalah distribusi bergolong yang dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.1 

Kategori Distribusi Bergolong 

Kelas Interval Kategori 

147-180 Sangat Tinggi 

113-146 Tinggi 

79-112 Rendah 

45-78 Sangat Rendah 
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Berdasarkan klasifikasi interval di atas, maka dapat diperoleh data pre-test 

tentang perilaku seksual berisiko pada mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Hasil Pre-test  

No Kode Skor Kategori No Kode Skor Kategori 

1 BA 133 T 18 AI 156 ST 

2 AY 139 T 19 W 159 ST 

3 DF 138 T 20 TS 152 ST 

4 COMEL 148 ST 21 RB 138 T 

5 SMD 136 T 22 ANGGREK 159 ST 

6 MR 136 T 23 MAWAR 160 ST 

7 GRNG 139 T 24 MATAHARI 143 T 

8 AAN 132 T 25 ML 137 T 

9 ADUNG 128 T 26 BUNGA 133 T 

10 DR 144 T 27 AR 135 T 

11 AL 115 T 28 RRR 128 T 

12 ADKA 150 ST 29 CL 123 T 

13 NT 140 T 30 BTK 154 ST 

14 HS 125 T 31 IS 128 T 

15 AM 130 T 32 N 131 T 

16 MT 138 T 33 RM 142 T 

17 YPDA 135 T 34 RZSCSM 149 ST 

     Total 4733  

     Rata-rata 139,20 Tinggi 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pre-test 34 responden diperoleh skor 

berjumlah 4733 dan rata-rata sebesar 139,20. Skor terendah diketahui yaitu 

sebesar 115 sedangkan skor tertinggi yaitu 160. Jumlah skor dapat 

diklasifikasikan dalam kategori perilaku seksual berisiko pada mahasiswa dengan 
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prosentase 100%. Adapun tabel kategori distribusi frekuensi pre-test perilaku 

seksual berisiko pada mahasiswa sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Pre-test Perilaku Seksual Berisiko 

Kategori Frekuensi (F) Prosentase Interval 

Sangat Tinggi 9 26,47 147-180 

Tinggi 25 73,53 113-146 

Rendah 0 0 79-112 

Sangat Rendah 0 0 45-78 

Jumlah  34 100%  

 

Berdasarkan hasil pre-test mengenai skala perilaku seksual berisiko di atas 

maka dapat diketahui bahwa 9 mahasiswa atau 26,47% yang termasuk dalam 

kategori sangat tinggi dan 25 mahasiswa atau 73,53% termasuk dalam kategori 

tinggi. Peneliti memberikan perlakuan atau treatment menggunakan layanan 

penguasaan konten pada mahasiswa. Setelah melaksanakan layanan penguasaan 

konten untuk menurunkan perilaku seksual berisiko pada mahasiswa, kemudian 

diambil data post-test yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Post-test   

No Kode Skor Kategori No Kode Skor Kategori 

1 BA 145 T 18 AI 160 ST 

2 AY 170 ST 19 W 176 ST 

3 DF 140 T 20 TS 160 ST 

4 COMEL 145 T 21 RB 145 T 

5 SMD 152 ST 22 ANGGREK 160 ST 

6 MR 141 T 23 MAWAR 160 ST 

7 GRNG 146 T 24 MATAHARI 135 T 



28 

 

8 AAN 144 T 25 ML 180 ST 

9 ADUNG 141 T 26 BUNGA 150 ST 

10 DR 148 ST 27 AR 139 T 

11 AL 128 T 28 RRR 156 ST 

12 ADKA 155 ST 29 CL 145 T 

13 NT 145 T 30 BTK 162 ST 

14 HS 143 T 31 IS 130 T 

15 AM 132 T 32 N 140 T 

16 MT 143 T 33 RM 146 T 

17 YPDA 150 ST 34 RZSCSM 150 ST 

     Total 5062  

  

 
 

 Rata-rata 148,88 Sangat 

Tinggi 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data post-test  diperoleh skor berjumlah 

5062  dan rata-rata sebesar 148,88. Skor terendah diketahui yaitu sebesar 128 

sedangkan skor tertinggi yaitu 180. Jumlah skor dapat diklasifikasikan dalam 

kategori perilaku seksual berisiko pada mahasiswa dengan prosentase 100%. 

Adapun tabel kategori distribusi frekuensi post-test perilaku seksual berisiko 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Post-test Perilaku Seksual Berisiko 

Kategori Frekuensi (F) Prosentase Interval 

Sangat Tinggi 15 44,12 147-180 

Tinggi 19 55,88 113-146 

Rendah 0 0 79-112 

Sangat Rendah 0 0 45-78 

Jumlah  34 100%  
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Berdasarkan hasil post-test mengenai skala perilaku seksual berisiko di 

atas maka dapat diketahui bahwa 15  mahasiswa atau 44,12% yang termasuk 

dalam kategori sangat tinggi dan 19 mahasiswa atau 55,88% yang termasuk dalam 

kategori tinggi, sehingga total prosentase 100%. 

b. Tingkat Keefektifan Model Paket Layanan Penguasaan Konten untuk 

Mencegah Perilaku Seksual Berisiko pada Mahasiswa 

Pengujian efektivitas model paket layanan penguasaan konten untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa pada satu kelompok 

eksperimen menunjukan bahwa intensitas sikap siswa terhadap perilaku seksual 

berisiko berbeda secara nyata sebelum dan sesudah diberikan bimbingan 

kelompok berbasis jenis kelamin. hal ini dapat dilihat dari nilai sig < 0,05 yaitu 

0,00. Dengan demikian model paket layanan penguasaan konten efektif untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa.  

 

c. Model Paket Layanan Penguasaan Konten untuk Mencegah Perilaku 

Seksual Berisiko pada Mahasiswa 

1) Rasional 

Mahasiswa memiliki tantangan tersendiri dalam hidup, ketika individu 

masuk dalam dunia kuliah, individu menghadapi berbagai perubahan, mulai dari 

perubahan karena perbedaan sifat pendidikan, perbedaan dalam hubungan sosial, 

pemilihan bidang studi atau jurusan, dan masalah ekonomi. Selain menghadapi 

perubahan di atas, mahasiswa baru juga akan menghadapi perubahan budaya, 

perubahan gaya hidup, perubahan lingkungan dan mahasiswa dituntut untuk 

mampu mengatasinya dengan baik agar kelangsungan pendidikan juga berjalan 

dengan baik (Gunarsa dan Gunarsa, 1995). 

Ketidakmampuan mahasiswa dalam menyikapi secara positif perubahan-

perubahan yang terjadi mengakibatkan mereka rentan untuk terlibat dalam 

perilaku berisiko, salah satunya perilaku seksual berisiko. Risiko didefinisikan 

sebagai kesempatan kerugian, dan pengambilan risiko sering didefinisikan sebagai 

terlibat dalam perilaku berisiko yang memiliki konsekuensi berbahaya (Beyth-

Marom & Fischoff, 1997 dalam Jessor 1998). Selama waktu kritis ini, kebiasaan 
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kesehatandan perilaku masa remaja akan mempengaruhi kesehatan tidak hanya 

selama masa remaja, tetapi sepanjang usia. (Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, 

R.,2009: hlm. 8).  

Mahasiswa penting untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling 

dalam upaya mencegah perilaku seksual berisiko. Layanan penguasaan konten 

adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu 

mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara atau kebiasaan tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. Layanan penguasaan 

konten ini dapat membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut 

secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapakan mampu 

memenuhi kebutuhannya serta masalah-masalah yang dialaminya. 

2) Tujuan 

Tujuan umum model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. Adapun tujuan khususnya sebagai 

berikut: 

a) Membantu mahasiswa memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 

b) Mengembangkan dan mengelola diri secara tepat sehingga dapat terhindar 

dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seksual berisiko. 

c) Menata diri dan menyesuaikan dengan lingkungan sehingga dapat tetap 

memiliki ketahanan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif yang dapat 

membantu memberikan jalan menuju kesuksesan akademik dan 

meminimalisir berbagai permasalahan mahasiswa. 

d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri; untuk mengembangkan rasa 

identitas yang unik pada mahasiswa. 

e) Meningkatkan arah diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang 

lain. 

f) Membuat pilihan bijak berkaitan dengan perilaku seksual. 
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3) Asumsi 

Asumsi berikut ini menjadi acuan pokok dalam merancang model 

konseling kelompok untuk meningkatkan resiliensi terhadap perilaku seksual 

berisiko pada remaja. 

a) Timbulnya berbagai kendala dalam proses perkembangan mahasiswa 

disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Salah satu faktor 

penyebab munculnya kendala dalam perkembangan remaja adalah 

pengalaman terhadap adversitas. Adversitas dapat berupa musibah, 

pengalaman buruk, peristiwa negatif, kejadian tidak menyenangkan, kondisi 

sarat risiko (high-risk), stressor yang dianggap berat dan trauma. Pengalaman 

terhadap adversitas ini dapat memicu konflik dalam diri remaja yang membuat 

mereka rentan terhadap berbagai perilaku berisiko termasuk perilaku seksual 

berisiko. 

b) Layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan individu mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan 

yang baik. Layanan penguasaan konten ini dapat membantu individu 

menguasai aspek-aspek konten tentang perilaku seksual sehat secara 

tersinergikan. Dengan penguasaan konten, mahasiswa diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan akan informasi kesehatan seksual serta masalah-masalah 

yang dialaminya. Model ini dilakukan secara klasikal oleh dosen wali, nilai 

tambah model ini adalah terdapat modul kesehatan reproduksi yang juga 

diberikan kepada mahasiswa. Dengan demikian sangat dimungkinkan 

mahasiswa memperoleh informasi yang benar sebagai alternatif untuk 

menangani masalah perkembangan mereka karena dalam prosesnya difasilitasi 

oleh dosen wali.  

c) Model layanan penguasaan konten memiliki dua nilai proses pelayanan, yaitu 

High-touch dan high-tech. High-touch merupakan sentuhan tingkat tinggi 

yang mengenai aspek kepribadian dan kemanusiaan peserta layanan (terutama 

aspek afektif, semangat, sikap, nilai, dan moral). High-tech yaitu penggunaan 

teknologi tingkat tinggi untuk menjamin kualitas pelayanan konten. 
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4) Target Intervensi 

Target utama intervensi model paket layanan penguasaan konten antara 

lain:  

a) Kekurangmampuan mahasiswa untuk memahami dan memanfaatkan 

dukungan dan sumber eksternal dalam mencegah perilaku seksual berisiko. 

Dukungan dan sumber eksternal yang dimaksud adalah orang tua, dosen wali, 

teman sebaya, serta media. 

b) Kekurangmampuan remaja untuk menyadari kekuatan dalam dirinya sendiri 

untuk menghadapi faktor-faktor yang memicu perilaku seksual berisiko. 

c) Kekurangmampuan remaja untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranya 

dalam berkomunikasi dengan orang lain, memecahkan masalah, serta 

mengatur tingkah lakunya berkaitan dengan perilaku seksual berisiko. 

5) Kualifikasi dan Kompetensi Penyelenggara layanan 

a) Kualifikasi Penyelenggara layanan 

Keberhasilan pelaksanaan layanan penguasaan konten untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko mahasiswa sangat bergantung pada peran dan 

kompetensi penyelenggara layanan. Oleh karena itu penyelenggara layanan pada 

model ini hendaknya berlatar belakang minimal S2 dan bertindak sebagai dosen 

wali serta telah memperoleh pelatihan mengenai model paket layanan 

penguasaaan konten untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. 

b) Kompetensi Penunjang Penyelenggara layanan 

Selain kompetensi pendidik pada umumnya, dalam diri penyelenggara 

layanan diharapkan memiliki kompetensi penunjang yang akan digunakan untuk 

membantu mahasiswa mencegah perilaku seksual berisiko, kompetensi penunjang 

berkenaan dengan hal berikut ini: 

a) Sadar gender. Penyelenggara layanan memahami bahwa jenis kelamin 

merupakan budaya yang dibawa oleh seseorang, dan seyogyanya dalam 

memberikan pelayanan kepada individu harus memahami budaya mahasiswa. 

b) Open minded. Penyelenggara layanan diharapkan memiliki pemikiran yang 
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terbuka dalam segala hal salah satunya dalam hal seksualitas. Penyelenggara 

layanan tidak menganggap bahwa berbicara masalah seksual itu adalah hal 

yang tabu melainkan berbicara seksualitas dalam konteks akademik di era 

sekarang ini sangat dibutuhkan. Selain itu penyelenggara layanan tidak 

memaksakan pandanganya tentang seksualitas kepada peserta layanan. 

c) Memahami asumsi dasar dan keyakinan utama mahasiswa yang menyebabkan 

mahasiswa terlibat dalam perilaku seksual berisiko. 

6) Tahap-tahap layanan 

Implementasi model ini terdiri tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap 

perencanaan. Kegiatan di tahap perencanaan antara lain: menetapkan subjek atau 

peserta layanan, menyiapkan konten yang akan dipelajari, menetapkan proses dan 

langkah-langkah layanan, menyiapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan 

kelengkapan administrasi. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, kegiatan di tahap 

ini antara lain melaksanaan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses 

pembelajaran penguasaan konten, mengimplementasikan hight touch dan high 

tech. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi tahap akhir. Pada tahap ini terdapat dua 

kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) dan tindak lanjut (follow up). Tahap ini 

merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan layanan dengan tujuan telah 

tuntasnya masalah yang dibahas. Dalam kegiatan ini berpusat pada pembahasan 

dan penjelasan tentang kemampuan peserta layanan untuk menetapkan hal-hal 

yang telah diperoleh melalui layanan penguasaan konten dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu penyelenggara layanan berperan untuk memberikan 

penguatan (reinforcement) terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok 

tersebut. 

7) Struktur dan Isi 

Model ini diselenggarakan selama 7 (tujuh) sesi pertemuan. Pada masing-

masing pertemuan ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran. Pelaksanaan 

berlangsung 1x dalam seminggu. Gambaran setiap sesi adalah sebagai berikut: 

Sesi pertama berisi tentang konten pertumbuhan dan perkembangan 

biologis. Isi konten tersebut antara lain: tentang proses terjadinya haid, aman pada 
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saat haid, kebersihan pada saat haid, gangguan haid, beberapa hal yang harus 

menjadi perhatian bagi mahasiswa puteri, serta mimpi basah dan pentingnya gizi 

bagi mahasiswa. 

Sesi kedua berisi tentang HIV/AIDS, mulai dari pengertianya, bagaimana 

hiv ada dalam tubuh manusia, dan proses penularan serta bagaiaman cara 

mencegahnya. 

Sesi ketiga tentang perilaku seksual berisiko, kontennya antara lain 

penyimpangan perilaku seksual, aborsi, tips bergaul sehat serta bagaimana melatih 

diri untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Sesi keempat yaitu narkoba dan disfungsi seksual, kontenya tentang apa 

saja jenis narkoba, apa akibat penyalahgunaan narkoba, bagaimana pengaruh 

narkoba terhadap fungsi seksual dan reproduksi, mengapa sebagian pengguna 

narkoba mengaku fungsi seksualnya lebih baik 

Sesi kelima yaitu perkembangan seksualitas mahasiswa, antara lain 

dorongan seksual pada mahasiswa, masturbasi,dampak buruk masturbasi,  

kebersihan organ reproduksi. Risiko kehamilan mahasiswa dari sudut pandang 

agama dan budaya, berisi tentang proses kehamilan, mahasiswa dan hubungan 

seksual, serta kehamilan tidak diinginkan dari berbagai sudut pandang. 

Sesi keenam yaitu infeksi menular seksual, antara lain pengertian infeksi 

menular seksual, jenis-jenis infeksi menular seksual, cara pencegahan dan 

pengobatanya.  

Sesi ketujuh tentang alat kontrasepsi, antara lain kelompok unmet need  

keuntungan kontrasepsi, mengapa mahasiswa tidak dianjurkan menggunakan alat 

kontrasepsi, beberapa metode kontrasepsi yang perlu diketahui mahasiswa. 

8) Evaluasi dan Indikator Keberhasilan 

Model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswa menawarkan pelayanan bantuan yang lebih efisien dan 

memberikan manfaat tambahan, karena model yang dikembangkan sinergis antara 

dosen sebagai penyelenggara layanan dan mahasiswa sebagai peserta layanan. 

Oleh karena itu, setiap tahap pelaksanaan model ini, penyelenggara layanan 
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memfasilitasi peserta untuk menciptakan interaksi antar peserta. Kemajuan yang 

terjadi pada peserta layanan turut menjadi evaluasi keberhasilan intervensi.  

Pada sisi yang lain, evaluasi terhadap keberhasilan intervensi dilakukan 

pada setiap pertemuan dan setelah seluruh program intervensi selesai 

dilaksanakan. Evalusi pada setiap pertemuan berfokus pada pernyataan diri 

peserta layanan yang tidak lagi mengarah pada rendahnya pemahaman mengenai 

kesehatan seksualitas. Sumber utama untuk evaluasi ini adalah penggunaan 

penialian segera yang terdiri dari understanding, comfortable, dan action yang 

diberikan kepada peserta layanan dalam setiap pertemuan. Analisis penilaian 

segera ini dijadikan parameter untuk mengetahui perubahan pernyataan diri 

peserta layanan dalam upaya mencegah perilaku seksual berisiko. 

Indikator keberhasilan program intervensi model secara keseluruhan 

adalah menurunya kecenderungan mahasiswa dalam melakukan perilaku seksual 

berisiko yang meliputi aspek kissing, necking, petting, intercouse yang menjadi 

target intervensi. Teknik yang digunakan untuk mengetahui penurunan adalah 

melalui tes dengan menggunakan skala kecenderungan perilaku seksual berisiko. 

 

B. Pembahasan 

Model paket layanan penguasaan konten yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah berisi seperangkat layanan yang dapat diberikan kepada 

mahasiswa melalui bantuan dosen wali, disediakan panduan praktik untuk dosen 

wali dan juga modul yang berisi informasi kesehatan repoduksi untuk mahasiswa. 

Selain itu, kompetensi penyelenggeara layanan dalam model yang akan 

dikembangkan ini adalah Sadar gender. Penyelenggara layanan memahami bahwa 

jenis kelamin merupakan budaya yang dibawa oleh seseorang, dan seyogyanya 

dalam memberikan pelayanan kepada individu disesuaikan dengan latar 

belakangnya. Senada dengan yang disampaikan Vacc, Devane&Brendel 

(2003:177) bahwa tanpa sadar gender, konselor gagal untuk menangani aspek-

aspek fundamental dari diri klien. Konselor selalu mempertimbangkan konteks 

kehidupan klien dan klien terlibat aktif dalam proses konseling. Konselor 
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mengeksplorasi dan menghormati kode moral klien dan prinsip-prinsip etis dan 

membuat keputusan bersama-sama. Kompetensi berikutnya adalah Open minded, 

istilah ini diambil dari pendapatnya ed, neukrug (2007:28) yang menyatakan 

bahwa berpikiran terbuka adalah kebebasan dari prekonsepsi tetap dan sikap 

penerimaan secara terbuka pada ekspresi klien. Konselor yang berpikiran terbuka 

tidak dogmatik, dia tidak mencoba untuk meyakinkan klien tentang sudut pandang 

tertentu. Namun, konselor mampu mendengar klien, bersama dengan klien, dan 

terbuka terhadap apapun yang dikatakan oleh klien. Konselor yang dogmatik dan 

berpikiran tertutup  menunjukkan empatinya dengan buruk, tetap dalam cara 

mereka untuk melihat dunia walupun buktinya berlawanan, dan mempunyai 

kesulitan dalam membentuk hubungan konseling yang positif. Pemimpin 

kelompok diharapkan memiliki pemikiran yang terbuka dalam segala hal salah 

satunya dalam hal seksualitas. Penyelenggara layanan tidak menganggap bahwa 

berbicara masalah seksual itu adalah hal yang tabu melainkan berbicara 

seksualitas dalam konteks akademik di era sekarang ini sangat dibutuhkan. Selain 

itu penyelenggara layanan tidak memaksakan pandanganya tentang seksualitas 

kepada peserta layanan.  

Model paket layanan penguasaan konten dalam penelitian ini merupakan 

upaya pemberian bantuan  kepada individu dalam suasana klasikal untuk 

mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi agar mampu menyusun 

rencana dan keputusan yang tepat serta dapat memahami dirinya sendiri, orang 

lain, dan lingkunganya dalam menunjang terbentuknya sikap dan perilaku yang 

lebih efektif. Ada beberapa tahap dalam layanan ini yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.  

Model ini sudah dinilai oleh 5 pakar bimbingan dan konseling dan 5 

praktisi dalam hal ini dosen wali dan konselor. Hasil penilaian pakar dan praktisi 

menunjukan bahwa model layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku 

seskual berisiko pada mahaiswa layak dan dapat diujicobakan.  

Pengujian efektivitas model paket layanan penguasaan konten untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa pada satu kelompok 

eksperimen menunjukan bahwa kecenderungan perilaku seksual berisiko berbeda 
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secara nyata sebelum dan sesudah diberikan paket layanan penguasaan konten, 

dengan demikian model paket layanan penguasaan konten efektif untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko pada mahasiswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pengujian efektivitas model paket layanan penguasaan konten untuk 

mencegah perilaku seksual berisiko pada mahasiswa pada satu kelompok 

eksperimen menunjukan bahwa kecenderungan perilaku seksual berisiko berbeda 

secara nyata sebelum dan sesudah diberikan paket layanan penguasaan konten, 

dengan demikian model paket layanan penguasaan konten efektif untuk mencegah 

perilaku seksual berisiko pada mahasiswa. Hal tersebut memiliki makna bahwa 

model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswamsiap diaplikasikan dalam wilayah yang lebih luas 

secara komprehensif. 

Pengembangan model ini mengacu pada landasan filosofis dan psikologis 

dalam bimbingan dan konseling yaitu bimbingan dan konseling menekankan pada 

kekuatan individu untuk merancang, bereaksi dan berperilaku serta menilai 

hubungan antara dirinya dan lingkunganya, serta, bimbingan dan konseling 

diarahkan pada pencapaian perkembangan pribadi (potensi) yang deduktif dan 

efektif melalui pemahaman diri dan lingkungan, pemahaman tentang hubungan 

antara diri dan lingkungan, serta pemahaman nilai-nilai pribadi dan sosial. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, rekomendasi utama penelitian ini 

adalah model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswa. Rekomendasi ditujukan kepada berbagai pihak terkait 

khususnya Dosen wali di lingkungan UPGRIS, pemangku kebijakan di 

lingkungan UPGRIS, dan peneliti selanjutnya. Rekomendasi untuk masing-

masing pihak dipaparkan sebagai berikut. 
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1. Dosen wali sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan 

layanan preventif maupun responsif terhadap permasalahan mahasiswa perlu 

mulai menerapkan model paket layanan penguasaan konten ini. 

2. Pemangku kebijakan sebagai pihak yang bertanggungjawab mendorong 

pelaksanaan pelayanan kepada mahasiswa, sebaiknya mulai terbuka dan 

responsif terhadap fenomena atau isu-isu seksualitas yang mengintai 

mahasiswa saat ini, dan mendukung pelayanan bimbingan dan konseling di 

Perguruan Tinggi secara penuh. 

3. Penelitian ini belum menguji secara empiris keefektifan model paket 

pelayanan konten untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada 

mahasiswa. Maka direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan riset lanjutan. 
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Seksual 

Berisiko Pada 

Remaja 

Nama Pembimbing/ Promotor 1. Drs. Suharso, M.Pd 

2. Dr. DYP Sugiharto, 

M.Pd 

1. Prof. Dr. DYP 
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2. Prof. Dr. 

Haryno, M.Si. 

1. Prof. Dr. 

Juntika 

Nurihsan, 

M.Pd 

2. Prof. Dr. 

Uman 

Suherman, 

M.Pd 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir(Bukan Skripsi, Tesis, 

maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta 

Rp) 

1 2009 Persepsi Mahasiswa PPB IKIP PGRI 

Semarang terhadap Profesi Konselor 

Dikaitkan dengan Prestasi Akademik 

Reguler APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

 

2 2009 Studi Penelusuran terhadap Alumni 

Jurusan PPB IKIP PGRI Semarang dalam 

Rangka Pengembangan Kurikulum di 

IKIP PGRI Semarang 

Hibah APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

 

3 2012 Pengembangan Model Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Sosiodrama 

untuk Meningkatkan Sikap Positif 

terhadap Tawuran Antar Pelajar 

Hibah APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

 

4 2011 Pengembangan Model Bimbingan 

Kelompok Berbasis Jenis Kelamin untuk 

Membentuk Sikap Remaja Terhadap 

perilaku Seksual Berisiko 
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5 2016 Strategi Konseling Kelompok Kognitif 

Perilaku Singkat untuk Meningkatkan 

Resiliensi Remaja terhadap Perilaku 

Seksual Berisiko  

Mandiri  
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D. Pengalaman PengabdianKepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No Tahun 
Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta 

Rp) 

1 2010 Penanganan Psikologis pada Anak-

Anak Korban Merapi 

APBI IKIP 

PGRI SMG 

5 

2 2011 Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan Tema 

Pendampingan Istri terhadap Suami 
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APBI IKIP 

PGRI SMG 

 

3 2011 Pelayanan Bimbingan Belajar pada 
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APBI IKIP 
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Remaja Melalui Dukungan Keluarga  

APBI IKIP 
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E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 
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N
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Judul Artikel Ilmiah Volume/ Nomor/ Tahun 

Nama 

Jurnal 

1 Studi Penelusuran 
terhadap Alumni Jurusan 

PPB IKIP PGRI 

Semarang dalam Rangka 
Pengembangan 

Kurikulum di IKIP PGRI 

Semarang 

J3PB, Prodi Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan FIP IKIP PGRI Semarang, Vol 1 

No. 1 September 2011 , ISSN: 2086 – 5503  

 

Diunggah juga dalam: 

http://download.portalgaruda.org/article.php?ar

ticle=7097&val=535 

J3PB 

2 Resilience of Risk 

Sexual Behavior Based 
on Sex In The Junior 

High School, Journal of 

Guidance and 
Counseling Psychology 

and Education, Vol. 6 

No. 1 (2016), e-ISSN 

(2442-7802), p-ISSN 
(2088-9623). 

http://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/bk/

article/view/436/pdf_35 

 
Guidena 

journal 

 

 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7097&val=535
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7097&val=535
http://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/bk/article/view/436/pdf_35
http://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/bk/article/view/436/pdf_35
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F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 

Ilmiah Dalam 5 TahunTerakhir 

No 
Nama Pertemuan Ilmiah 

/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Nasional Hasil 

Penelitian Tesis dan 

Disertasi 

Pengembangan Model Bimbingan 
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Kurikulum 2013 

Model Bimbingan Berbasis Self 
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Mencegah Perilaku Seksual 
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Konseling Malindo 3 
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Jawa Kaitannya Dengan Gaya 
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Magelang, 29-31 Mei 2013, hal. 88. 

ISBN: 979-25780-2-1 
 

Kerjasama 

antara UMM 

dengan 

ABKIN serta 

PERKAMA 

Malaysia 

4 International Seminar and 

Workshop on Guidance 

and Counseling 

Resiliensi dan Pencegahan Perilaku 

Seksual Berisiko (Proceeding of the 

International Seminar and Workshop 

on Guidance and Counseling) 

Bandung, 15-16 Desember 2014. 

ISBN:978-602-72729-0-3 

Departemen 

Psikologi 

Pendidikan 

dan 

Bimbingan, 

UPI 

Bandung 
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maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
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1 2009 Pengaruh Pembelajaran Terpadu Model 
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PGRI SMG 

8,5 

6 2013 Meningkatkan Self Concept Mahasiswa 

Melalui Konseling Kelompok dengan 

Teknik Asertif Training 

APBI IKIP 

PGRI SMG 

4,5 

7 2014 Pengembangan Model Konseling 

Rational Emotive Therapy Untuk 

Mengentaskan Perilaku Menyontek 

Mahasiswa Dalam Menghadapi  

Ujian Akhir Semester 

HIBAH 

APBI 

UPGRIS 

8 

8 2015 Meningkatkan Penyesuaian Diri APBI 6 
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No 
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1 Seminar Nasional Hasil-

Hasil Penelitian 

Dampak Sertifikasi 

Terhadap Peningkatan 

Kompetensi Guru dan 

Prestasi Belajar Siswa 

19 Januari 2012, 

IKIP PGRI 

Semarang 

2 Seminar Nasional 

Penilaian Kinerja Guru 

BK di Sekolah 

Kompetensi konselor 

sebagai dasar penilaian 

kinerja untuk 

meningkatkan 

profesionalitas Guru BK 

11 Maret 2012, 

LPMP Jawa 

Tengah 

3 Seminar Nasional 

Perspektif Konseling 

dalam Bingkai Budaya di 

UMK Kudus. 

Peran Pendidikan 

Profesi Guru BK/ 

Konselor dalam 

meningkatkan 

Kompetensi Konselor  di  

Indonesia 

19 Mei 2012, UMK 

Kudus 

4 Seminar Nasional 

penilaian kinerja untuk 

peningkatan 

profesionalisme Guru 

berkelanjutan 
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Pengembangan Guru BK 
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Pengembangan 
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Berkelanjutan 

8 Juli 2012, IKIP 

PGRI Semarang 

5 Seminar Nasional Hasil-

Hasil Penelitian Tahun 

2013 

Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik 

Sosiodrama untuk 

Meningkatkan Sikap 

Positif terhadap 

TawuranAntar Pelajar 

20 Januari 2013, 

IKIP PGRI 

Semarang 

6 Seminar Nasional 

Reposisi Bimbingan 

Konseling dalam 

Kurikulum 2013 

Implementasi 

Standarisasi Konseling 

untuk Meningkatkan 

Profesi Konselor 

4 Mei 2013, Hotel 

Grasia Semarang 

7 Seminar internasional 

MALINDO-3 

Services Management Of 

Guidance And 

Counceling In The 

University Education 

29-31 Mei 2013, 

Hotel Aerowisata 
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8 Seminar Nasional dan 

Bedah Buku Pendidikan 

Karakter dalam 

Implementasi Kurikulum 

2013 

Implementasi 

Pendidikan Karakter 

dalam pengembangan 

profesi Bimbingan dan 

Konseling yang 

berorientasi Kurikulum 

2013 

5 Januari 2014, 

IKIP PGRI 

Semarang 

9 Seminar dan Workshop 

Nasional Mengupas 

Implementasi Kurikulum 

2013 Bimbingan dan 

Konseling dalam praktik 

Peminatan BK dalam 

Implementasi 

Kurikulum 2013 

24 Mei 2014, UMK 

Kudus 
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Baru Pendidikan dan 

profesionalisasi Guru 

Bimbingan dan 

Konseling atau Konselor 

Peran Konselor dalam 
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Sekolah yang 

berorientasi Kurikulum 
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15 Juni 2014, 

Universitas negeri 

Malang 
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Pelecehan Seksual dan 

kekerasan Pada Siswa 
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Bimbingan keluarga 
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pada anak 

11November 2014, 

Hotel Gracia 

Semarang 
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Hasil Penelitian Tahun 
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A. Rasional 

Mahasiswa memiliki tantangan tersendiri dalam hidup, ketika individu masuk 

dalam dunia kuliah, individu menghadapi berbagai perubahan, mulai dari perubahan 

karena perbedaan sifat pendidikan, perbedaan dalam hubungan sosial, pemilihan bidang 

studi atau jurusan, dan masalah ekonomi. Selain menghadapi perubahan di atas, 

mahasiswa baru juga akan menghadapi perubahan budaya, perubahan gaya hidup, 

perubahan lingkungan dan mahasiswa dituntut untuk mampu mengatasinya dengan baik 

agar kelangsungan pendidikan juga berjalan dengan baik (Gunarsa dan Gunarsa, 1995). 

Ketidakmampuan mahasiswa dalam menyikapi secara positif perubahan-

perubahan yang terjadi mengakibatkan mereka rentan untuk terlibat dalam perilaku 

berisiko, salah satunya perilaku seksual berisiko. Risiko didefinisikan sebagai kesempatan 

kerugian, dan pengambilan risiko sering didefinisikan sebagai terlibat dalam perilaku 

berisiko yang memiliki konsekuensi berbahaya (Beyth-Marom & Fischoff, 1997 dalam 

Jessor 1998). Selama waktu kritis ini, kebiasaan kesehatandan perilaku masa remaja akan 

mempengaruhi kesehatan tidak hanya selama masa remaja, tetapi sepanjang usia. 

(Diclemente, R. Santelli, J. & Crosby, R.,2009: hlm. 8).  

Mahasiswa penting untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dalam 

upaya mencegah perilaku seksual berisiko. Layanan penguasaan konten adalah layanan 

bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu mengarahkan penilaian dan 

sikap, menguasai cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi 

masalah-masalahnya. Layanan penguasaan konten ini dapat membantu individu 

menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, 

individu diharapakan mampu memenuhi kebutuhannya serta masalah-masalah yang 

dialaminya. 

B. Tujuan 

Tujuan umum model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku 

seksual berisiko pada mahasiswa. Adapun tujuan khususnya sebagai berikut: 

g) Membantu mahasiswa memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 

h) Mengembangkan dan mengelola diri secara tepat sehingga dapat terhindar dari 

berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seksual berisiko. 

i) Menata diri dan menyesuaikan dengan lingkungan sehingga dapat tetap memiliki 
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ketahanan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif yang dapat membantu 

memberikan jalan menuju kesuksesan akademik dan meminimalisir berbagai 

permasalahan mahasiswa. 

j) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri; untuk mengembangkan rasa 

identitas yang unik pada mahasiswa. 

k) Meningkatkan arah diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 

l) Membuat pilihan bijak berkaitan dengan perilaku seksual. 

C. Asumsi 

Asumsi berikut ini menjadi acuan pokok dalam merancang model konseling 

kelompok untuk meningkatkan resiliensi terhadap perilaku seksual berisiko pada remaja. 

d) Timbulnya berbagai kendala dalam proses perkembangan mahasiswa disebabkan 

oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Salah satu faktor penyebab munculnya 

kendala dalam perkembangan remaja adalah pengalaman terhadap adversitas. 

Adversitas dapat berupa musibah, pengalaman buruk, peristiwa negatif, kejadian 

tidak menyenangkan, kondisi sarat risiko (high-risk), stressor yang dianggap berat 

dan trauma. Pengalaman terhadap adversitas ini dapat memicu konflik dalam diri 

remaja yang membuat mereka rentan terhadap berbagai perilaku berisiko termasuk 

perilaku seksual berisiko. 

e) Layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan individu mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan yang 

baik. Layanan penguasaan konten ini dapat membantu individu menguasai aspek-

aspek konten tentang perilaku seksual sehat secara tersinergikan. Dengan 

penguasaan konten, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan 

informasi kesehatan seksual serta masalah-masalah yang dialaminya. Model ini 

dilakukan secara klasikal oleh dosen wali, nilai tambah model ini adalah terdapat 

modul kesehatan reproduksi yang juga diberikan kepada mahasiswa. Dengan 

demikian sangat dimungkinkan mahasiswa memperoleh informasi yang benar 

sebagai alternatif untuk menangani masalah perkembangan mereka karena dalam 

prosesnya difasilitasi oleh dosen wali.  

f) Model layanan penguasaan konten memiliki dua nilai proses pelayanan, yaitu High-

touch dan high-tech. High-touch merupakan sentuhan tingkat tinggi yang mengenai 

aspek kepribadian dan kemanusiaan peserta layanan (terutama aspek afektif, 



59 

 

semangat, sikap, nilai, dan moral). High-tech yaitu penggunaan teknologi tingkat 

tinggi untuk menjamin kualitas pelayanan konten. 

D. Target Intervensi 

Target utama intervensi model paket layanan penguasaan konten antara lain:  

1. Kekurangmampuan mahasiswa untuk memahami dan memanfaatkan dukungan dan 

sumber eksternal dalam mencegah perilaku seksual berisiko. Dukungan dan sumber 

eksternal yang dimaksud adalah orang tua, dosen wali, teman sebaya, serta media. 

2. Kekurangmampuan remaja untuk menyadari kekuatan dalam dirinya sendiri untuk 

menghadapi faktor-faktor yang memicu perilaku seksual berisiko. 

3. Kekurangmampuan remaja untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranya dalam 

berkomunikasi dengan orang lain, memecahkan masalah, serta mengatur tingkah 

lakunya berkaitan dengan perilaku seksual berisiko. 

E. Kualifikasi dan Kompetensi Penyelenggara layanan 

1. Kualifikasi Penyelenggara layanan 

Keberhasilan pelaksanaan layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku 

seksual berisiko mahasiswa sangat bergantung pada peran dan kompetensi penyelenggara 

layanan. Oleh karena itu penyelenggara layanan pada model ini hendaknya berlatar 

belakang minimal S2 dan bertindak sebagai dosen wali serta telah memperoleh pelatihan 

mengenai model paket layanan penguasaaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswa. 

2. Kompetensi Penunjang Penyelenggara layanan 

Selain kompetensi pendidik pada umumnya, dalam diri penyelenggara layanan 

diharapkan memiliki kompetensi penunjang yang akan digunakan untuk membantu 

mahasiswa mencegah perilaku seksual berisiko, kompetensi penunjang berkenaan dengan 

hal berikut ini: 

d) Sadar gender. Penyelenggara layanan memahami bahwa jenis kelamin merupakan 

budaya yang dibawa oleh seseorang, dan seyogyanya dalam memberikan pelayanan 

kepada individu harus memahami budaya mahasiswa. 

e) Open minded. Penyelenggara layanan diharapkan memiliki pemikiran yang terbuka 

dalam segala hal salah satunya dalam hal seksualitas. Penyelenggara layanan tidak 

menganggap bahwa berbicara masalah seksual itu adalah hal yang tabu melainkan 

berbicara seksualitas dalam konteks akademik di era sekarang ini sangat dibutuhkan. 
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Selain itu penyelenggara layanan tidak memaksakan pandanganya tentang seksualitas 

kepada peserta layanan. 

f) Memahami asumsi dasar dan keyakinan utama mahasiswa yang menyebabkan 

mahasiswa terlibat dalam perilaku seksual berisiko. 

F. Tahap-tahap Konseling 

Implementasi model ini terdiri tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap 

perencanaan. Kegiatan di tahap perencanaan antara lain: menetapkan subjek atau peserta 

layanan, menyiapkan konten yang akan dipelajari, menetapkan proses dan langkah-

langkah layanan, menyiapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan 

administrasi. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, kegiatan di tahap ini antara lain 

melaksanaan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses pembelajaran penguasaan 

konten, mengimplementasikan hight touch dan high tech. Tahap ketiga yaitu tahap 

evaluasi tahap akhir. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) dan 

tindak lanjut (follow up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan 

layanan dengan tujuan telah tuntasnya masalah yang dibahas. Dalam kegiatan ini berpusat 

pada pembahasan dan penjelasan tentang kemampuan peserta layanan untuk menetapkan 

hal-hal yang telah diperoleh melalui layanan penguasaan konten dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu penyelenggara layanan berperan untuk memberikan penguatan 

(reinforcement) terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. 

G. Struktur dan Isi 

Model ini diselenggarakan selama 7 (tujuh) sesi pertemuan. Pada masing-

masing pertemuan ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran. Pelaksanaan 

berlangsung 1x dalam seminggu. Gambaran setiap sesi adalah sebagai berikut: 

Sesi pertama berisi tentang konten pertumbuhan dan perkembangan 

biologis. Isi konten tersebut antara lain: tentang proses terjadinya haid, aman pada 

saat haid, kebersihan pada saat haid, gangguan haid, beberapa hal yang harus 

menjadi perhatian bagi mahasiswa puteri, serta mimpi basah dan pentingnya gizi 

bagi mahasiswa. 

Sesi kedua berisi tentang HIV/AIDS, mulai dari pengertianya, bagaimana 

hiv ada dalam tubuh manusia, dan proses penularan serta bagaiaman cara 

mencegahnya. 
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Sesi ketiga tentang perilaku seksual berisiko, kontennya antara lain 

penyimpangan perilaku seksual, aborsi, tips bergaul sehat serta bagaimana melatih 

diri untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Sesi keempat yaitu narkoba dan disfungsi seksual, kontenya tentang apa 

saja jenis narkoba, apa akibat penyalahgunaan narkoba, bagaimana pengaruh 

narkoba terhadap fungsi seksual dan reproduksi, mengapa sebagian pengguna 

narkoba mengaku fungsi seksualnya lebih baik 

Sesi kelima yaitu perkembangan seksualitas mahasiswa, antara lain 

dorongan seksual pada mahasiswa, masturbasi,dampak buruk masturbasi,  

kebersihan organ reproduksi. Risiko kehamilan mahasiswa dari sudut pandang 

agama dan budaya, berisi tentang proses kehamilan, mahasiswa dan hubungan 

seksual, serta kehamilan tidak diinginkan dari berbagai sudut pandang. 

Sesi keenam yaitu infeksi menular seksual, antara lain pengertian infeksi 

menular seksual, jenis-jenis infeksi menular seksual, cara pencegahan dan 

pengobatanya.  

Sesi ketujuh tentang alat kontrasepsi, antara lain kelompok unmet need  

keuntungan kontrasepsi, mengapa mahasiswa tidak dianjurkan menggunakan alat 

kontrasepsi, beberapa metode kontrasepsi yang perlu diketahui mahasiswa. 

H. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan 

Model paket layanan penguasaan konten untuk mencegah perilaku seksual 

berisiko pada mahasiswa menawarkan pelayanan bantuan yang lebih efisien dan 

memberikan manfaat tambahan, karena model yang dikembangkan sinergis antara 

dosen sebagai penyelenggara layanan dan mahasiswa sebagai peserta layanan. 

Oleh karena itu, setiap tahap pelaksanaan model ini, penyelenggara layanan 

memfasilitasi peserta untuk menciptakan interaksi antar peserta. Kemajuan yang 

terjadi pada peserta layanan turut menjadi evaluasi keberhasilan intervensi.  

Pada sisi yang lain, evaluasi terhadap keberhasilan intervensi dilakukan 

pada setiap pertemuan dan setelah seluruh program intervensi selesai 

dilaksanakan. Evalusi pada setiap pertemuan berfokus pada pernyataan diri 

peserta layanan yang tidak lagi mengarah pada rendahnya pemahaman mengenai 

kesehatan seksualitas. Sumber utama untuk evaluasi ini adalah penggunaan 
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penialian segera yang terdiri dari understanding, comfortable, dan action yang 

diberikan kepada peserta layanan dalam setiap pertemuan. Analisis penilaian 

segera ini dijadikan parameter untuk mengetahui perubahan pernyataan diri 

peserta layanan dalam upaya mencegah perilaku seksual berisiko. 

Indikator keberhasilan program intervensi model secara keseluruhan 

adalah menurunya kecenderungan mahasiswa dalam melakukan perilaku seksual 

berisiko yang meliputi aspek kissing, necking, petting, intercouse yang menjadi 

target intervensi. Teknik yang digunakan untuk mengetahui penurunan adalah 

melalui tes dengan menggunakan skala kecenderungan perilaku seksual berisiko. 
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A. Pengantar  

Panduan praktik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari paket 

layanan penguasaan konten yang disusun berdasarkan kajian teoritik dan empirik 

terhadap pencegahan perilaku seksual berisiko. Kemampuan mencegah perilaku 

seksual berisiko adalah salah satu kompetensi pribadi dan sosial yang harus 

dimiliki mahamahasiswa untuk menghadapi dan menyikapi berbagai hal yang 

memicu atau mempengaruhi mahamahasiswa untuk melakukan perilaku seksual 

berisiko. Dengan adanya kemampuan mahamahasiswa perilaku seksual berisiko 

diharapkan mahamahasiswa dapat terhindar dari pengaruh negatif lingkungan dan 

menjadi mahamahasiswa yang sehat, serta menerima kedewasaannya secara 

bertanggungjawab. 

Model layanan kelompok ini arahkan untuk menurunkan kecterhadap 

perilnderungan mahamahasiswa terhadap perilaku seksual berisiko yang meliputi 

aspek kissing, necking, petting, dan intercouse.  Model layanan penguasaan 

konten dianggap tepat karena berisi rencana tindakan yang jelas dan terarah untuk 

membantu mahasiswa mencegah perilaku seksual berisiko. 

 

B. Karakteristik Hubungan 

Dosen terutama dosen wali memiliki peran yang besar dalam membantu 

mahasiswa mencegah perilaku seksual berisiko. Peran yang besar itu tentunya 

tidak terlepas dari kemampuan dosen terutama dosen wali dalam menciptakan 

situasi yang nyaman dan menyenangkan, menciptakan interaksi multiarah dan 

suasana yang mendalam dan tuntas dengan melibatkan aspek – aspek kognitif, 

afektif, dan aspek – aspek kepribadian lainnya. Karakteritik hubungan dalam 

model ini bersifat kolaboratif. Hubungan yang dimaksud di sini bukan hanya 

hubungan kepada mahasiswa, namun juga hubungan antar mahasiswa dan 

mahasiswa. Hubungan ini menjadi penting mengingat kesuksesan pelaksanaan 

model ini tidak terlepas dari kondisi saling menerima, saling mendengarkan, dan 

saling menghargai pendapat maupun perbedaan melalui terciptanya hubungan 

baik. 
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Peran dosen terutama dosen wali dalam model ini memberi dorongan dan 

motivasi kepada individu terlibat secara aktif untuk membuat perubahan-

perubahan dan memanfaatkan potensinya secara maksimal untuk tercegahnya 

perilaku seksual berisiko. 

 

C. Norma Kelompok 

Model paket layanan penguasaan konten  ini memiliki norma-norma yang 

harus disepakati dan dipatuhi oleh semua peserta layanan selama proses 

berlangsung. Norma-norma tersebut antara lain: 1) hadir tepat waktu dan 

mengikuti kegiatan layanan sampai tuntas, 2) masing-masing memiliki kesiapan 

untuk saling berbagi pengalaman personal, 3) saling memberikan umpan balik di 

antara para anggota terhadap ungkapan, pikiran, perasaan sesama anggota.  

D. Peserta Layanan 

Tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan peserta 

layanan.  Jumlah peserta layanan dalam model ini sebanyak 15-20 orang dan 

memiliki kecenderungan perilaku seksual berisiko dalam kategori sedang dan 

tinggi. Dalam konteks pengembangan resiliensi terhadap perilaku seksual berisiko 

pada mahasiswa dapat dibedakan tiga kelompok: tinggi, sedang, rendah. 

Kelompok yang perlu ditangani dalam model ini adalah pada kategori sangat 

sedang dan tinggi. 

E. Peran Penyelenggara Layanan dan Peserta Layanan 

Penyelenggara layanan selain mengelola proses intervensi, ia juga 

berperan aktif mengajarkan keterampilan baru. Peserta didorong untuk terus 

meningkatkan pemahaman kesehatan seksualitas. Penyelenggara layanan 

membantu peserta layanan memperoleh kesadaran bagaimana perubahan-

perubahan itu terjadi. 
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F. Pelaksanaan Layanan 

Sesi pertama berisi tentang konten pertumbuhan dan perkembangan 

biologis. Isi konten tersebut antara lain: tentang proses terjadinya haid, aman pada 

saat haid, kebersihan pada saat haid, gangguan haid, beberapa hal yang harus 

menjadi perhatian bagi mahamahasiswa puteri, serta mimpi basah dan pentingnya 

gizi bagi mahamahasiswa. 

Sesi kedua berisi tentang HIV/AIDS, mulai dari pengertianya, bagaimana 

hiv ada dalam tubuh manusia, dan proses penularan serta bagaiaman cara 

mencegahnya. 

Sesi ketiga tentang perilaku seksual berisiko, kontennya antara lain 

penyimpangan perilaku seksual, aborsi, tips bergaul sehat serta bagaimana melatih 

diri untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Sesi keempat yaitu narkoba dan disfungsi seksual, kontenya tentang apa 

saja jenis narkoba, apa akibat penyalahgunaan narkoba, bagaimana pengaruh 

narkoba terhadap fungsi seksual dan reproduksi, mengapa sebagian pengguna 

narkoba mengaku fungsi seksualnya lebih baik 

Sesi kelima yaitu perkembangan seksualitas mahamahasiswa, antara lain 

dorongan seksual pada mahamahasiswa, masturbasi,dampak buruk masturbasi,  

kebersihan organ reproduksi. Risiko kehamilan mahamahasiswa dari sudut 

pandang agama dan budaya, berisi tentang proses kehamilan, mahamahasiswa dan 

hubungan seksual, serta kehamilan tidak diinginkan dari berbagai sudut pandang. 

Sesi keenam yaitu infeksi menular seksual, antara lain pengertian infeksi 

menular seksual, jenis-jenis infeksi menular seksual, cara pencegahan dan 

pengobatanya.  

Sesi ketujuh tentang alat kontrasepsi, antara lain kelompok unmet need 

keuntungan kontrasepsi, mengapa mahamahasiswa tidak dianjurkan menggunakan 

alat kontrasepsi, beberapa metode kontrasepsi yang perlu diketahui 

mahamahasiswa. 
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G. Rencana Penilaian 

a. Penilaian proses 

No Nama Kelas Hasil Observasi Selama Layanan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

b. Penilaian hasil 

No Nama Kelas Ketercapaian Tujuan Layanan 
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INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI BAGI MAHASISWA 

(Pengembangan Model Paket Layanan Penguasaan Konten untuk Mencegah 

Perilaku Seksual Berisiko pada Mahasiswa) 
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PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BIOLOGIS 

1. Haid 

a. Proses terjadinya haid 

Haid adalah keluarnya darah dari alat kelamin. Hal ini karena sel telur yang 

sudah matang tidak dibuahi. Sebenarnya sel telu sudah ada sejak seseorang 

dikahirkan, tapi sel telur itu belum matang. Pada saat memasuki masa mahasiswa, 

terjadi pematangan sel telur tersebut. Bersamaan dengan pematangan sel telur terjadi 

penebalan lapisan dalam dinding rahim. Bila telah matang, sel telur akan keluar dari 

indung telur dan sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma.  

Dengan terjadinya penebalan dan pembuluh darah yang banyak berarti 

tersedia banyak zat makanan yang diperlukan janin untuk tumbuh dan berkembang. 

Akan tetapi, bila sel telur tidak dibuahi, berarti lapisan dinding rahim yang sudah 

mengalami penebalan tersebut tidak diperlukan lagi. karena itu, dinding rahim menjadi 

luruh (lepas) dan keluar melalui mulut vagina. Keluarnya luruhan lapisan dalam, 

inilah yang disebut haid. Haid datang sekali sebulan karena secara normal sel telur 

yang matang keluar dari indung telur sekali sebulan.  

b. Aman pada saat haid 

Haid yang normal lamanya 3-7 hari  dan setiap sebulan sekali, yaitu 28 hari. 

Tetapi jarak 28 hari ini dapat berubah yaitu lebih cepat atau lebih lambat 7 hari. Haid 

yang teratur akan membantu mahasiswa. Catatlah tanggal haid sebelumnya supaya 

pada bulan berikutnya dapat diperkirakan waktu datangnya haid. Selam perkiraan 

tersebut, mahasiswa dianjurkan membawa pembalut. 

c. Kebersihan pada saat haid 

Selama haid, kamu harus menjaga kebersihan diri agar tidak merasa kotor 

dan darah haid tidak menimbulkan bau. Darah haid yang dibiarkan lama akan 

menimbulkan bau dan lecet pada kulit sekitar kemaluan bahkan sampai ke lipatan 

paha bagian atas. Oleh karena itu, gantilan pembalutmu setiap 2-3 kali atau lebih 

dalam sehari, terutama pada saat haidmu banyak sekali keluar. Sebelum dibuang, 

pembalut harus dibersihkan dahulu lalu dibungkus dengan plastik atau kertas.  

1 
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d. Gangguan haid 

Sebagian dari kamu ada yang mengalami keluhan haid seperti darah haid 

lebih banyak dari biasanya (sampai membutuhkan pembalut lebih dari selusin sehari). 

Lama haid lebih dari 7 hari (9-10hari), keluar bercak darah antara siklus haid (belum 

waktunya sudah keluar darah sedikit), warna darah haid lebih coklat dari biasanya, 

atau haid tidak teratur. Keluhan ini dapat terjadi apabila kamu terlalu letih, sedang 

sakit, atau sangat mencemaskan sesuatu / stres. Bila kondisimu baik (normal kembali), 

maka keluhan itu akan hilang. Akan tetapi, bila hal itu terjadi berulang-ulang atau 

terus-menerus, sebaiknya kamu berkonsultasi ke puskesmas atau tenaga kesehatan. 

e.  Perhatian bagi mahasiswa puteri: 

1) Bila kamu sudah haid berarti kamu sudah dapat hamil. 

2) Sudah dapat hamil bukan berarti sudah dapat berumahtangga 

3) Mencuci rambut dan mengganti pembalut beberapa kali sehari perlu dilakukan 

selama haid 

4) Untuk mencegah anemia, minum tablet penambah darah I tablet setiap hari selama 

haid. 

5) Perikasakan dirimu ke puskesmas bila nyeri sangat berat dan belum pernah kamu 

rasakan sebelumnya. 

6) Sebagai organ yang berfungsi melanjutkan keturunan, organ reproduksi harus 

selalu dijaga kesehatan dan kesuciannya. 

 

2.  Mimpi Basah 

Mimpi mengeluarkan cairan, mengapa dikatakan mimpi basah? Karena pada 

saat mimpi keluar cairan dari alat kelamin. Cairan itu adalah air main. Air mani 

mengandung banyak sperma, yaiyu sperma yang sudah matng (sudah siap untuk 

membuahi). Maimpi basah sudah terjadi pada usia 10-15 tahun.  

Pelir (testis) ternyata menghasilkan sel sperma secara terus-menerus. Itulah 

sebabnya mengapa sel sperma dapat menjadi penuh cairan sperma yang penuh perlu 

dikeluarkan. Cara alami untuk mengeluarkanya ialah melalui mimpi basah. Jadi, 

mimpi basah adalah hal yang normal dan cairan sperma tidak akan habis karena testis 
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memproduksinya secara terus-menerus. Secara normal, air mani keluar dengan cara 

dipancarkan. Memancarnya cairan mani dari lubang testis disebut ejakulasi.  

Perhatian bagi mahasiswa Putra: 

a. Mimpi basah menandakan organ reproduksimu sudah matang (dewasa). 

b. Bila sudah mimpi basah berarti kamu sudah dapat menghamili. Karena itu, 

berhati-hatilah. 

c. Masturbasi sebaiknya tidak dilakukan karena banyak dampak buruknya. Isilah 

waktu luangmu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. 

d. Hindari membaca buku porno, gambar porno, atau membicarakan hal yang 

bersifat porno karena hal tersebut dapat merangsang dororngan seksual. 

e. Dorongan seksual perlu dikendalikan dan disalurkan pada hal-hal yang positif. 

f. Untuk memudahkan membersihkan alat kelamin, laki-laki disarankan sunat. 

 

3. Pentingnya Gizi bagi Mahasiswa 

Penampilan menarik memang menjadi dambaan setiap orang, apalagi bagi 

kaum mahasiswa. Dengan penampilan yang menarik kamu merasa lebih dapat bergaul 

dan merasa lebih percaya diri. Kamu bisa tumbuh sehat, segar, gembira, dan gesit. 

Caranya ialah, makan-makanan bersih, makan teratur 3 kali sehari, makan dengan 

aturan gizi yang seimbang, berolahraga dengan teratur dan dengan cara yang benar, 

cukup istirahat, dan selalu berfikir positif, serta minumlah sekurang-kurangnya 8 gelas 

sehari. 

Semakin beraneka ragam makanan, maka semakin lengkap juga gizi yang 

masuk ke dalam tuguhmu. Jangan dibiasakan memakan makanan yang sama atau yang 

kamu senangi saja. Kebiasaan mahasiswa menyenangi makanan yang sedang trend 

kurang baik untuk kesehatan kerena makanan yang trend itu biasanya dijual untuk 

mendapatkan keuntungan dan biasanya kurang memperhatikan kandungan zat gizinya.  

Bagi mahasiswa putri membutuhkan zat besi yang lebih banyak karena 

pertumbuhan yang cepat dan haid yang keluar setiap bulan. Selain masalah zat besi, 

mahasiswa juga harus memperhatikan kecukupan zat yodium karena kekurangan zat 

yodium pada ibu hamil akan menyebabkan bayi yang dikahirkan menderita gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh.  
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Usaha yang dianjurkan untuk mencegah kekurangan yodium ialah banyak 

memakan ikan laut dan selalu menggunakan garam beryodium. Hal ini perlu kamu 

ketahui dan sadari untuk diterapkan karena mahasiswa putri adalah calon ibu.  

Sumber: 

Depdiknas. 2002. Mahasiswa dan Permasalahannya (Seri 07). Jakarta: Pusat 

pengemabngan Kualitas Jasmani Depdiknas. 
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PERKEMBANGAN SEKSUALITAS MAHASISWA 

1. Dorongan seksual pada mahasiswa 

Perasaan dan keinginan aneh tapi asyik yang sekarang muncul pada dirimu itulah 

yang disebut keinginan seksual atau dorongan seksual mahasiswa. Dorongan seksual 

timbul karena pada masa mahasiswa terjadi peningkatan produksi hormon seksual. 

Jadi, dorongan seksual pada mahasiswa adalah hal yang normal. Dorongan seksual 

berperan mendewasakan mahasiswa dalam pergaulan baik dengan lawan jenis 

maupun dengan teman sejenis. Dorongan seksual bukan sesuatu yang kotor atau 

memalukan. Yang menjadi masalah adalah apabila dorongan seksual disalurkan 

menjadi perilaku seksual yang tidak pada tempatnya umpamanya melakukan 

hubungan seksual sebelum menikah.  

2. Masturbasi 

Menyalurkan dorongan seksual dengan cara merangsang alat kelamin dari luar 

disebut masturbasi atau onani. Bagi sebagian mahasiswa dorongan seksual yang 

timbul tidak menjadi masalah karena setiap hari sibuk melakukan berbagai kegiatan 

yang menguras tenaga dan pkiran.  

Dengan demikian, pada saat kegiatannya selesai mareka memerlukan istirahat yang 

cukup dan pada malam hari dapat tidur dengan pulas. Mereka tidak mempunyai 

kesempatan melakukan hal-hal yang dapat merangsang seksual umpamanya 

memikirkan hal-hal yang bersifat porno, mambaca buku porno, melihat gambar 

porno. 

a. Dampak buruk masturbasi: 

1) Dapat menyebabkan luka kecil pada organ reproduksi bila dilakukan terlalu 

sering 

2) Dapat mengganggu kesehatan jiwa karena menimbulkan rasa tertekan, 

bersalah, takut, dan malu. 

3) Ketagihan, bagi yang sudah ketagihan lama-kelamaan tidak merasa puas dan 

akhirnya melakukan hubungan seks sebelum menikah. 

b. Cara menghentikan masturbasi ialah sebagai berikut: 

1) Bulatkan hatimu/tekadmu untuk tidak melakukannya lagi, berdo‟a kepada 

Tuhan mohon kekuatan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 

2 
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2) Jauhi dan hindari hal-hal yang dapat merangsang dorongan seksual, antara lain: 

melihat fil porno; melihat poster atau gambar yang merangsang; membicarakan 

hal-hal yang cabul; melakukan gesekan-gesekan atau rangsangan pada alat 

kelamin; menyendiri sambil berfikir atau mengkhayal hal-hal porno. 

c. Setiap hari isi waktu dengan kegiatanyang bermanfaat, menyenangkan, yang 

sesuai dengan bakatmu. Lebih baik lagi bila kegiatan itu adalah kegiatan yang 

menguras tenaga. 

3. Kebersihan Organ Reproduksi 

a. Mahasiswa Puteri: 

1) Membersihkan kemaluan sampai ke lipatan-lipatan pada kemaluan dan pangkal 

paha. Setiap selesai buang air kecil, buang air besar, dan setiap mandi. 

2) Membersihkan kemaluan harus memakai sabun lalu dibilas atau disiram dengan 

air bersih. 

3) Arah menyiram yang benar ialah dari depan ke belakang. 

4) Arah menyiram dengan arah yang terbalik (dari belakang ke depan) menyiram 

dari belakang ke depan menyebabkan kotoran yang ada di daerah dubur (anus) 

terbawa ke depan dan mengotori organ reproduksi. Bila hal ini terjadi dapat 

menyebabkan infejsi pada organ kemaluan. 

5) Sesudah bersih, jangan lupa mengeringkannya dengan handuk yang bersih atau 

tisu. Ingat, tidak boleh memakai handuk orang lain.  

6) Ganti pakaian dalam setiap selesai mandi. Membersihkan dan mengganti 

pakaian dalam dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari sesuai dengan 

kebutuhan. Memakai pakainan dalam yang terbuat dari katun lebih baik daripada 

bahan nilon kerena katun dapat menyerap air dan lebih dingin bila berkontak 

dengan kulit.  

7) Penggunaan bahan kimia untuk mengharumkan atau membersihkan daerah 

kemaluan tidak baik untuk kesehatan karena dapat membunuh kuman yang 

berfungsi melindungi organ reproduksi dan juga dapat mengiritasi kulit sehingga 

terjadi peradangan pada liang senggama dan bibir kemaluan. 

b. Mahasiswa Putra 
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1) Membersihkan alat kelamin perlu dilakukan setiap habis kencing, buang air 

besar, dan pada saat mandi. Jika pakaian dalam basah / lembab, dan berbau maka 

segeralah membersihkan alat kelamin dan ganti pakaian dalam. 

2) Membersihkan kelamin dilakukan dengan memakai sabun dan air bersih dan 

bilas dengan arah depan ke belakang.  

3) Membersihkan ujung penis dilakukan dengan cara menarik kulit penutup ke arah 

atas sampai semua bagian yang berlekuk pada ujung penis terbuka sehingga 

mudah dibersihkan. Bagian ini harus selalu bersih karena di sana selalu 

menumpuk kotoran yang disebut Smegma. Smegma yang tertinggal (kurang 

bersih) dapat menyebabkan peradangan pada ujung penis. Para ahli berpendapat 

smegma pada ujung penis seorang suami dapat menyebabkan kanker leher rahim 

pada istrinya.  

 

Sumber: 

Depdiknas. 2002. Mahasiswa dan Permasalahanya (Seri 07). Jakarta: Pusat 

pengemabngan Kualitas Jasmani Depdiknas. 

 

Depdiknas. 2002. Gaul Sehat dan Masa Depan Mahasiswa (Seri 27). Jakarta: Pusat 

pengemabngan Kualitas Jasmani Depdiknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

NARKOBA DAN DISFUNGSI SEKSUAL 

 

Sejak beberapa tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkoba semakin luas di 

kalangan masyarakat kita, baik kalangan muda maupun orangtua. Memang ironis karena 

kenyataan ini terjadi di sebuah negara yang sedang terpuruk dalam berbagai sektor 

kehidupan kemasyarakatannya. Kalau tidak segera dilakukan tindakan yang tegas dengan 

didasari tanggung jawab moral yang tinggi terhadap para pengedarnya, maka kita akan 

menyaksikan akibatnya. Dapat dipastikan jutaan warga masyarakat akan menjadi 

warganegara yang tak punya arti apa-apa lagi karena mengalami akibat buruk narkoba. 

Banyak alasan mengapa sebagian warga masyarakat menggunakan bahan 

terlarang dan berbahaya itu, lalu tidak mampu melepaskan diri lagi. Beberapa alasan 

antara lain, menganggap sebagai suatu gaya hidup, dibujuk orang lain agar merasakan 

manfaatnya, dibujuk agar menjadi tergantung dan terus membeli, sebagai pelarian dari 

suatu masalah, dan mungkin masih banyak alasan lain. 

Tetapi di antara berbagai alasan itu, salah satu alasan yang dihubungkan dengan 

manfaat ialah pengaruhnya yang dianggap dapat meningkatkan fungsi seksual. Karena itu 

dapat dijumpai pasangan mahasiswa atau pasangan dewasa yang menggunakan narkoba, 

bahkan sejumlah pasangan terlibat dalam pesta seks. Padahal tidak benar narkoba dapat 

meningkatkan fungsi seksual. Justru sebaliknya, narkoba dapat menimbulkan akibat 

buruk terhadap fungsi seksual dan organ tubuh yang lain, bahkan dapat menimbulkan 

kematian. 

Apa saja jenis narkoba? 

Pada dasarnya narkoba digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu: 1). Narkotika, 

terutama opiat atau candu, 2). Halusinogenik, misalnya ganja atau marijuana, 3). 

Stimulan, misalnya ecstasy dan shabu-shabu, 4). Depresan, misalnya obat penenang. 

Masing-masing kelompok mempunyai pengaruh tersendiri terhadap tubuh dan 

jiwa penggunanya. Opiat, yang menghasilkan heroin atau “putauw” menimbulkan 

perasaan seperti melayang dan perasaan enak atau senang luar biasa, yang disebut 

euforia. Tetapi ketergantungannya sangat tinggi dan dapat menyebabkan kematian. 

3 
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Marijuana atau ganja, yang termasuk kelompok halusinogenik, mengakibatkan 

timbulnya halusinasi sehingga pengguna tampak senang berkhayal. Tetapi sekitar 40-60 

persen pengguna justru melaporkan berbagai efek samping yang tidak menyenangkan, 

misalnya muntah, sakit kepala, koordinasi yang lambat, tremor, otot terasa lemah, 

bingung, cemas, ingin bunuh diri, dan beberapa akibat lainnya. 

Bahan yang tergolong stimulan menimbulkan pengaruh yang bersifat merangsang 

sistem syaraf pusat sehingga menimbulkan rangsangan secara fisik dan psikis. Ecstasy, 

yang tergolong stimulan, menyebabkan pengguna merasa terus bersemangat tinggi, selalu 

gembira, ingin bergerak terus, sampai tidak ingin tidur dan makan. Akibatnya dapat 

sampai menimbulkan kematian. 

Sebaliknya bahan yang tergolong depresan menimbulkan pengaruh yang bersifat 

menenangkan. Depresan atau yang biasa disebut obat penenang, dibuat secara ilmiah di 

laboratorium. Berdasarkan indikasi yang benar, obat ini banyak digunakan sesuai dengan 

petunjuk dokter. Dengan obat ini, orang yang merasa gelisah atau cemas misalnya, dapat 

menjadi tenang. Tetapi bila obat penenang digunakan tidak sesuai dengan indikasi dan 

petunjuk dokter, apalagi digunakan dalam dosis yang berlebihan, justru dapat 

menimbulkan akibat buruk lainnya. 

Apa akibat penyalahgunaan narkoba?  

Pada dasarnya akibat penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi akibat fisik 

dan psikis. Akibat yang terjadi tentu tergantung kepada jenis narkoba yang digunakan, 

cara penggunaan, dan lama penggunaan. 

Beberapa akibat fisik ialah kerusakan otak, gangguan hati, ginjal, paru-paru, dan 

penularan HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik bergantian. Sebagai contoh, 

sekitar 70 persen pengguna narkoba suntikan di Cina tertular HIV/ AIDS. Di Indonesia, 

sejak beberapa tahun terakhir ini jumlah kasus HIV/AIDS yang tertular melalui 

penggunaan jarum suntik di kalangan pengguna narkotik tampak meningkat tajam. Akibat 

lain juga timbul sebagai komplikasi cara penggunaan narkoba melalui suntikan, misalnya 

infeksi pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah. 

Di samping akibat tersebut di atas, terjadi juga pengaruh terhadap irama hidup 

yang menjadi kacau seperti tidur, makan, minum, mandi, dan kebersihan lainnya. Lebih 

lanjut, kekacauan irama hidup memudahkan timbulnya berbagai penyakit.  
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Akibat psikis yang mungkin terjadi ialah sikap yang apatis, euforia, emosi labil, 

depresi, kecurigaan yang tanpa dasar, kehilangan kontrol perilaku, sampai mengalami 

sakit jiwa. 

Akibat fisik dan psikis tersebut dapat menimbulkan akibat lebih jauh yang 

mungkin mengganggu hubungan sosial dengan orang lain. Bahkan acapkali pula 

merugikan orang lain. Sebagai contoh, perkelahian dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

karena pelaku tidak berada dalam keadaan normal, baik fisik maupun psikis. 

Benarkah narkoba dapat meningkatkan fungsi seksual? 

Tidak benar narkoba dapat meningkatkan fungsi seksual. Melihat pengaruh yang 

ditimbulkan oleh semua jenis narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sebenarnya tidak 

ada pengaruh yang positif terhadap fungsi seksual. Sebaliknya, justru pengaruh negatif 

yang dapat terjadi. 

Tetapi sayang banyak warga masyarakat yang telah tertipu oleh informasi salah, 

yang sangat mungkin sengaja disebarkan oleh para pedagang narkoba. Informasi salah 

bahwa narkoba dapat meningkatkan gairah seksual dan dapat memperkuat kemampuan 

seksual merupakan informasi yang telah menyesatkan banyak orang. 

Banyak orang yang percaya dengan informasi itu, lalu menggunakan narkoba dan 

akhirnya tidak dapat melepaskan diri. Bukan manfaat terhadap fungsi seksual yang 

didapat, melainkan berbagai akibat buruk, bahkan kematian. 

Bagaimana pengaruh narkoba terhadap fungsi seksual dan reproduksi? 

Gangguan fungsi seksual dan reproduksi yang terjadi, tergantung pada jenis 

narkoba yang digunakan dan jangka waktu menggunakan bahan yang berbahaya itu. 

Benikut akan diuraikan pengaruh beberapa jenis narkoba terhadap fungsi seksual dan 

reproduksi. 

Heroin 

Walaupun menimbulkan euforia, tidak berarti heroin memberikan pengaruh 

positif bagi fungsi seksual dan reproduksi. Heroin justru menimbulkan pengaruh buruk 

bagi fungsi seksual. Pada pria terjadi penurunan kadar hormon testosteron, menurunnya 

dorongan seksual, disfungsi ereksi, dan hambatan ejakulasi. Pada wanita, beberapa 
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pengaruh buruk terjadi juga pada fungsi seksual dan reproduksi, yaitu menurunnya 

dorongan seksual, kegagalan orgasme, terhambatnya menstruasi, gangguan kesuburan, 

mengecilnya payudara, dan keluarnya cairan dari payudara. Masalah seksual tersebut 

muncul karena pengaruh heroin yang menghambat fungsi hormon seks, baik pada pria 

maupun wanita. 

Marijuana 

Selain menimbulkan pengaruh halusinasi, marijuana juga menimbulkan akibat 

buruk bagi fungsi seksual. Bahan yang diisap seperti rokok ini memiliki kandungan tar 

yang jauh lebih tinggi daripada rokok. Berbagai akibat pada fungsi seksual dan 

reproduksi dapat terjadi karena penggunaan marijuana. Beberapa akibat pada pria ialah 

mengecilnya ukuran testis (buah pelir) dan menurunnya kadar hormon testosteron. Lebih 

lanjut mengakibatkan pembesaran payudara pria, dorongan seksual menurun, disfungsi 

ereksi, dan gangguan sperma. Pada wanita terjadi gangguan sel telur, hambatan menjadi 

hamil, dan terhambatnya proses kelahiran, di samping dorongan seksual yang menurun. 

Ecstasy 

Karena bersifat stimulan, maka ecstasy menyebabkan pengguna merasa terus 

bersemangat tinggi, selalu gembira, dan ingin bergerak terus. Tetapi walaupun 

memberikan pengaruh yang bersifat merangsang, tidak berarti ecstasy menimbulkan 

pengaruh yang positif bagi fungsi seksual. Ecstasy meningkatkan pelepasan 

neurotransmitter dopamine di dalam otak. Dopamine merupakan neurotransmitter yang 

bersifat merangsang, termasuk terhadap perilaku seksual. Maka peningkatan dopamine 

sebagai akibat pengaruh ecstasy dapat menyebabkan hilangnya kemampuan untuk 

mengontrol perilaku seksual. 

Pengguna ecstasy menjadi berani, tanpa kontrol, melakukan hubungan seksual 

tanpa memikirkan risiko yang mungkin terjadi. Bahkan pengguna ecstasy mungkin dapat 

melakukan suatu aktivitas seksual yang tidak mungkin dilakukan dalam keadaan normal. 

Perilaku seksual tanpa kontrol ini tentu sangat berisiko tinggi, antara lain bagi penularan 

Penyakit Menular Seksual, seperti HIV/AIDS. Bila digunakan oleh wanita hamil, ecstasy 

dapat meningkatkan risiko cacat pada bayi sampai tujuh kali lebih besar daripada bila 

tidak menggunakan. 
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Depresan 

Depresan atau obat penenang yang digunakan berlebihan juga dapat 

menimbulkan akibat buruk bagi fungsi seksual, baik pada pria maupun Wanita. Sebagai 

contoh penyalahgunaan barbiturat yang dapat mengganggu metabolisme hormon 

testosteron dan estrogen. Maka pada wanita, penyalahgunaan barbiturat dapat 

mengakibatkan gangguan menstruasi dan menurunnya dorongan seksual. Lebih jauh 

keadaan ini berakibat hambatan dalam mencapai orgasme. Pada pria, penyalahgunaan 

barbiturat dapat mengakibatkan penurunan dorongan seksual dan disfungsi ereksi. Kalau 

akibat ini timbul, justru bukan ketenangan yang didapat, melainkan menjadi semakin 

gelisah dan kecewa. 

Mengapa sebagian pengguna narkoba mengaku fungsi seksualnya lebih baik? 

Kalau ada sebagian pengguna narkoba yang mengaku fungsi seksualnya lebih 

baik, sebenarnya itu adalah pengakuan yang palsu tetapi tidak disadari. Perasaan bahwa 

fungsi seksualnya lebih baik, terutama justru disebabkan oleh pengaruh negatif narkoba. 

Sebagai contoh, karena menggunakan ecstasy mereka merasa lebih segar dan 

bergembira sehingga merasa fungsi seksualnya juga lebih baik. Pengguna ecstasy menjadi 

lebih berani karena kehilangan kontrol sehingga tidak takut melakukan hubungan seksual, 

termasuk hubungan seksual yang berisiko tinggi. 

Pengguna depresan atau obat penenang merasa lebih tenang sehingga lebih berani 

melakukan hubungan seksual, bahkan dengan siapa saja. Karena itu mereka beranggapan 

fungsi seksualnya lebih baik setelah menggunakan depresan. Jadi pengakuan mereka 

sebenarnya adalah pengakuan palsu yang tidak mereka ketahui. Padahal yang terjadi 

sebenarnya adalah proses gangguan fungsi seksual dan reproduksi. Di samping itu, tentu 

mereka akan mengalami ketergantungan terhadap narkoba dengan segala akibat 

buruknya, sampai pada kematian. 

Sumber: 

Wimpie Pangkahila. 2006. Narkoba dan Disfungsi Seksual. (Diakses melalui 

http://kesehatanreproduksi.com/index.php?option=com_content&task=view&id

=2) pada tanggal 7 Mei 2007 

 

http://kesehatanreproduksi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2
http://kesehatanreproduksi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2


81 

 

PERILAKU SEKSUAL BERISIKO 

1. Penyimpangan Perilaku Seksual 

Penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan seseorang sebenarnya 

mengalami perbedaan-perbedaan definitif dari seseorang bahkan dari warga 

masyarakat. Dasar penentuan penyimpangan perilaku seksual bersumber dari akal 

yang sehat dan bersumber dari ajaran moral yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Beberapa penyimpangan perilaku seksual menurut Basri (2000:7), antara lain: 

a. Masturbasi ; dilakukan dengan tangan atau dengan barang-barang pengganti lain 

yang dapat memberikan perasaan nikmat yang akhirnya mampu mengeluarkan 

sperma pada mahasiswa putera dan perasaan orgasmus (perasaan nikmat seksual 

yang tertinggi) pada mahasiswa puteri. 

b. Fetishisma; suatu kelainan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa putera, 

mereka biasanya merasa puas dengan benda-benda pengganti dari seorang 

wanita yang disenanginya atau yang dikenalnya, contoh: sapu tangan, celana 

dalam, baju, BH, selendang, gaun, dan sebagainya. 

c. Exhibisionisma, suatu penyimpangan seksual yang pelakunya merasakan 

kesenangan dan merasakan puas dengan memperlihatkan anggota kelaminya 

kepada orang lain baik terhadap jenis lain bahkan ada pula yang sejenisnya. 

d. Veyeurisma, kepuasan seksual yang dirasakan dengan kesenangan mengintip 

jenis lain, biasanya sedang di kamar mandi, berpakaian, atau dalam keadaan 

tidak sadar auratnya terbuka. 

e. Homoseksual, kepuasan seksual yang diperoleh dengan melakukan hubungan 

kelamin dengan cara-cara tertentu dengan teman sejenisnya dalam hal ini pria 

dengan pria, jika terjadi pada wanita dengan wanita maka disebut lesbianisma. 

f. Prostitusi, melakukan hubungan kelamin dengan wanita yang bukan istrinya atau 

dengan pria yang bukan suaminya.  

g. Perkosaan; kesenangan melakukan hubungan kelamin dengan wanita atau pria 

tanpa diawali persetujuan dan penyerahan diri serta diikuti dengan tindakan-

tindakan paksaan dan penuh ancaman.  

h. Free seks; kegiatan ini dilakukan secara individual ataupun bergerombolan pada 

waktu dan tepat yang disepakati bersama. Pesta seks ini biasanya diawali dengan 

acara-acara yang cukup merangsang dan pada tempat yang dipandang aman dari 

pengetahuan masyarakat.  

4 
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i. Samen leven; kehidupan bersama tanpa menikah. 

Di samping penyimpangan seksual di atas, ada penyimpangan seksual lainya 

yaitu pemuasan seksual melalui hewan piaraan seperti; anjing, sapi, kerbau, kucing, 

dan lain-lain. Bahkan ada pula yang menjadi gigolo atau menjadi suami penghibur 

bagi istri-istri yang kesepian. 

2. Aborsi 

ABORSI merupakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di 

luar rahim, yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 20-28 minggu. 

Ada 2 macam aborsi: 

a. Spontan yaitu secara alami tanpa intervensi tindakan medis 

b. Direncanakan yaitu melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau 

tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina 

Intervensi tindakan aborsi yang aman resikonya di bawah 1 %, jauh lebih aman 

daripada persalinan. Namun, aborsi hanya berlangsung aman bila dilakukan sebelum 

kenadungan mencapai usia 12 minggu, dan dilakukan oleh dokter yang terlatih, di saran 

kesehatan yang terjamin kebersihannya. 

Tindakan abrsi mengandung risiko yang berbahaya, antara lain: 

a. Infeksi alat reproduksi, yang dapat menyebabkan kemandulan di kemudian hari.  

b. Pendarahan hingga mengalami shock dan gangguan syaraf. 

c. Keadaan rahim yang belum cukup kuat untuk menyangga kehamilan serta 

kemungkinan persalinan yang sulit menyebabkan risiko terjadiny robek rahim dan 

penipian dinding rahim. 

d. Ketegangan secara mental, perasaan bersalah, depresi (perasaan tertekan yang 

mendalam). 

e. Secara hukum, pengguguran kandungan dengan alasan non medis dilarang keras dan 

diancam hukuman pidana yang diatur dalam Undang-undang hukum pidana pasal 

346. 

Di negara-negara yang tidak mengizinkan aborsi seperti Indonesia, banyak 

perempuan terpaksa mencari pelayanan aborsi tidak aman karena tidak tersedianya 

pelayanan aborsi aman atau biaya yang ditawarkan terlalu mahal.  
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3. Tips Bergaul Sehat 

a. Mengembangkan kepercayaan diri 

Percaya diri itu adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuanya untuk 

melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan hasil penilaian diri sendiri terhadap 

dirinya. Kepercayaan diri penting untuk menjaga diri dari gaya hidup bebas 

karena pada maa mahasiswa seperti sekarang ini, teman sebaya merupakan 

pengalaman yang penting. Biasanya mahasiswa ingin serupa dan diterima oleh 

teman sebaya. Keinginan seperti inilah yang seringkali menyebabkan mahasiswa 

terjerumus ke pergaulan buruk. 

Cara memupuk kepercayaan diri jika berhadapan dengan orang lain diantaranya 

memiliki pandangan seimbang mengenai orang lain; mengembangkan sikap 

penuh pengertian.  

b. Melatih diri untuk tidak terpengaruh teman sebaya 

Cara mengatasi tekanan teman sebaya: 

1) Katakan tidak dan benar-benar konsisten dengan penolakan tersebut. 

2) Jika lingkungan teman sebaya dapat menjerumuskan diri kita, maka 

tinggalkanlah lingkungan tersebut, carilah lingkungan yang sesuai dengan diri 

kita. 

3) Tingkatkanlah kepercayaan diri dan penghargaan atas diri dengan cara: buatlah 

janji pada diri sendiri dan peganglah janji tersebut; kembangkan bakat yang 

dimiliki misalnya dalam olahraga dan seni. 

c. Mengenal dan mengembangkan potensi 

Seorang individu harus memperhatikan dan mengenal keadaan dirinya. Sebelum 

berinteraksi dengan lingkungan ia harus dapat membentuk konsep diri. Konsep 

diri itu sendiri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, mengenai 

siapa dirinya, apa peranannya di lingkungan, dan apa yang dia inginkan. 

Sebenarnya secara garis beasr konsep diri itu terdiri atas: siapa saya saat ini; diri 

yang saya inginkan; diri yang saya tampilkan di lingkungan. Mahasiswa yang 

memiliki konsep diri yang positif akan sangat mengenali dirinya, kelebihan, dan 

juga kelemahanya. Dia tidak terpaku pada kelemahanya, ia dapat mengakui dan 

menerima kelemahan tersebut tanpa rendah diri. Hal ini memacunya untuk 

menjadi individu yang lebih baik dengan cara mengembangkan kelebihanya. 
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Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki konsep diri negatif, hanya akan terpaku 

pada kelemahanya dan menjadi rendah diri.  

d. Melatih diri untuk berfikir jauh ke depan 

Langkah ini untuk melatih diri berfikir jauh ke depan, ialah: konkretkan masa 

depan yang ingin dicapai, misalnya jadi pengusaha, maka jelas kemana kita 

melanjutkan sekolah, ikut organissai apa untuk mendukung tujuan kita; dan 

dalam lingkungan sekolah bidang studi apa yang mesti mendapat perhatian 

lebih. 

Apa yang dapat dilakukan untuk berfikir jauh ke depan: 

1) Tentukan dengan jelas tujuan kita 

2) Tuliskan rencana dalam beberapa tahun mendatang 

3) Tetapkan target (sasaran) jangka pendek, tahunan, tiga bulanan. 

4) Kembangkan beberapa aktivitas untuk mencapai sasaran. 

5) Renungkan filosofi sederhana “hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari 

esok lebih baik dari hari ini”. 

e. Melatih diri untuk mengambil keputusan yang tepat 

Setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, maka hal yang selanjutnya adalah 

penagmbilan keutusan dan menerapkanya dalam suatu tindakan nyata. 

Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses belajar. Suatu 

penagmbilan keputusan melibatkan upaya pencarian alternatif yang paling baik 

dari sekian banyak alternatif yang tersedia, berdasarkan situasi objektif dan 

tujuan tertentu. 

Sumber: 

Basri, Hasan. 2000. Mahasiswa Berkualitas (Problematika Mahasiswa dan Solusinya). 

Jakartaa: Pustaka Pelajar. 

Depdiknas. 2002. Gaul Sehat dan Masa Depan Mahasiswa (Seri 27). Jakarta: Pusat 

pengemabngan Kualitas Jasmani Depdiknas. 

Meiwita Budiharsana dan Herna L. 2001. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

Mahasiswa (KRR). Jakarta: BKKBN dan The Word Bank. 
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RISIKO KEHAMILAN MAHASISWA 

DARI SUDUT PANDANG AGAMA DAN BUDAYA 

1. Proses Kehamilan 

Sebelum dipelajari bagaimana proses kehamilan itu dapat terjadi, perlu diketahui bahwa 

pada seorang wanita maupun pria dikenal tahapan usia subur atau usia reproduksi, 

Pada perempuan, usia reproduksi adalah usia diamana seorang perempuan dapat 

menghasulkan keturunan, yaitu sekitar usia 15-49 tahun. Pada usia reproduksi seorang 

perempuan mengalami menstruasi secara teratur setiap bulan sekali. Masa reproduksi 

dimulai dengan masa pubertas sekitar usia 12-15 tahun dan berakhir dengan masa 

menapouse sekitar usia 49 tahun. Usia reproduksi pada perempuan dibedakan menjadi 3 

bagian: 

1. Usia reproduksi muda, yaitu usia antara 15-20 tahun. Pada usia ini 

perempuan bila hamil atau melahirkan, mempunyai resiko lebih besar 

untuk terjadinya pendarahan, keracunan kehamilan dan kesulitan 

persaaalinan. 

2. Usia reproduksi sehat, yaitu usia antara 20-30 tahun. Pada usia ini 

perempuan sudah cukup matang dan aman untuk hamil dan melahirkan. 

3. Usia reproduksi tua, yaitu usia diatas 30 tahun. Pada usia ini, bila seorang 

perempuan hamil dan melahirkan juga mempunyai resiko jauh lebih besar 

seperti yang terjadi pada usia reproduksi muda. 

Usia tua dalah usia dimana seorang perempuan tidak mampu lagi menghasilkan 

keturunan, yaitu sekitar usia 49 tahun, saat menstruasi telah berhenti (menapouse). 

Pada laki-laki, usia subur adalah usia dimana seorang laki-laki menghasilkan sperma 

yang cukup. Usia subur bagi seorang laki-laki dimulai sejak pubertas yaitu sekitar 

usia 12-15 tahun hingga usia tidak terbatas, selagi ia masih dapat mengeluarkan air 

mani yang mengandung sperma.  

Suatu kehamilan akan terjadi apabila ada pertemuan antara sperma dan sel telur 

(ovum) atau dengan kata lain bila sperma berhasil membuahi sel telur. Sel telur yang 

keluar dari indung telur pada saat ovulasi akan masuk ke saluran telur. Sperma yang 

tumpah disaluran telur. Sperma yang tumpah disaluran vagina waktu bersenggama, 

5 
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akan bergerak masuk ke dalam rahim dan terus menuju ke saluran telur. Di saluran 

telur ini sperma bertemu dengan sel telur dan langsung membuahinya. Sel telur yang 

sudah dibuahi ini menuju rahim dan bersarang pada dinding rahim. Hasil pembuahan 

tadi (disebut zigot) berkembang menjadi janin (bayi dalam rahim. Proses 

perkembangan ini disebut kehamilan yang berjalan selama usia 9 bulan. 

Seorang pereempuan dapat hamil apabila sudah mengalami menstruasi, tubuh dan 

organ reproduksinya sehat, sedangkan seorang laki-laki dapat menyebabkan 

kehamilan pada perempuan bila sudah pubertas, tubuhnya sehar dan air maninya 

mengandung sperma yang cukup banyak dan sehat. 

Perempuan yang mengalami kehamilan pada bulan-bulan pertama, akan nampak 

tanda-tanda sbb: 

1. Terlambat menstruasi 

2. Mual, muntah, pusing dan mengantuk 

3. Puting susu lebih menonjol dan berwarna gelap 

4. Payudara terasa membengkak. 

2. Mahasiswa dan Hubungan Seksual 

Banyak mahasiswa yang karena tidak fahaman, kurang mampu mengontrol dorongan 

seksual dan keinginan untuk bereksperimen, melakukan hubungan seksual sebelum 

waktunya. 

Biasanya mereka kepingin coba-coba dengan pengetahuan yang kurang sehingga 

kurang memperhatiakan bahwa perilaku tersebut bisa berakibat fatal bagi dirinya maupun 

orang lain. 

Selain akibatnya adalah kehamilan diusia sangata muda bagi mahasiswa putri, maka 

tidak tertutup kemungkinan si mahasiswa akan mudah dihinggapi penyakit menular 

seksual termasuk AIDS. 

Selain sebab-sebab yang telah disebutkan diatas, hal-hal lain yang mendorong 

mahasiswa melakukan hunungan seksual sebelum waktunya adalah: 

1. Ketidakmampuan untuk menolak ajakan teman berbuat hal semacam itu. 

2. Hanya karena gengsi atau untuk mengatasi rasa rendah diri. 
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3. Mencoba-coba menggunakan alat kontarsepsisi atanpa memahami metode 

pemakaiananya secra benar (kegagalan kontrasepsi). 

4. Ketidakmampuan berpikir rasiional. 

5. Mahasiswa berpikir bahwa hubungan seksual adalah nnbukan sesuatu yang 

perlu direncanakan dan dipersiapkan matang-matang melainkan hanya 

dorongan sesaat. 

3. Kehamilan pada Mahasiswa  

Bila seorang mahasiswa perempuan hamil dan ia berusia kurang dari 20 tahun 

maka ada beberapa faktor resiko yang mengancam mahasiswa yaitu: 

1. Keguguran  

2. Bayi lahir dengan berat badan kurang 

3. Bayi lahir kurang dari umur seharusnya (prematur) 

4. Kesulitan dalam proses kelahiran seperti misalnya pendarahan, atau 

kemacetan jalan lahir yang membahayakan jiwa si calon ibu. 

Disamping itu resiko lain dari kehamilan mahasiswa adalaah: 

1. Gangguan kejiwaan seperti ketakutan, sedih, tertekan, dan malu yang 

dapat mendorong tindakan bunuh diri 

2. Resiko putus kuliah 

3. Resiko tindakan untuk menggugurkan kandungan (aborsi) yang dilakukan 

dengan cara tidak aman. 

4. Pengaturan kehamilan 

Kelompok unmet need aklat kontrasepsi adalah semua perempuan dan laki=laki 

yang telah aktif secara seksual dan tidak menggunakan kontrasepsi apapun tetapi tidak 

menginginkan anak atau ingin menunda kelahiran paling tidak dalam duaa tahun. 

Termasuk dalam kelompok ini dalah semua perempuan dengan kehamilan yang tidak  

dikenhendaki atau mengalami kehamilan karena tidak menggunakan kontrasepsi. 

Hubungan seksual yang tidak bertanggungjawab dapat menyebabkan kehamilan 

yang jelas-jelas tidak direncanakan. Kehamilan mahasiswa sangat rentan berisisko: 

Risiko psikologis; 
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Kehamilan pranikah menyebabkan perasaan bersalah yang berlebihan, demikian 

juga orangtua dan keluarga. Lebih parah lagi jika orang tua tidak menghadapi persoalan 

secara bijak tetapi melakukan tidak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut menambah 

tekanan kejiwaan yang berat yang mengarah pada depresi bahkan ada yang sampai bunuh 

diri. 

Risiko medis; 

a. Pada usia 14-18 tahun, otot-otot rahim belum cukup kuat sehingga kehamilan dapat 

merobek rahim. Kondisi rahim baru siap melakukan fungsinya sekitar umur 20 

tahun. 

b. Penyangga rahim juga belum kuat untuk menyangga kehamilan sehingga risiko lain 

yang juga dapat terjadi adalah turunya rahim ke liang vagina proses melahirkan. 

c. Pada usia 14-19 tahun, sistem hormonal belum stabil. Hal ini membuat kehamilan 

tidak stabil, mudah terjadi pendarahan, dan terjadilah keguguran atau kematian 

janin. 

d. Kehamilan mahasiswa lebih sering mengalami keracunan, anemia, kejang-kejang, 

dan tekanan darah tinggi. 

e. Dalam beberapa kasus, kehamilan mahasiswa menyebabkan bayi cenderung lahir 

premature, yang mudah terkena penyakit karena paru-parunya belum sempurna. 

Risiko masa depan:  

Kehamilan pra nikah menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan kita, 

antara lain:1) Menginggalkan sekolah, 2) terpaksa menikah, 3) meneruskan hamil tanpa 

menikah, 4) ditolak keluarga. 

Dari segi agama: 

Dalam agama manapun, tidak ada yang mengijinkan umatnya untuk melakukan 

hubungan seksual sebelum menikah apalagi sampai terjadi kehamilan sebelum menikah. 

Dari segi budaya: 

Dasar penentuan penyimpangan perilaku seksual dalam hal ini hubungan seksual 

sebelum menikah yang akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan bersumber 

dari akal yang sehat dan bersumber dari ajaran moral yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar budaya yang ada di masyarakat, maka 
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resiko sosial yang didapatkan oleh orang tersebut adalah dikucilkan dari lingkungan 

pergaulan masyarakat tersebut. 

 

Sumber: 

Depdiknas. 2002. Gaul Sehat dan Masa Depan Mahasiswa (Seri 27). Jakarta: Pusat 

pengemabngan Kualitas Jasmani Depdiknas. 

Charles, Suryadi.dkk. 2006. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Untuk 

Mahasiswa di 3 kota Indonesia (Jakarta, Semarang, Surabaya). Jakarta: JEN & 

FF. 
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INFEKSI MENULAR SEKSUAL 

1. Pengertian infeksi menular seksual 

Infeksi menular seksual (IMS) atau sering disebut penyakit kelamin adalah 

sekelompok penyakit menular yang penularanya teruatam melalui hubungan seksual. 

AIDS juga termasuk dalam IMS karena cara penularanya terutama melalui hubungan 

seksual. 

Penyakit kelamin dikelompokan menjadi 2, yaitu: penyakit kelamin yang 

ditularkan melalalui hubungan seksual dan penyakit kelamin yang ditularkan tidak 

melalui hubungan seksual seperti keputihan. Keputihan biasanya disebabkan oleh 

kuman atau bakteri yang masuk ke vagina perempuan. 

2. Jenis-jenis infeksi menular seksual 

IMS akan menular melalui 3 media cairan yang berada dalam tubuh, yaitu: 

melalui cairan vagina, sperma, dan darah. Ketiga cairan ini merupakan tempat yang 

baik untuk berkembang biaknya bibit penyakit IMS.  

Secara umum gejala yang nampak akan dirasakan oleh penderita IMS baik laki-laki 

atau perempuan, adalah: 

a. Rasa sakit atau gatal di kemaluan 

b. Muncul benjolan, bintik, atau luka di sekitar alat kelamin 

c. Keluarnya cairan yang tidak biasa seperti nanah dari kemaluan 

d. Terjadinya pembengkakan di pangkal paha 

e. Rasa sakit pada perut bagian bawah. 

Secara khusus gejala-gejala yang nampak pada laki-laki adalah: pada saat 

kencing terasa sakit dan jika diurut akan keluar cairan atau nanah dari alat kelamin; 

dan terjadi pembengkakan pada buah pelir dan terasa sakit atau panas. 

Sedangkan pada perempuan, biasanya tidak menunjukan gejala sama sekali, 

kalaupun ada gejala biasanya berupa: cairan yang tidak biasa keluar dari alat kelamin 

perempuan, keluar darah tidak sedang haid, IMS pada perempuan dapat diketahui 

gejalanya pada saat melakukan hubungan seksual, yaitu rasa sakit dalam vagina atau 

perut bagian bawah. 

IMS dikelompokan pada tiga kelompok besar, yaitu: 

6 
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a. Penyakit peradangan 

1) IMS yang disebabkan oleh bakteri 

a) Gonore (kencing nanah); infeksi ini disebebkan oleh kuman gonokokus yang 

menyerang dinding saluran kemih dan alat reproduksi, biasanya gelaja timbul 

dalam waktu 2-9 hari sejak hubungan seksual dilakukan.  

Gejala: 

- Laki-laki: gatal dan panas pada saat buang air kecil, rasa nyeri pada saat 

buang air kecil dan ereksi, sering buang air kecil, keluar nanah pada 

saluran kemih terutama pada pagi hari. 

- Perempuan: keputihan berwarna putih kuning kehijauan agak kental, 

rasa nyeri sewaktu buang air kecil, nyeri perut bagian bawah karena 

terjadinya radang di saluran telur dan jaringan sekitarnya. 

Pada laki-laki dan perempuan yang menderita gonore: 

- Untuk orang yang melakukan seks anal (melalui dubur) dapat terjadi 

diare kronis atau diare berdarah. 

- Untuk orang yang melakukan hubungan oral (mulut) tenggorokan dapat 

terasa sakit dan berwarna merah (infeksi tenggorokan). 

- Masa inkubasinya 1-14 hari dengan rata-rata 2-5 hari. 

b) Klamidia; infeksi yang disebabkan oleh kuman Chlamydia trachomatis yang 

menimbulkan peradangan pada alat reproduksi laki-laki atau perempuan bahkan 

tidak menimbulkan gejala sama seklai padahal proses infeksi sedang 

berlangsung, biasanya sekitar 7-12 hari. Dapat menimbulkan kemandulan.  

Gejala: 

- Laki-laki: rasa nyeri saat buang air kecil, keluar cairan bening dari 

saluran kencing. 

- Perempuan: mengeluarkan lendir dari vagina (seperti keputihan), rasa 

sakit atau nyeri pada saat akan buang air kecil, timbul bercak-bercak 

darah setelah berhubungan seks, dan nyeri pada perut bagian bawah. 

c) Vaginosis bakterial; infeksi pada lat kelamin yang disebabkan oleh campuran 

bakteri Gardnerella Vaginalis dan bakteri anaerob. 

Gejala: 
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Keputihan tidak banyak, berwarna abu-abu, lengket dan berbau amis. Biasanya 

bau ini lebih jelas tercium sesaat setelah melakukan hubungan seksual. 

2) IMS yang disebebkan oleh jamur 

Candidas atau jamur; infeksi ini disebabkan oleh jamur candida albicans.  

Gejala: 

- Pada perempuan: keluarnya cairan berwarna putih seperti susu atau butir 

tepung dan kadang-kadang seperti susu pecah, disertai rasa gatal yang 

hebat pada lat kelamin. Pada perenpuan hamil dapat menularkan pada bayi 

yang dikandungnya. 

- Laki-laki yang tidak disunat; rasa gatal pada daerah kemaluan dan lipat 

paha, serta peradangan pada ujung kemaluan. 

3) IMS yang disebabkan parasit 

Trichomoniasis; infeksi yang disebabkan oleh parasit Trichomonas Vaginalis. 

Gejala: 

- Perenpuan: keputihan yang berwarna putih kekuningan, agak encer berbau 

tidak enak, dan berbusa. Namun dapat pula tanpa gejala. 

- Laki-laki; kadang menimbulkan sakit pada waktu buang air kecil yang 

mengeluarkan nanah agak encer. Menimbulkan rasa gatal pada saluran 

kencing. 

b. Penyakit erosi (iritasi, lecet) 

1) Siflis atau raja singa; disebabkan oleh kuman Treponema Palidium yang 

menyerang selaput dinding kelamin, mulut, dubur, kulit, tulang, susunan saraf, 

sistem peredaran darah dan jantung. 

Gejala: 

- Perempuan; menimbulkan luka selain di bagian luar, dapat juga di liang 

senggama tanpa terasa. 

- Laki-laki: luka di batang kemaluan, kantong zakar, juga bisa di saluran 

kemih. Apabila luka ini terinfejsi kuman lain dapat menimbulkan penyakit. 

- Luka ini dalam beberapa waktu biasanya 2 minggu akan hilang dengan 

sendirirnya walaupun tanpa pengobatan yang benar dan tuntas, sementara 

infeksi tetap berlanjut. 
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2) Herpen genitalis; infeksi disebebkan oleh virus herpes simpleks tipe 2 yang 

menyebabkan kulit sekitar alat kelamin teasa gatal dan sakit yang disusul dengan 

timbulnya kemerahan serta tonjolan-tonjolan berisi cairan (seperti cacar air). 

Biasanya 4-7 hari setelah hubungan seksual. 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 di 

lokasi yang sama di sekitar alat kelamin. 

a) Cara penularan herpes kelamin: 

- Infeksi menular melalui kontak seksual kelamin kelamin, anus-anus, kelamin-

mulut, karena terjadi kontak langsung dengan bintil atau lecet atau luka. 

Penularanya dapat pula melalui alat-alat tercemar. 

- Penyakit herpes dapat juga ditularkan perempuan hamil pada bayinya pada saat 

masih dalam kandungan sewaktu melewati jalan lahir ketika persalinan. 

b) Faktor pencetus serangan kembuhan herpes 

- stres emosional 

- kelelehan fisik berlebihan 

- kurang tidur 

- infeksi lain 

- menstruasi (menjelang atau sesudah) 

- minum alkohol berlebihan 

- gesekan, misalnya waktu hubungan seksual, masturbasi, atau pemakaian baju 

atau celana ketat. 

c. Penyakit IMS disebabkan oleh virus 

1) Kutil kelamin; kondida akunimata merupakan salah satu bentuk IMS yang 

disebabkan oleh human papiloma virus yang berupa kutil disekitar alat kelamin, 

bahkan sampai ke dalam liang kemaluan dan leher rahim. 

a) Gejala: 
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- kelainan berupa tonjolan kulit berbentuk jengger ayam, warna kulit, ukuran 

bervariasi. 

- Pada perempuan dapat mengenai kulit di daerah kelamin sampai dubur, 

selaput lendir bagian dalam, liang kemaluan sampai leher rahim. 

- Pada laki-laki mengenai penis dan saluran kencing bagian dalam. 

- Pada perempuan hamil, kutil dapat tumbuh sampai besar sekali. 

- Kadang-kadang kutil tidak terlihat sehingga sering tidak disadari. 

- Adakalanya seorang perempuan baru mengetahui bahwa dirinya terinfeksi 

pada saat pemeriksaan papsmear. 

- Biasanya laki-laki baru menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi setelah ia 

menulari pasangannya. 

b) Bahaya kutil kelamin; kadang-kadang dapat berakibat lanjut menjadi kanker 

leher rahim ataupun kanker sekitar kulit kelamin. Pada laki-laki dapat 

menimbulkan kenker penis. Bila tidak diobati dapat menular pada pasangan 

seksualnya  

2) Kutu 

- kutu yang muncul di bulu alat kelamin berbeda dengan bulu yang muncul di 

kepala  

- gejalanya sering gatal, terkadang muncul luka-luka kecil yang terasa sakit. 

- Kutu cukup mudah diobati dengan diberikan lidane  atau permethrin pada 

daerah yang terinfeksi dan mencukur bulu alat kelamin 

3. Cara Pencegahan dan pengobatanya  

a. Jangan coba-coba melakukan hubungan seksual sebelum menikah, betapapun 

besar keinginan untuk mencobanya. Tekankan pada diri “Mencoba menikmati 

sesuatu yang belum saatnya, hanya dapat „getah‟ bukan „manis‟.  

b. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, agar siswa dapat menghindari keinginan 

untuk berhubungan seksual. 

c. Cari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang resiko tertular IMS. 

d. Pengendalian diri dengan pendidikan agama. 

e. Diskusikan dengan keluarga, teman, atau guru mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan perilaku seksual. Jangan malu untuk bertanya. 

f. Siswa harus berani menolak dengan tegas bila ada yang mengajak berhubungan 

seksual dengan alasan apapun, meskipun diancam putus hubungan. 
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g. Kendalikan diri jika berdekatan dengan teman dekatmu, juga kendalikan diri jika 

ingin bermesraan lebih jauh. 

h. Menahan diri pada saat pacaran, hindari sikap-sikap yang menimbulkan 

rangsangan seperti menyentuh bagian tubuh yang mudah terangsang. 

i. Bersikap waspada jika mendapat perlakuan yang mencurigakan, seperti diajak 

pergi ke tempat-tempat sepi, dan berbahaya. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan jika berkonsultasi dengan dokter 

a. Minum obat sesuai dengan aturan dan sampai habis 

b. Kembali kontrol bila diminta oleh dokter 

c. Kembali ke dokter jika penyakit tidak sembuh 

d. Jangan melakukan hubungan seksual sampai selesai melakukan pengobatan. 

e. Memakai kondom setiap kali berhubungan seksual untuk mencegah penularan. 

f. Memberitahu pada pasangan seksual anda tentang infeksi dan merujuk dia untuk 

periksa ke dokter. 

 

Sumber: 

Charles, Suryadi.dkk. 2006. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Untuk 

Mahasiswa di 3 kota Indonesia (Jakarta, Semarang, Surabaya). Jakarta: JEN & 

FF. 
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HIV / AIDS 

Apakah yang disebut HIV 

HIV atau human immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyebabkan AIDS. 

Virus ini menyerang sel darah putih, yang merupakan bagian paling penting dari sistem 

kekebalan tubuh. 

Apakah yang disebut AIDS 

AIDS (Acquired Immun0-Deficieny Syndrome) adalah kumpulan gejala-gejala akibat 

menurunya sistem kekebalan tubuh. 

Seorang yang terinfeksi HIV secara fisik tidak ada bedanya dengan orang yang tidak 

terinfeksi. Hampir tidak ada gejala yang muncul pada awal terinfeksi HIV. Tetapi ketika 

berkembang menjadi AIDS, maka orang tersebut perlahan-lahan akan kehilangan 

kekebalan tubuhnya sehingga mudah terserang penyakit, dan tubuh melemah. 

Obat-obat yang ada saat ini belum mampu menjanjikan penyembuhan. Setiap orang 

beresiko tertular HIV – tua atau muda, kaya atau miskin, heteroseksual atau homoseksual. 

Terkenal maupun tidak terkenal. Resiko tertular HIV tidak berkaitan dengan siapa kita 

tetapi apa yang pernah kita lakukan. 

Telah disbutkan bahwa seseorang pengidap HIV karena daya tahan tubuhnya terganggu, 

maka ia akan mudah terserang penyakit, bahkan serangan sesuatu penyakit yang untuk 

orang lain dapat digolongkan sebagai penyakit ringan, bagi pengidap HIV atau AIDS 

penyakit tersebut menjadi berat bahkan dapat menimbulkan kematian. 

Sebenarnya virus HIV itu sendiri tidak menyebabkan kematian akan tetapi penderita 

AIDS meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang dirinya akibat kekebalan 

tubuhnya yang terganggu (disebut infeksi oportunistik). 

Bagaimana HIV ada dalam tubuh manusia 

Untuk dapat berada dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke aliran darah 

orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia HIV cepat mati. HIV 

bertahan lama di luar tubuh manusia hanya jika darah yang mengandung HIV tersebut 

dalam keadaan masih segar. Dalam media kering HIV akan lebih sepat mati. HIV juga 
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mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar 

tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti misalnya influensa.  

Di dalam tubuh manusia, HIV terutama terdapat pada cairan-cairan tubuh di bawah ini, 

yaitu: Darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. 

Telah terbukti bahwa keempat cairan itu dapat menularkan HIV. HIV tidak terdapat 

dalam air kencing, tinja, dan muntahan.HIV tidak dapat menembus kulita yang utuh, 

yaitu kulit yang tidak luka atau lecet. 

HIV dapat ditularkan dengan cara: 

2. Hubungan seksual tanpa pelindung dengan orang yang mengidap HIV/ AIDS 

(ODHA) 

3. Menggunakan benda tajam yang terkontaminasi oleh virus HIV, misalnya jarum 

suntik pada pengguna narkoba, alat pembuat tato, dan alat tindik, akupuntur 

4. Mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV 

5. Dari ibu ODHA kepada bayi yang dikandung/ disusui 

HIV tidak dapat ditularkan kepada orang lain melalui: 

2. Bersalaman atau berpelukan, berciuman 

3. Makanan dan piring yang pernah digunakan ODHA 

4. Batuk atau bersin ODHA 

5. Gigitan nyamuk dan serangga lainya. 

6. Berenang di tempat berenang bersama ODHA 

7. Mengunjungi ODHA di rumah sakit dan merawat ODHA 

8. Menggunakan WC yang sama 

Mereka yang Memiliki Perilaku Berisiko Tinggi 

1. Perempuan dan laki-lak iyang berganti-ganti pasangan dalam melakukan 

hubungan seksual dan pasanganya 

2. Perempuan dan laki-laki tuna susila, serta pelanggan mereka 

3. Orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, seperti seks melalui 

dubur (anal) dan mulut, misalnya homoseksual atau biseksual. 

4. Penggunaan narkotika dengan suntikan, yang menggunakan jarum suntik secara 

bergantian. 
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ALAT KONTRASEPSI 

 

1. Keuntungan Kontrasepsi 

Kelompok unmet need aklat kontrasepsi adalah semua perempuan dan 

laki=laki yang telah aktif secara seksual dan tidak menggunakan kontrasepsi 

apapun tetapi tidak menginginkan anak atau ingin menunda kelahiran paling tidak 

dalam duaa tahun. Termasuk dalam kelompok ini dalah semua perempuan dengan 

kehamilan yang tidak  dikenhendaki atau mengalami kehamilan karena tidak 

menggunakan kontrasepsi. 

2. Mengapa Mahasiswa Tidak dianjurkan Menggunakan alat Kontrasepsi 

1. Peratuturan perundang-undangan di indonesia tidak memperbolehkan 

penggunaann alat kontrasepsi bgagi mahasiwa yang belum menikah. 

2. Ada jenis alat kontrasepsi tertentu (misalnya IUD) tidak boleh digunakan pada 

rahim yang belum pernah hamil dalpat merusak dinding rahim. 

3. Secara mental mahasiswa yang menggunakan alat kontrasepsi akan 

merasakabahwa dia dapat berperilaku seksual aktif tanpa resiko kehamilan 

dalam arti dia akan permisif terhadap perilaku tersebut dan akan sangat mudah 

terjadi gonta-ganti pasangan, padahal semua alat kontrasepsi tetap punya angka 

kegagalan dan hubungan seksual tidak ahnay berakibat kehamialna tetapi juga 

terkena PMS (PMS) 

4. Lebih baik bila jalan keluar yang dipilih adalah pengendalian dorongan 

seksual, menikah atau mengalihkan ke aktifitas lain yang lebih positif. 

5. Pandangan masyarakat bahwa seks pra nikah tidak boleh dilakuakan oleh orang 

yang beragama. 

3. Beberapa Metode Kontrasepsi yang Perlu Diketahui: 

Beberapa metode kontasepsi yang perlu diketahui adalah: 

a. Metode alami  

  Dengan cara pantang berkala (sistem kalender) atau senggama 

terputus. Perlu diingat metode ini dapat dilakukan jika perempuan memilki 

daur menstruasi yang cukup teratur. Karena itu sangat dianjurkan untuk 
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meminta petunjuk petugas medis yang bisa membantu menentukan masa 

subur.  

b. Metode hormonal  

  Yang dimaksud metode hormonal adalah metode pencegahan 

kehamilan dengan memasukan hormoni/zat tertentu ke dalam tubuh kita, 

baik yang berupa pil, suntikan atau susuk. Untuk perempuan yang berusia 

dibawah 20 tahun kurang dianjurkan untuk menggunakan metode ini, 

karena dikkhawatirkan zat/hormon tersebut dapat menganggu proses 

pertumbuhan fisik yang sedang berlangsung. Perlu juga diwaspadai akibat 

sampingan pemakaina kontrasepsi seperti pusing terus-menerus, rasa mual, 

menstruasi menjadi tidak teratur, pengurangan atau pertambahan berat 

badan yang cukup mencolok. Jika hal-hal tersebut terjadi sebaiknya 

perempuan mengganti cara pengaturan kehamilannya.  

c. Metode IUD/Spiral 

  Metode ini dilakukan dengan cara memasang alat yang biasa 

disebut spiral atau IUD sehingga sering disebut juga AKDR (Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim). Alat dipasang oleh petugas medis yang sudah 

terlatih didahului oleh pemeriksaan kesehatan yang cermat.  

d. Metode operatif 

  Metode ini lazim disebut sterilisasi atau vasektomi untuk laki-laki 

dan tubektomi untuk perempuan. Metode ini membutuhkan tindakan operasi 

yang hanya dapat dilakukan oleh dokter yang telah dilatih khusus. Metode 

ini hampir tidak pernah dilakukan terhadap pasangan yang tidak mempunyai 

anak. 

e. Kondom 

  Metode ini dinilai bermanfaat baik untuk mencegah kehamilan 

maupun untyuk mencegah penularan penyakit menular seksual jika 

dipergunakan secara benar. Kondom juga baik untuk digunakan sebagai 

pelengkap dari metode alami. Jika perempuan tidak yaklin apakah dia 

berada pada masa tidak subur, maka kondom bisa digunakan sebagai 

pelindung ganda untuk mencegah kehamilan. 
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Lampiran 
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