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KATA PENGANTAR 

 

 Untaian puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Semoga sholawat serta salam 
senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Sang Pemimpin ummat serta kepada keluarganya, 
para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.  

 Segala puji bagi Allah , Rabb yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta, 
menciptakan manusia, mengajarkannya hingga pandai berbicara. Buku panduan pendidikan kesehatan 
reproduksi remaja ini diterbitkan sebagai sumbangsih kami bagi pembinaan remaja. Perhatian kami 
terhadap generasi muda merupakan hal yang sangat penting. Hal ini merupakan konsen kami dalam 
penelitian yang kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami kepada kesehatan remaja. 

 Kesehatan remaja merupakan kunci untuk mengembalikan posisi penting generasi muda 
sebagai tulang punggung Negara. Remaja yang memiliki kognitif, afektif dan behaviuor yang baik 
meruapakan tumpuan harapan negara, sosok yang akan menjadi generasi penerus bangsa generasi yang 
akan datang. 

 Karena itu, disusunlah buku pedoman kesehatan reproduksi remaja laki – laki dan 
perempuan yang terpisah sebagai output dari penelitian yang kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih 
kepada semua pihak atas partisipasi dan kerjasamanya, Semoga Allah SWT Tuhan sekalian Alam  
membalas amal baik Anda dengan pahala yang berlipat ganda. Masukan dan saran yang membangun 
sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas buku ini. Semoga Bermanfaat. 

 

Salam Remaja Masa Depan 

 

 

Penyusun 
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Materi 1 

Anatomi Organ 

Reproduksi Perempuan 

 

 

 

A. Organ Eksternal 

Meliputi vulva, klitoris, dan perineum. Organ kelamin luar wanita memiliki dua 

fungsi, yaitu sebagai jalan masuk sperma ke dalam tubuh wanita dan sebagai 

pelindung organ kelamin dalam dari organisme penyebab infeksi. Saluran kelamin 

wanita memiliki lubang yang berhubungan dengan dunia luar, sehingga 

mikroorganisme penyebab penyakit bisa masuk dan menyebabkan infeksi kandungan. 

Mikroorganisme ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. 

1. Vulva banyak disusun jaringan lemak. Daerah ini disebut mons pubis (mons 

veneris). Di bagian bawah dari mons pubis terdapat suatu lipatan yang 

berjumlah sepasang yang disebut labia mayora (bibir besar). Setelah puber labia 

mayora akan ditumbuhi rambut. Pada bagian lebih dalam dari labia mayora 

terdapat pula lipatan yang disebut dengan labia minora (bibir kecil). Kedua 

lipatan ini berfunsi untuk melindungi vagina. Saluran yang lansung 

berhubungan dengan vulva adalah uretra dan vagina. 

2. Klitoris berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sebuah bukit kecil. Klitoris 

merupakan pertemuan antara labia minora kiri dan kanan bertemu di depan. 

Klitoris banyak terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Hal ini 

yang membuat klitoris sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa mengalami 

ereksi. Klitoris merupakan penonjolan kecil yang sangat peka (homolog dengan 

penis pada pria). Klitoris dibungkus oleh sebuah lipatan yang disebut preputium 

(sama dengan kulit depan pada ujung penis pria). Di bawah klitoris terdapat 

uretra, yakni muara saluran kencing. Kemudian, di bawah klitoris juga terdapat 

bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina. Bagian yang dimaksud yakni 
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selaput dara atau hymen. Hymen berselaput mukosa dan mengandung banyak 

pembuluh darah. 

3. Perineum merupakan suatu jaringan neuromuskuler di antara vagina dan anus. 

Perineum merupakan pertemuan labia mayora kiri dan kanan yang bertemu di 

bagian belakang. Kulit yang membungkus perineum dan labia mayora sama 

dengan kulit di bagian tubuh lainnya, yaitu tebal dan kering dan bisa 

membentuk sisik. Sedangkan selaput pada labia minora dan vagina merupakan 

selaput lendir, lapisan dalamnya memiliki struktur yang sama dengan kulit, 

tetapi permukaannya tetap lembab karena adanya cairan yang berasal dari 

pembuluh darah pada lapisan yang lebih dalam. 

4. Kelenjar susu (mammary gland) ditemukan pada baik laki-laki maupun 

perempuan, tetapi secara normal hanya berfungsi pada perempuan. Kelenjar 

tersebut bukan bagian dari sitem reproduksi, tetapi sangat penting dalam 

reproduksi mamalia. Di dalam kelenjar itu, kantung kecil jaringan epithelium 

mensekresikan susu, yang mengalir ke dalam serangkaian duktus yang 

membuka pada puting. Jaringan lemah (adipose) menyusun massa utama 

kelenjar susu mamalia yang tidak berlaktasi. 

 

Coba perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Organ Internal  

Meliputi indung telur (ovarium), tuba fallopii (oviduk), rahim (uterus), dan vagina 

1. Uterus (rahim) merupakan suatu rongga pertemuan dari dua saluran tuba 

fallopii bagian kiri dan kanan. Uterus berbentuk seperti buah pir. Uterus 

mempunyai ukuran panjang sekitar 7 cm dan lebar sekitar 4-5 cm, tetapi akan 

mampu menampung bayi dengan panjang 45 cm dan berat hingga 4 kg. Uterus 

diikat oleh 6 ligamen.  
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Uterus merupakan saluran berongga yang lebih besar dengan bagian ujungnya 

bersatu membentuk saluran sempit, yaitu vagina. Uterus mempunyai beberapa 

lapisan penyusun, yakni lapisan terluar (perimetrium), lapisan tengah yang 

berotot (miometrium), dan selaput rahim/lapisan terdalam (endometrium). 

Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Ketika 

terjadi ovulasi, lapisan endometrium akan menebal, tetapi ketika menstruasi 

lapisan endometrium akan meluruh. Jika di dalam tuba fallopii terjadi 

pembuahan dan terbentuk zigot, zigot akan didorong menuju uterus untuk 

kemudian mengalami implantasi dan berkembang menjadi bayi. Fungsi uterus 

(rahim) ini adalah sebagai tempat mnempelnya janin. Di sinilah janin akan 

tumbuh besar yang kemudian kehidupannya ditopang oleh plasenta. Uterus 

terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Fundus, adalah bagian uterus proksimal di atas muara tuba uterina 

yang mirip dengan kubah, di bagian ini tuba fallopii masuk ke uterus. 

Fundus uteri ini biasanya diperlukan untuk mengetahui usia/ lamanya 

kehamilan. 

b. Korpus (badan uterus). Korpus biasanya bengkok ke arah depan. 

Selama masa reproduktif, panjang korpus adalah 2 kali dari panjang 

serviks. Korpus merupakan jaringan kaya otot yang bisa melebar utuk 

menyimpan janin. Selama proses persalinan, dinding ototnya mengerut 

sehingga bayi terdorong keluar melalui serviks dan vagina. Lapisan 

dalam dari korpus disebut endometrium. Setiap bulan setelah siklus 

menstruasi, endometrium akan menebal. Jika terjadi kehamilan, maka 

endometrium akan dilepaskan dan terjadilah perdarahan. Ini yang 

disebut dengan siklus menstruasi. Telur yang terbuahi di saluran telur 

akan melekat sendiri dan menanamkan diri (nidasi) dalam selaput 

lendir di sisi dalam atau rongga rahim. Telur yang tertanam ini tidak 

mudah lepas atau rontok, karena lapisan dinding rahim cukup tebal. 

Telur ini akan tumbuh menjadi janin. Selanjutnya, uterus akan 

melindunginya dan memelihara kehidupan baru sampai pada saat 

kelahiran bayi.Selama kehamilan, uterus sedikit demi sedikit tumbuh 

menjadi pegangan bagi pertumbuhan bayi, dengan kantung cairan di 

sekelilingnya dan dihubungkan oleh plasenta (ari-ari). Berbeda dengan 



Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 3 

Uterus merupakan saluran berongga yang lebih besar dengan bagian ujungnya 

bersatu membentuk saluran sempit, yaitu vagina. Uterus mempunyai beberapa 

lapisan penyusun, yakni lapisan terluar (perimetrium), lapisan tengah yang 

berotot (miometrium), dan selaput rahim/lapisan terdalam (endometrium). 

Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Ketika 

terjadi ovulasi, lapisan endometrium akan menebal, tetapi ketika menstruasi 

lapisan endometrium akan meluruh. Jika di dalam tuba fallopii terjadi 

pembuahan dan terbentuk zigot, zigot akan didorong menuju uterus untuk 

kemudian mengalami implantasi dan berkembang menjadi bayi. Fungsi uterus 

(rahim) ini adalah sebagai tempat mnempelnya janin. Di sinilah janin akan 

tumbuh besar yang kemudian kehidupannya ditopang oleh plasenta. Uterus 

terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Fundus, adalah bagian uterus proksimal di atas muara tuba uterina 

yang mirip dengan kubah, di bagian ini tuba fallopii masuk ke uterus. 

Fundus uteri ini biasanya diperlukan untuk mengetahui usia/ lamanya 

kehamilan. 

b. Korpus (badan uterus). Korpus biasanya bengkok ke arah depan. 

Selama masa reproduktif, panjang korpus adalah 2 kali dari panjang 

serviks. Korpus merupakan jaringan kaya otot yang bisa melebar utuk 

menyimpan janin. Selama proses persalinan, dinding ototnya mengerut 

sehingga bayi terdorong keluar melalui serviks dan vagina. Lapisan 

dalam dari korpus disebut endometrium. Setiap bulan setelah siklus 

menstruasi, endometrium akan menebal. Jika terjadi kehamilan, maka 

endometrium akan dilepaskan dan terjadilah perdarahan. Ini yang 

disebut dengan siklus menstruasi. Telur yang terbuahi di saluran telur 

akan melekat sendiri dan menanamkan diri (nidasi) dalam selaput 

lendir di sisi dalam atau rongga rahim. Telur yang tertanam ini tidak 

mudah lepas atau rontok, karena lapisan dinding rahim cukup tebal. 

Telur ini akan tumbuh menjadi janin. Selanjutnya, uterus akan 

melindunginya dan memelihara kehidupan baru sampai pada saat 

kelahiran bayi.Selama kehamilan, uterus sedikit demi sedikit tumbuh 

menjadi pegangan bagi pertumbuhan bayi, dengan kantung cairan di 

sekelilingnya dan dihubungkan oleh plasenta (ari-ari). Berbeda dengan 

Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 4 

sebelum kehamilan, pada saat kelahiran bayi, berat uterus sendiri 

mendekali satu kilogram. Sedangkan berat bayi, plasenta, dan cairan 

yang mengelilinginya, semuanya sekitar lima kilogram. 

c. Serviks (leher uterus). Serviks terletak di puncak vagina. Serviks 

merupakan uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. 

Sebuah saluran yang melalui serviks memungkinkan sperma masuk ke 

dalam rahim dan darah menstruasi keluar. Serviks biasanya merupakan 

penghalang yang baik bagi bakteri, kecuali selama masa menstruasi 

dan selama masa ovulasi (pelepasan sel telur). Saluran di dalam serviks 

adalah sempit, bahkan terlalu sempit sehingga selama kehamilan janin 

tidak dapat melewatinya. Tetapi ada proses persalinan saluran ini akan 

merenggang sehingga bayi bisa melewatinya. Saluran seviks dilapisi 

oleh kelenjar panghasil lendir. Lendir ini tebal dan tidak dapat 

ditembus oleh sperma kecuali sesaat sebelum terjadinya ovulasi. Pada 

saat ovulasi, konsistensi lendir berubah sehingga sperma bisa 

menembusnya dan terjadilah pembuahan (fertilisasi). Selain itu, pada 

saat ovulasi kelenjar penghasil lendir di serviks juga mampu 

menyimpan sperma yang hidup selama 2-3 hari. Sperma ini kemudian 

dapat bergerak ke atas melalui korpus dan masuk ke tuba fallopii untuk 

membuahi sel telur. Oleh karena itu,hubunga seksual yang dilakukan 

dalam waktu 1-2 hari sebelum ovulasi bisa menyebabkan kehamilan.   

2.   Tuba Fallopii, berjumlah sepasang dengan panjang sekitar 10 cm, berfungsi 

menyalurkan sel telur dari ovarium menuju uterus dan menyediakan 

lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur sebelum 

pembuahan. Tuba fallopii merupakan struktur saluran bilateral yang melekat 

ke uterus pada setiap kornu (ujung)-nya. Tuba fallopii dibagi berdasarkan 

struktur dan fungsinya, yaitu kornu, ismus, ampula, dan infundibulum. Kornu 

merupakan bagian perbatasan antara dinding otot uterus dan tuba fallopii yang 

berperan dalam menjamin hubungan yang stabil dan kuat. Bagian yang 

panjang, sempit, dan menyerupai pensil disebut ismus yang berperan dalam 

menyeleksi sperma. Bagian setelah ismus disebut ampula merupakan tempat 

terjadinya fertilisasi. Ujung tuba bagian paling distal yang bergalur disebut 

infundibulum. Infudibulum memiliki fimbria yang menyerupai jari-jari. 
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Fimbria ini berperan dalam aktivitas menyerupai gerakan menyapu secara 

terus-menerus untuk menangkap telur matang yang jatuh di belakang uterus. 

Bagian dalam (lumen) dari tuba fallopii dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk 

mendorong ovum bergerak ke dalam tuba fallopii ketika terjadi ovulasi. 

3.  Ovarium. Gonad perempuan, ovarium (ovary), berada di dalam rongga 

abdomen, menggantung, dan bertaut melalui mesentrium ke uterus. Ovarium 

terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuk ovarium lonjong dengan 

panjang 2-2,5 cm, lebar 1-1,5 cm, tebal 0,5-1,5 cm dan berat 15 gram. 

Sepasang ovarium ini secara bergantian memiliki tugas memproduksi telur 

setiap bulan. Dalam ovarium terdapat folikel de Graaf yang akan berkembang 

menjadi sel telur (ovum). Peristiwa pelepasan sel telur (ovum) dari ovarium 

setelah folikel masak disebut ovulasi. Indung telur mengandung sekitar 400 

ribu bakal sel telur. Umumnya sel telur diproduksi setiap 28 hari. Pada saat 

folikel telur tumbuh ,ovarium menghasilkan hormon progesteron. Setelah telur 

mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melewati tuba fallopii.  

4.  Vagina , yaitu rongga penghubung antara alat reproduksi wanita bagiang luar 

dan dalam. Vagina bagian luar, yang merupakan jalan keluar bagi darah haid 

dan jalan keluar ketika bayi lahir ( sifatnya sangat lentur sehingga bayi dapat 

keluar melalui vagina). Kematangan alat reproduksi wanita ditandai dengan 

terjadinya haid pertama, yaitu disebut menarche. Biasanya kita menyebut anak 

remaja wanita yang demikian sudah akil baligh, yang dimulai sekitar umur 8-

12 tahun. Bila seorang wanita sudah mengalami menarche, itu artinya 

tubuhnya sudah menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi sperma yang 

dihasilkan oleh tubuh laki-laki, dan dapat menyebabkan terjadinya kehamilan. 

 

C. Mitos Seputar Organ Reproduksi  

Mitos seputar alat atau organ reproduksi yang beredar di masyarakat ada banyak, 

antara lain : 

1. Alat reproduksi wanita disebut dengan vagina.Kebanyakan orang 

menyebut keseluruhan daerah genital wanita dengan vagina, padahal 

sebenarnya yang dapat dilihat dari luar adalah vulva. Yang termasuk di 

dalamnya adalah labia bagian dalam dan luar, klitoris, pembukaan untuk uretra 

dan vagina. Vagina yang sebenarnya adalah struktur internal organ genital, 
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Fimbria ini berperan dalam aktivitas menyerupai gerakan menyapu secara 
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mendorong ovum bergerak ke dalam tuba fallopii ketika terjadi ovulasi. 

3.  Ovarium. Gonad perempuan, ovarium (ovary), berada di dalam rongga 
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bersama dengan bagian lain dari sistem reproduksi wanita termasuk leher 

rahim, rahim, indung telur dan saluran telur (tuba fallopii). 

 

2. klitoris hanya organ kecil merah muda yang tidak ada fungsinya.Klitoris 

memiliki 8.000 ujung saraf yang ditujukan untuk kenikmatan seksual, yang 

besarnya dua kali lipat jumlah saraf kenikmatan di penis. Meskipun klitoris 

masuk ke dalam vagina sekitar 3 inci, klitoris dianggap sebagai organ 

eksternal. Klitoris merupakan kelenjar yang memiliki akar tersembunyi di 

dalam tubuh, sehingga ada pula yang menyebutnya sebagai organ internal. 

Dengan kata lain, bagian yang paling terlihat dari klitoris hanya sebagian kecil 

saja karena sesungguhnya klitoris memanjang ke dalam seperti akar pohon. 

Panjang seluruh klitoris telah diperkirakan hampir empat inci. 

 

3. Wanita yang sedang menstruasi itu beracun. Dahulu, banyak sekali mitos 

aneh dan gila tentang wanita dan menstruasi. Salah satunya adalah kehadiran 

wanita yang sedang menstruasi akan menyebabkan hal-hal buruk pada 

makanan. Beberapa hal buruk yang akan terjadi diantaranya : buah dan sayur 

dalam kaleng akan dibawa oleh wanita yang sedang menstruasi akan 

membusuk, mentega tidak bisa dibuat dengan sempurna namun hal-hal 

tersebut tidak pernah benar-benar terjadi.  

Kesehatan reproduksi pada perempuan antara mitos dan fakta yaitu: 

MITOS FAKTA 

Perempuan yang lebih cepat  

mendapat siklus menstruasi 

pertama adalah perempuan 

nakal.  

Siklus menstruasi pertama yang 

didapatkan pada usia 10-15 

tahun dipengaruhi faktor gizi 

dan keturunan. Semakin muda 

usia menarche, maka akan 

semakin tua usia manapouse. 

Orang yang mengalami hipersex, 

berjalan mengangkang dan 

memiliki bentuk pantat yang 

tidak rata. 

Hipersex hanya akan diketahui 

oleh pasangannya, dan tidak 

berhbungan dengan ciri-ciri 

tersebut. 

Memperbesarnya payudara bisa Ukuran payudara disebabkan 
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dilakukan dengan cara meremas. oleh faktor keturunan. Meremas 

akan memperbesar payudara 

sementara karena rangsangan. 

Dan payudara besar tidak 

mempengaruhi produksi asi. 

Makan nanas muda akan 

menyebabkan keguguran pada 

janin. 

Setelah makanan yang 

dikonsumsi berlebihan akan 

menyebakan gangguang pada 

lambung dan usus bukan pada 

alat reproduksi. 

 

 

D. Gametogenesis 

Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet (sel kelamin). Gametogenesis 

dibagi menjadi dua, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. 

 Oogenesis  

Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. 

Sebelum sel telur (ovum) terbentuk, di dalam ovarium terlebih dahulu terdapat 

sel indung atau  telur oogonium (oogonia = jamak) yang bersifat diploid (2n = 

23 pasang kromosom). Pembelahan mitosis, oogenium menggandakan diri 

membentuk oosit primer.  

Terjadinya oogenesis sebenarnya sudah dialkukan sejak bayi masih 

berusia 5 bulan dalam kandungan. Proses ini berlanjut hingga oosit primer 

membelah secara meiosis pada saat bayi berusia 6 bulan. Namun demikian, 

proses ini tidak dilanjuti sehingga oosit primer dalam keadaan dorman 

(istirahat). Setelah bayi dilahirkan, di dalam ovariumnya mengandung 1 

hingga 2 juta oosit primer. Seiring berjalannya waktu, oosit primer yang 

dihasilkan mengalami kematian setiap harinya. Kondisi ini berlangsung 

hingga manusia menginjak masa pubertas. Akibatnya, oosit primer yang 

tersisa hanya 200.000 hingga 400.000. menginjak masa pubertas oosit primer 

melanjutkan fase pembelahan meiosis I. 

Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi dua sel yang berbeda 

ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar 
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dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil 

dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan 

melanjutkan pada fase meiosis II. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. 

Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun, 

apabila ada fertilisasi, fase meiosis II dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder 

membelah menjadi dua sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran 

lebih kecil.  

Sel yang berukuran besar dinamakan ootid, sementara sel berukuran 

kecil dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub 

primer juga membelah menjadi dua. Oleh karenanya, fase meiosis II 

menghasilkan satu ootid dan tiga badan kutub sekunder. Kemudian, satu ootid 

yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur (ovum) yang matang. 

Sementara itu, badan kutub hancur atau palosit (mengalami kematian). Supaya 

oosit dalam oogonium tumbuh dengan baik, pada permukaannya diselubungi 

oleh lapisan yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang 

memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus 

berubah hingga masa ovulasi. Awalnya oosit primer diselubungi oleh folikel 

primer. Selanjutnya, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang 

membungkus oosit sekunder (fase meiosis I). Setelah itu, folikel sekunder 

berubah menjadi folikel tersier hingga folikel de Graff ( folikel matang). 

Folikel de Graff terbentuk saat masa ovulasi. Kemudian, oosit sekunder lepas 

dari folikel, dan segera folikel menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan 

menjadi korpus albikan, jika sel telur tidak ada yang membuahi. Berikut 

gambar struktur ovum : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar bagian-bagian ovum 
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 Spermatogensis 

Seorang laki-laki normal yang sudah memasuki usia dewasa akan 

menghasilkan sel kelamin laki-laki atau sering disebut sperma. Adapun 

sperma ini terbentuk di dlam testis. Proses pembentukan sperma ini yang 

disebut spermatogenesis. Sel induk sperma mempunyai kromosom sebanyak 

23 pasang. Sel-sel ini disebut spermatogonia. 

 

E. Hormon Reproduksi Perempuan 

Berjalannya sistem reproduksi manusia tidak terjadi dengan sendirinya, namun 

dipengaruhi oleh beberapa hormon. Kalian pasti sudah mempelajarinya di sistem 

hormon, hormon apa saja yang mempengaruhi sistem reproduksi manusia.  

 Hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin. Hormon 

gonadotropin merangsang kelenjar pituaturi untuk menghasilkan FSH ( Follicle 

Stimulating Hormone ). Hormon FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan 

folikel di dalam ovarium.  

 Pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon 

estrogen. Hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder 

seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan ciri lainnya. Selain itu, estrogen 

juga membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. 

Pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada kelenjar pituitari agar 

menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH ( 

Luitenizing Hormone ). 

 Oleh stimulasi hormon LH, folikel yang sudah mtang pecah menjadi korpus 

luteum. Saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus ( 

terjadi ovulasi ). Korpus luteum yang terbentuk segera menyekresikan hormon 

progesteron. Progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti 

pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium yang 

menyekresikan cairan bernutrisi. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, hormon 

estrogen akan berhenti. 
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Materi 2 

Pubertas 

 

 

Secara etimologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Definisi remaja 

(adolescence) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah priode usia antara 10 

sampai 19 tahun, sedangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut kaum muda 

(youth) untuk usia antara 15 sampai 24 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari 

masa anak-anak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai 

persiapan memasuki masa dewasa.  

Pubertas merupakan suatu tahap dalam perkembangan, dimana seorang individu yang 

belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk 

mampu bereproduksi. Pada anak perempuan, pubertas sebagian besar merupakan respon 

tubuh terhadap kerja estrogen yang meluas, yang disekresi oleh ovarium. Walaupun 

perubahan pada pubertas tiap remaja berbeda-beda di berbagai tempat di dunia atau anak-

anak dengan latar etnik yang berbeda-beda dalam wilayah yang sama. Perbedaan ekonomi 

juga mempengaruhi usia pubertas.  

Bagi laki-laki, masa remaja merupakan saat diperolehnya kebebasan sementara pada 

remaja perempuan saat dimulainnya segala bentuk pembatasan. Sehingga remaja laki-laki 

kadang sering mengekspresikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi lebih 

terbuka dan berani. Pengalaman berbeda yang akan diperolehnya kemungkinan menjadi salah 

satu faktor pembentukan sikap pada siswa. 

Anak perempuan biasanya memasuki pubertas dua sampai dua stengah tahun lebih 

awal dibandingkan laki-laki yaitu sekitar usia delapan sampai tiga belas tahun. Bagi anak 
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laki-laki, begitu pubertas dimulai mereka terus tumbuh dan berkembang lama setelah anak 

perempuan berhenti. Itulah sebabnya kebanyakan orang dewasa laki-laki lebih tinggi dari 

kebanyakan orang dewasa perempuan. 

Menurut PPFA ( Planned Parenthood Federation of America), berdasarkan 

perkembangan perilaku, remaja dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu : 

1. Pra remaja (<11 tahun bagi laki-laki dan <9 tahun bagi perempuan). Pada 

masa pra remaja ini mereka sudah mulai senang mencari tahu informasi 

tentang seks dan mitos seks baik dari teman sekolah, keluarga, atau sumber 

lainnya. 

2. Remaja awal (11-14 tahun bagi laki-laki dan 913 tahun bagi perempuan). 

Remaja sudah mulai menunjukkan perubahan fisik, yaitu fisik sudah matang 

dan berkembang. Pada masa ini, remaja sudah mulai mencoba melakukan 

masturbasi/onani karena telah seringkali terangsang secara seksual akibat 

pematangan yang dialami. Rangsangan ini diakibatkan oleh faktor internal 

yaitu meningkatnya kadar testosteron pada laki-laki dan estrogen pada 

perempuan. 

3. Remaja menengah (14-17 tahun bagi laki-laki dan 13-16 tahun bagi 

perempuan). Pada masa remaja menengah, para remaja sudah mengalami 

pematangan fisik secara penuh yaitu anak laki-laki sudah mengalami mimpi 

basah, sedangkan anak perempuan sudah mengalami haid. Pada masa ini 

gairah seksual remaja sudah mencapai puncak sehingga mereka mempunyai 

kecenderungan mempergunakan kesempatan untuk melakukan sentuhan fisik. 

4. Remaja akhir (>17 tahn bagi laki-laki dan >16 tahun bagi perempuan). Pada 

masa remaja akhir, remaja sudah mengalami perkembangan fisik secara 

penuh, sudah seperti orang dewasa. 
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Materi 3 

Ciri Primer dan Sekunder 

Masa Pubertas Perempuan 

 

 

A. Ciri primer perempuan 

Pubertas pada anak perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi. 

Menstruasi pertama pada remaja perempuan disebut dengan manarche. Menstruasi 

terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi (ovum keluar dari ovarium) yaitu saat lapisan 

endometrium terlepas dari uterus, beberapa kapiler kecil terluka dan berdarah. Cairan 

menstruasi adalah kombinasi dari darah ini (dalam jumlah yang relatif sedikit) dan 

lapisan endometrium itu sendiri, dengan warna yang lebih gelap. 

Istilah siklus menstruasi secara spesifik mengacu pada perubahan yang terjadi 

dalam uterus. Melalui kesepakatan, hari pertama menstruasi, dinyatakan sebagai hari 

1 dari siklus tersebut. Fase menstruasi (menstrual flow phase) siklus tersebut, saat 

pendarahan menstruasi (hilangnya sebagian besar lapisan fungsional endometrium) 

terjadi, umumnya berlangsung selama 3-5 hari. Kemudian sisa endometrium yang 

tipis lainnya mulai mengalami regenerasi dan menebal selama seminggu atau dua 

minggu. Fase tersebut dinamakan fase proliferasi (proliferative phase) siklus 

menstruasi. Selama fase berikutnya, yaitu fase sekresi (secretory phase), yang 

umumnya berlangsung  sekitar dua minggu lamanya, endometrium terus menebal, 

mengandung lebih banyak pembuluh, dan mengembangkan kelenjar yang 

mensekresikan cairan yang kaya akan glikogen. Jika embrio masih belum 
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terimplantasi dalam dinding uterus pada akhir fase sekresi, maka aliran menstruasi 

baru akan dimulai, yang menandai hari 1 siklus selanjutnya. 

Siklus ovarium (ovarian cycle) terjadi secara pararel dengan siklus menstruasi 

membentuk siklus reproduksi. Siklus ovulasi ini dimulai dengan fase folikuler 

(follicular cycle), saat beberapa folikel di ovarium mulai tumbuh. Sel telur membesar, 

dan pembungkus yang membesar dan pembungkus sel folikel yang mulai tumbuuh, 

umumnya hanya satu yang membesar dan matang, sementara yang lainnya akan 

mengalami disintegrasi. Folikel yang mengalami pematangan itu mengembangkan 

rongga internal yang penuh cairan dan tumbuh menjadi sangat besar, dan membentuk 

tonjolan dekat permukaan ovarium. Fase folikuler berakhir dengan ovulasi, ketika 

folikel dan dinding oavrium di dekatnya pecah, sehingga melepaskan oosit. Jaringan 

folikel yang masih tetap ada di ovarium setelah ovulasi berkembang menjadi korpus 

luteum, yaitu jaringan endokrin yang mensekresikan hormon betina selama fase luteal 

(luteal phase) siklus ovarium. Siklus berikutnya dimulai dengan pertumbuhan folikel 

baru. 

Hormon mengkoordinasikan siklus menstruasi dan ovarium sedemikian rupa 

sehingga pertumbuhan folikel dan ovulasi disinkronisasikan dengan persiapan dinding 

uterus untuk kemungkinan implantasi embrio. Hormon- hormon tersebut adalah 

hormon pembebas gonadotropin (GnRH), yang disekresikan oleh hipotalamus : 

hormon perangsang foikel (FSH) dan hormon luteinasi (LH), yang merupakan dua 

gonadotropin yang dihasilkan oleh pituitari anterior: dan estrogen (sebuah keluarga 

dari hormon-hormon yang berkerabat dekat) dan progesteron, yaitu dua hormon 

kelamin betina yang disekresikan oleh ovarium. Siklus menstruasi pada wanita akan 

terhenti sementara jika terjadi fertilitas yang kemudian mengalami kehamilan.  
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Bebarapa remaja perempuan khawatir karena aliran pada awal menstruasi 

bewarna kecoklatan. Tapi ini normal. Warna kecoklatan atau kehitaman biasanya 

mengindikasikan darah yang sudah lama. Artinya, uterus mengindikasikan daarah 
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memang banyak. Tapi, kebanyakan wanita hanya kehilangan dua atau tiga ons darah 

per bulan (sekitar empat sampai lima sendok makan). Sebaliknya, donor darah pada 

umumnya menyumbang enam belas ons darah tiap satu kali donor. 

Perempuan yang menstruasi harus sering-sering mengganti pembalut. Menurut 

pendapat beberap dokter, tidak ada benda (baik pembalut atau alat kontrasepsi) yang 

bolh dibiarkan berada dalam vagina lebih dari enam sampai delapan jam. Setelah 

memakai pembalut, hendaknya remaja perempuan membungkus membungkus 

pembalut tersebut denngan kertas tisu, koran bekas, atau kantong khusus dan 

membuangnya di tempat sampah. Membuang di dalm kloset akan membuat mampet 

saluran. 

Meski priode menstruasi sering disebut waktu bulanan, dan bagi banyak 

perempuan siklus menstruasi kira-kira satu bulan lamanya, tidaak ada waktu yang 

persis untuk sebuah siklus menstruasi. Masing-masing perempuan punya siklus 

berbeda, dan bahkan siklus setiap perempuan juga tidk sama setiap bulannya. Hal apa 

pun bisa mengubah siklus, termasuk stress, penyakit, olahraga berat atau faktor 

lingkungan.  

 

B. Ciri sekunder Perempuan 

Ciri sekunder seorang remaja perempuan sudah mmengalami pubertas adalah sebagai 

berikut: 

1. Sel-sellemak didistribusikan ke seluruh tubuh 

2.Payudara mulai menonjol 

3. Pinggul, paha, pantat mulai membesar  

4. Rambut tumbuh di rea ketiak dan pubis 

5. Muka cenderung tumbuh jerawat 
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6. Kulit lebih halus karena distribusikan lemak  

Berikut adalah gambar perkembangan normal payudara remaja perempuan : 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tahap pertama: Anak perempuan dianggap sebagai tahap pertama 

perkembangan payudara dari lahir sampai pubertas. Payudara pada anak-anak 

benar-benar datar. Puting susu adalah satu-satunya bagian yang menonjol 

keluar dari dada. 

2) Tahap kedua : payudara mulai menonjol. Kuncup tumbuh dibawah puting 

payudara dan kadang-kadang bisa terasa seperti benjolan. Kuncup ini 

membuat puting menonjol dan membuat dada lebih berbentuk. Puting susu 

juga bisa menjadi sedikit sakit. Penonjolan payudara adalah tanda pubertas 

untk anak perempuan. Tahap ini dapat dimulai sejak usia 7 hingga akhir usia 

14 tahun, tapi ada pula remaja memulai tahap perkembangan payudara saat 

berusia antara 8,5 tahun hingga 11 tahun. Fase ini biasanya berlangsung 2-18 

bulan. 

3) Tahap ketiga : pertumbuhan payudara. Payudara sendiri mulai membengkak 

dan tumbuh selama tahap Tiga. Lingkaran yang lebih gelap dari kulit sekitar 

puting yang disebut areola, semakin besar dan puting mungkin akan lebih 

besar juga. Fase ini biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 24 bulan.  

4) Tahap keempat : puting mulai „membukit‟. Puting dan areola menjadi lebih 

besar pada tahap empat. Selama tahap ini,puting dan areola dapat terlihat 

seperti massa yang berbeda atau gundukan di atas payudara. Panjang tahap 

keempat sekitar 8 sampai 24 bulan.  

5) Tahap kelima : Dewasa adalah  Fase terakhir untuk perkembangan payudara. 

Puting dan areola menjadi reintegrasi menjadi bentuk dasar payudara dan 

payudara tumbuh ke ukuran dewasa, yang bervariasi antara wanita. Dalam 

kisaran normal, anak perempuan biasanya menyelesaikan tahap ini pada usia 
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16 tahun, tetapi beberapa anak perempuan tidak menyelesaikannya sampai 

usia yang lebih tua. 

 

Selain payudara, ada bagian organ remaja perempuan juga mengalami 

perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar perkembangan pubis remaja perempuan 

 

Perkembangan pubertas rambut pubis pada perempuan ada 5: 

a) Tahap pertama : Prapubertas. Belum terdapat rambut pubis. 

b) Tahap kedua : pertumbuhan rambut yang jarang, panjang-panjang, 

sedikit berpigmen, mengarah ke bawah, lurus atau hanya sedikit 

berombak, terutama tumbuh disepanjang labia. 

c) Tahap ketiga : rambut pubis menjadi lebih gelap, lebih kasar, serta 

lebih keriting, dan menyebar dengan pertumbuhan yang jarang hingga 

batas pubis. 

d) Tahap keempat : rambut pubis memperlihatkan jenis rambut pubis 

perempuan dewasa , yang meliputi daerah yang lebih kecil 

dibandingkan pada perempuan dewasa dan tidak membentang hingga 

permukaan paha. 

e) Tahap kelima : Dewasa. Jumlah dan jenis rambut sudah menyerupai 

perempuan dengan perluasaan hingga bagian paha.  
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Materi 4 

Kelainan Pubertas 

 

 
 

Secara umum ada dua macam kelainan pubertas yaitu pubertas terlalu dini dan 

pubertas terlambat. 

 Pubertas terlalu dini 

Pubertas terlalu dini atau pubertas prekoks adalah timbulnya ciri-ciri 

seksual sekunder sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan sebelum usia 

9 tahun pada anak laki-laki. Penyebabnya yaitu peningkatan produksi steroid 

oleh karena peningkatan sekresi hormon gonadotropin atau karena penyakit 

intrinsik adrenal, ovarium, atau testis. 

Beberapa macam kelainan pada pubertas terlalu dini antara lain : 

1) Pubertas prekoks komplet atau sejati. 

Kelainan ini disebabkan oleh pematangan dini aksis 

hipotalamus-hipofisis-gonad (H-H-G). Karakter fisik pubertas akan 

timbul lebih dini atau prematur, namun dalam urutan kronologis yang 

sesuai. 

Kelainan ini disebabkan oleh sekresi androgen testis atau 

adrenal pada laki-laki yang berlebihan. Pubertas prekoks inkomplet 

isoseksual jarang ditemukan pada laki-laki. Sumber kelebihan 

androgen pada testis meliputi tumor sel Leydig yang bisa 

menghasilkan testosteron. 

2) Pubertas prekoks inkomplet heteroseksual atau kontraseksual. 

Kelainan ini menunjukan sekresi hormon spesifikasi yang berlawanan 

dari lawan jenisnya, maksudnya estrogen yang umumnya diproduksi 
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dominan di perempuan, pada laki-laki diproduksi berlebihan. Begitu 

juga dengan testosteron. Ada dua macam pubertas prekoks 

heteroseksual atau kontraseksual yaitu virilisasi pada perempuan dan 

feminisasi pada laki-laki. 

 

 Pubertas terlambat 

Pubertas dikatakan terlambat apabila perubahan fisik awal pubertas 

tidak terlihat pada usia 13 tahun pada anak perempuan dan 14 tahun pada anak 

laki-laki. Evaluasi terhadap kemungkinan adanya keterlambatan pubertas juga 

harus dilakukan apabila lebih dari 5 tahun rentang antara tanda pertama 

pubertas dan menarche atau lengkapnya perkembangan genetal pada anak 

laki-laki. 

Penyebab keterlambatan pubertas sangat bervariasi mulai dari kelainan 

kromosom, genetik, penyakit kronik atau tumor pada kelenjar hipofisis atau 

hipotalamus sampai yang tidak diketahui penyebabnya. Kecurigaan awal 

terhadap adanya keterlambatan pubertas apabila karakteristik seks sekunder 

belum terlihat pada waktunya. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi. 

Penyebab keterlambatan pubertas dibagi dalam 2 kelompok 

berdasarkan status gonadotropin: yaitu hipergonadotropin dan 

hipogonadotropin. Pada hipergonadotropin kelainan terjadi didaerah perifer 

disebabkan kegagalan gonad sedangkan pada hipogonadotropin kelainan dapat 

terjadi pada susunan saraf pusat (SSP), hipotalamus, atau hipofisis. 

  Hipogonadotropin permanen  

 Tanda klinis : Defisiensi sekresi GnRH, FSH, atau LH yang menyebabkan 

infantilisme seksual. Infantilisme, adalah keadaan dimana tidak 

tercapainya sifat kedewasaan dalam bertindak dan berfikir.  

  Hipogonadotropin fungsional  

o Penyebab : malnutrisi, kelainan psikiatrik dan penyakit kronik. 

Hipergonadotropik  

 Penyebab : disgenesis gonad 
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 Pantofisiologi : kegagalan primer gonad menyebabkan sekresi steroid 

turun atau tidak ada, estrogen dan androgen tidak cukup dalam sirkulasi 

(hipogonadisme) kemudian kerja umpan balik negatif (hipotalamus 

hilang) yang berakhir peningkatan FSH dan LH. 

 Sindrom Klinefelter (1:500-1.000 bayi laki-laki): kariotype 47XXY 

(90%), 46XX dengan translokasi pada daerah penentu seks pria menjadi 

kromosom X (10%). Mengalami ginekomastia (terdapat produksi estrogen 

sejalan dengan jumlah testosteron). Memiliki testis berukuran kecil 

(produksi testosteron sedikit). Tinggi badan dewasa normal sangat tinggi 

(kurangnya testosteron mempengaruhi penutupan epifisis). Saat dewasa 

akan mengalami infertilitas. 

Pada umumnya perkembangan seksual anak perempuan dimulai pada usia 8 

tahun dan pada anak laki-laki usia 9,5 tahun. Pada constituonal delay, fisik tampak 

normal namun alat genital tidak tampak berkembang. Pada anak perempuan harus 

dicurigai adanya keterlambatan pubertas apabila payudara berkembang pada usia 13 

tahun, waktu antara perkembangan payudara dan menstruasi lebih dari 5 tahun atau 

tidak berkembangnya rambut pubis pada usia 14 tahun dan menstruasi tidak datang 

pada usia 16 tahun. 

Pada anak laki-laki harus dicurigai adanya keterlambatan pubertas apabila 

pembesaran testis tidak terjadi pada usia 14 tahun, tidak berkembangnya rambut pubis 

pada usia 15 tahun atau lebih dari 5 tahun baru terjadi pembesaran alat genital. 

Gambaran klinis lain ditandai dengan adanya perawakan pendek.  
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Materi 5 

Pornografi 

 

 

 

 

 

 

A. Pengaruh Pornografi terhadap remaja 

Terdapat 2 pengaruh pornografi terhadap remaj yaitu munculnya perilaku seksual 

menyimpang terhadap diri sendiri, dan perilaku seksual menyimpang terhadap orang 

lain.  

 Perilaku seksual menyimpang terhadap diri sendiri 

a) Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. 

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli di 

bidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa 

aktivitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 2 

(dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat pornografi atau 

aktiviras porno baik dari internet, HP, VCD, komik atau media lainnya. 

b) Membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negatif. Jika kalian terbiasa 

mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam 

adegan seksual, proses pendidikan kesehatan reproduksi kalian 

terganggu. Remaja yang terbiasa mengkonsumsi pornografi akan 

berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, 

memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, pesimif 

terhadap perkosaan, bahkan cenerung mengidap berbagai 

penyimpangan seksual. 
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c) Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya. 

Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan 

mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan 

beraktivitas, hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit 

sekali produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, 

pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi, yaitu tidak berdaya lagi untuk 

berkonsentrasi, hari-harinya total dikuasai kegelisahan, tidak fokus, 

malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya 

hingga mengalami shock dan disorientasi (kehilangan pandangan). 

d) Tertutup, minder dan tidak percaya diri. Remaja pecandu pornografi 

yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar 

pornografi akan terdorong menjadi pribadi yang pesimif (memandang 

maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktek seks 

bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu 

pornografi yang dikelilingi teman-teman yang terbimbing dan bebas 

dari pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. 

Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan 

berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan 

keagamaan akan merasa paling berdosa. 

 

 Perilaku seksual menyimpang terhadap orang lain 

a) Tindakan kriminal atau kejahatan 

b) Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak lazim dilakukan. 

Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain lesbianisme, dan 

homoseksual, sodomi, sadisme, dan pedophilia (akan dibahas dilembar 

berikutnya). 
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sekali produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, 

pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi, yaitu tidak berdaya lagi untuk 

berkonsentrasi, hari-harinya total dikuasai kegelisahan, tidak fokus, 

malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya 

hingga mengalami shock dan disorientasi (kehilangan pandangan). 

d) Tertutup, minder dan tidak percaya diri. Remaja pecandu pornografi 

yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar 

pornografi akan terdorong menjadi pribadi yang pesimif (memandang 

maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktek seks 

bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu 

pornografi yang dikelilingi teman-teman yang terbimbing dan bebas 

dari pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. 

Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan 

berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan 

keagamaan akan merasa paling berdosa. 

 

 Perilaku seksual menyimpang terhadap orang lain 

a) Tindakan kriminal atau kejahatan 

b) Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak lazim dilakukan. 

Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain lesbianisme, dan 

homoseksual, sodomi, sadisme, dan pedophilia (akan dibahas dilembar 

berikutnya). 
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Bab 6 

Menstruasi 

 

 

 

 

 

A. Menstruasi 

Menstruasi merupakan satu siklus yang terjadi setiap bulannya pada 

perempuan. Menstruasi terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi (ovum keluar dari 

ovarium) yaitu lapisan endometrium terlepas dari uterus, beberapa kapiler kecil 

terbuka dan berdarah. Cairan menstruasi adalah kombinasi dari darah ini (dalam 

jumlah yang relatif sedikit) dan lapisan endometrium itu sendiri, dengan warna 

yang lebih gelap. Fase menstruasi (menstrual flow phase) siklus tersebut, saat 

pendarahan menstruasi (hilangnya sebagian besar lapisan fungsional endometrium) 

terjadi, umumnya berlangsung selama 3-5 hari.  

 

B. Kelainan Menstruasi  

Gangguan menstruasi dapat berupa gangguan pada siklus, banyaknya darah dan 

lamanya menstruasi. Ada beberapa macam gangguan menstruasi, yaitu : 

 PMS (Pre-Menstruasion Syndrome) 

Beberapa perempuan mengalami sindrom premenstruasi (PMS) 

beberapa hari sebelum mulai mentruasi. PMS adalah berbagai gejala fisik, 

psikologis, dan emosional, yang terkait dengan perubahan hormonal karena 

siklus menstruasi. Gejala umum PMS adalah rasa kembung, payudara 

terasa sakit, dan mudah emosi. 

Ada beberapa jenis perawatan yang dapat dijalani untuk mengatasi 

sindrom pre-menstruasi : 

1) Mengkonsumsi pil kontrasepsi 
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2) Obat anticemas, seperti Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 

(SSRIs), yang dapat digunakan setiap hari atau selama 14 hari 

sebelum menstruasi. 

3) Obat nyeri over-the-counter (OTC), yaitu obat-obatan 

penghilang nyeri seperti asam asetilsalisilat, asetaminofen, dan 

obat antiinflamasi nonsteroid. Obat-obatan ini dapat 

menyembuhkan gejala fisik yang sifatnya sedang, seperti nyeri 

otot atau sakit kepala. 

4) Melakukan diet, seperti mengurangi kafein (mengurasi rasa 

tertekan, mudah tersinggung, dan gelisah), garam, termasuk 

kandungan sodium pada makanan kemasan (mengurangi 

kembung); mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat kompleks 

dan serat, seperti roti dandum,pasta, sereal, buah dan sayuran, 

menambah asupan protein pada menu makanan, megkonsumsi 

makanan kaya vitamin dan mineral, mengurangi gula dan 

lemak (meningkatkan energi dan menstabilkan mood), dan 

menghentikan konsumsi alcohol. 

5) Kalau bisa, lakukan olahraga seperti aerobik selama 30 menit 

selama empat hingga enam kali seminggu. Aerobik melatih otot 

besar yang membantu meredakan ketegangan saraf dan 

kecemasan, serta meretasi cairan yang menyebabkan perut 

terasa penuh. 

6) Makan teratur, tidur cukup, dan berolahraga. Lakukan relaksasi 

sperti pijat atau hal lain yang membuat nyaman dan rileks. 

7) Melakukan terapi alternatif lain. Misalnya menggunakan 

aromaterapi, akupuntur, minum jamu, atau mengkompres perut 

dengan bantal panas. 

 

 Disminorrhea 

Remaja perempuan mungkin mengalami kram saat menstruasi. Kram 

semacam ini, disebut disminorrhea. Disminorrhea terdiri dari dua jenis : 

 Disminorrhea kongesif 
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Analoginya mirip dengan kemacetan lalu lintas. Alih-alih mengalir 

dengan lancar, darah menumpuk di uterus. Mengalami perdarahan yang 

lebih deras selama satu dan dua hari pertama menstruasi adalah hal 

yang umum bagi perempuan. Terkadang saat aliran darah sedang deras, 

darah menumpuk di uterus lebih cepat dari yang bisa keluar. Saat darah 

mengumpul, darah bisa teroagulasi dan memebentuk gumpalan. Uterus 

merespons ini dengan berkontraksi untuk mengeluarkannya dalam cara 

yang sama dengan kontraksi untuk mengeluarkan bayi saat proses 

melahirkan. Kontraksi inilah yang disebut kram menstruasi. Kaena pil 

kontrasepsi biasanya menyebabkan aliran darah menjadi lebih ringan 

sehingga dapat mengurangi kram, dokter terkadang meresepkannya 

untuk kram parah yang disebabkan Disminorrhea kongesif. 

 Disminorrhea non kongesif 

Merupakan jenis disminorrhea dimana uterus terlalu banyak 

mengeluarkan prostagladin jenis tertentu. Prostagladin adalah zat kimia 

yang mengatur pembesaran dan kontaksi oto-otot halus ( yang tidak 

bisa dikontrol). Kram yang disebabkan oleh prostagladin bisa dirawat 

dengan obat-obatan anti prostagladin, seperti aspirin atau ibuprofen. 

Produk semacam ini hanya bisa dikonsumsi di bawah pengawasan 

dokter. Obat ini bisa mengiritasi saluran serta masalah lainnya jika 

tidak dikonsumsi secara bijak. 

 

Tips untuk mengurangi disminorrhea : 

1. Latihan aerobik, sepeti berjalan kaki, bersepeda, dan berenang. 

2. Pakai kompres panas atau dingin pada daerah perut jika nyeri terasa. 

3. Pasatikan tidur yang cukup sebelum dan selama periode menstruasi. 

4. Orgasme dapat meringankan kram menstruasi pada beberapa 

perempuan. 

5. Latihan relaksasi atau yoga, dapat membantu menanggulangi sakit.  

 Amenorrhea  

Amenorrhea adalah keadaan dimana tidak adanya menstruasi 

sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Amenorrhea ada dua macam yaitu 

amenorhea primer dan amenorrhea sekunder. 



Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 25 

 Amenorrhea primer 

Amenorrhea primer adalah tidak adanya menstruasi paa 

perempuan berusia 16 tahun dengan ciri-ciri seksual sekunder 

yang normal atau tidak terdapatnya menstruasi pada perempuan 

berusia 14 tahun tanpa tanda-tanda seksual yang matang. 

 Amenorrhea sekunder  

Amenorrhea sekunder adalah tidak terdapatnya tiga siklus 

menstruasi atau tidak adanya perdarahan menstruasi selama 6 

bulan pada perempuan yang sudah pernah mengalami 

menstruasi. Penyebab umum amenorrhea adalah : 

1) Kelainan kromosom 

2) Gangguan hipotalamus  

3) Penyakit pituatury 

4) Kelainan organ reproduksi 

5) Struktur vagina yang abnormal 

6) Pubertas terlambat 

7) Kegagalan dari fungsi indung telur 

8) Aegenesis uterovaginal 

9) Gangguan pada saraf pusat 

Pengobatan yang dilakukan sesuai dengan penyebab 

amenorrhea yang dialami, apabila penyebabnya adalah 

obesitas, maka diet dan olahraga adalah terapinya. Belajar 

untuk mengatasi stres dan menurunkan aktivitas fisik yang 

berlebih juga dapat membantu. Terapi amnorrhea 

diklasifikasikan berdasarkan penyebab saluran reproduksi 

atas dan bawah, penyebab indung telur, dan penyebab 

susunan saraf pusat. 

 Oligomenorrhea 

Oligomenorrhea yaitu terjadinya menstruasi yang jarang. Periode 

menstruasi pendek (interval siklus melebihi 35 hari), biasanya 

disebabkan memanjangnya fase folikuler. 

 Polimenorrhea 
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Polimenorrhea yaitu terjadinya menstruasi yang sering. Siklus dengan 

interval 21 hari atau kurang, dpat disebabkan gangguan fase luteal. 

 Hipomenorrhea 

Hipomenorrhea yaitu perdarahan menstruasi yang sangat sedikit. 

Hipomenorrhea disebabkan karena kesuburan endometrium kurang 

akibat kurang gizi, penyakit menahun maupun gangguan hormonal. 

 Hipermenorrhea atau Menorraghia 

Menorraghia yaitu perdarahan menstruasi yang banyak dan lebih dari 

normal, yaitu 6-7 hari dan ganti pembalut 5-6 kali perhari. Menstruasi 

normal (eumenorrhea) biasanya 3-5 hari (2-7 hari masih normal), 

jumlah darah rat-rata 35 cc (10-80 masih dianggap normal), kira-kira 2-

3 kali ganti pembalut perhari. Penyebab hipermenorrhea bisa berasal 

dari rahim berupa mioma uteri ( tumor jinak dari oto rahim ), infeksi 

pada rahim atau hiperplasia endometrium (penebalan lapisan dalam 

rahim). Dapat juga disebabkan oleh kelainan di luar rahim. 

 Metrorrhgia  

Metrorrhgia yaitu perdarahan yang tidak teratur dan tidak 

menurut siklus. Perdarahan irreguler atau tidak teratur dan terjadi 

antara 2 waktu menstruasi. 

Gangguan menstruasi dapat menimbulkan resio patologis 

apabila dihubungkan dengan banyaknya kehilangan darah, menggangu 

aktivitas sehari-hari adanya indikasi inkompatibel ovarium pada saat 

konsepsi atau tanda-tanda kanker. 

Banyak penyebab kenapa siklus menstruasi menjadi panjang 

aatau sebaliknya, antara lain : 

1. Fungsi hormon terganggu. Menstruasi terkait erat dengan 

sistem hormon yang diatur otak, tepatnya di kelenjar hipofisa. 

Sistem hormonal ini akan mengirim sinyal ke indung telur 

untuk memperoduksi sel telur. Bila sistem ini terganggu, 

otomatis siklus menstruasi pun akan terganggu. 

2. Kelainan sistemik. Seorang ada yang tubuhnya gemuk atau 

kurus, hal ini bisa mempengaruhi siklus menstruasinya karena 

sistem metabolisme di dalam tubhnya tak bekerja dengan baik. 
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Juga jika seorang perempuan menderita diabetees akan 

mempengaruhi sitem menstruasinya.  

3. Stress. Stress jangan dianggap enteng sebab akan mengganggu 

sistem metabolisme di dalam tubuh. Bisa saja karena stress, 

perempuan jadi mudah lelah, berat badan turun drastis, bahkan 

sakit-sakitan sehingga metabolisme terganggu. Bila 

metabolisme terganggu, siklus menstruasi pun terganggu. 

4. Kelenjar gondok. Terganggunya fungsi kelenjar tiroid/gondok 

juga bisa menjadi penyebab tak teraturnya siklus menstruasi. 

Gangguan bisa berupa produksi kelenjar gondok yang terlalu 

tinggi (hipertiroid) maupun terlalu rendah (hipertiroid). 

Pasalnya sistem hormonaltubuh ikut terganggu. 

5. Hormon prolaktin berlebihan. Pada ibu mebyusui, produksi 

hormon prolaktin cukup tinggi. Hormon prolaktin ini sering 

jaki membuat ibu tak kunjung menstruasi karena memang 

hormon ini menekan tingkat kesuburan ibu. Sebaliknya, jika 

tidak sedang menyusui, hormon prolaktin juga bisa tinggi, 

biasanya disebabkan kelainan pada kelenjar hipofisis yang 

terletak di kepala. 

 

C. Mitos Seputar Menstruasi  

1. Minuman brsoda dapat mempercepat selesainya menstruasi. Menstruasi 

adalah proses luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. 

Sakit tidaknya atau lancar tidaknya proses ini selain dipengaruhi oleh hormon 

juga dipengaruhi faktor psikis.Karena itu tidak ada hubungan antara minuman 

bersoda dengan menstruasi yang lebih cepat. Keluhan nyeri haid juga 

disebabkan oleh faktor posisi rahim. Bila posisi rahim menyebabkan leher 

rahim (saluran keluarnya darah haid) terjepit, maka akan menimbulkan 

keluhan nyeri . obat-obatan tertentu bisa memperpanjang atau memperpendek 

lamanya hari menstruasi, jadi minuman bersoda tidak berpengaruh langsung 

terhadap siklus mentruasi selama perempuan mengkonsumsi air putih yang 

cukup dan hidup sehat. 
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2. Jangan minum air es saat mentruasi. Air es adalah air yang suhunya rendah 

atau dingin. Air dingin tidak memiliki efek apapun saat menstruasi. Selama 

tidak meraskan sakit atau perut kembung, maka minum air es sh-sah saja. 

3. Memakai pembalut saat menstruasi bisa menyebabkan kemandulan. Pada 

beberapa daerah tertinggal, masih banyak yang percaya memakai pembalut 

saat menstruasi bisa menyebabkan kemandulan. Secara medis pembalut 

merupakan sarana yang membantu seseorang gar tetap bersih dan tidak 

lembab selama menstruasi. Pada dasarnya semua pembalut itu sehat, tapi 

sebagian perempuan ada juga yang mengalami alergi atau iritasi. Ini 

dikarenakan sensitivitas dari organ kelamin setiap orang berbeda-beda. Karena 

itu disarankan agar setiap menstruasi mengganti pembalut sesering mungkin 

(idealnya setiap 4 jam). 

4. Tidak boleh berenang saat menstruasi. Seringkali remaja perempuan 

menghindari berenang saat menstruasi. Padahal, selama perempuan memakai 

pembalut dan tidak merasa risih, maka berenang saat menstruasi boleh-boleh 

saja dilakukan. Hal ini tidak akan mempengaruhi kesehatan. Tapi jika darah 

menstruasi sedang banyak atau perut terasa kram sebaiknya hentikan aktivitas 

berenang. 

5. Perempuan remaja yang belum menstruasi tidak dpat hamil. Kehamilan 

itu berkaitan dengan ovulasi (matangnya sel telur). Beberapa remaja bisa saja 

mendapatkan menstruasi sebelum masa ovulasi, bersamaan saat tubuh 

beradaptasi dengan tingkatan hormon. Tapi beberapa remaja lainnya ada yang 

mengalami ovulasi terlebih dahulu sebelum menstruasi. Jadi bisa saja terjadi 

kehamilan sebelum mendapat menstruasi pertama. Bila siklus haid sudah 

berlangsung, yaitu saat measuki usia akil baligh maka sel telur sudah 

dipersiapkan setiap siklusnya. Tapi karena masih dalam proses awal, 

seringkali pematangan sel telur belum terjadi secara sempurna sehingga 

menyebabkan haid tidak teratur. Terjadinya haid bisa berarti sudah 

dihasilkannya sel telur (evulator) atau bisa juga tanpa sel telur (anovulator). 
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Materi 7 

Menjaga Kesehatan 

Organ Reproduksi 

 

 

 

 

 

Tips menjaga dan merawat kesehatan oragn intim perempuan antara lain : 

1) Biasakan membilas vagina vulva setiap kali selesai buang urin atau air besar. Kalian 

harus membilasnya sampai bersih, yaitu dengan membasuh menggunakan air bersih 

dari arah depan ke belakang. Banyak perempuan yang tidak memahami itu, banyak 

perempuan yang cenderung membasuh organ intim dari anus ke vagina. Hal ini justru 

akan membuat bakteri yang bersarang di daerah anus masuk ke liang vagia. 

Akibatnya, timbul rasa gatal didaerah vulva. Kemudian basuh dengan tisu sekali usap 

sebelum mengenakan celana dalam. Karena jika sekitar organ dibiarkan lembab, maka 

jamurajan tubuh dengan mudah. 

2) Perhatikan jeis jertas tissu yang digunakan untuk membersihkan daerah vagina. 

Lendir dan air memang terserap dengan baik oleh tissu. Namun tissu yang digunakan 

bisa saja tercemar oleh kuman dan bakteri penyebab infeksi. 

3) Gantilah celana dalam paling tidak 2x dalam sehari apalagi saat udara panas. Pastikan 

memilih celana dalam yang mudah menyerap keringat, misalkan katun. 

4) Hindari celana dalam yang terlalu ketat. Celana dalam yang terlalu ketat akan 

menekan otot vagina dan membuat suasana lembab, misalnya celana jeans, karena 

dapat memicu kelembaban dan memberi peluang jamur tumbuh subur pada area ini. 

5) Sebaiknya mengguakan air  kran yang berasal dari jika berada di toilet umum, hindari 

penggunaan air yang berasal dari tempat penampungan kerna menurut penelitian air 

yang ditampung di toilet umum dapat mengandung bakteri dan jamur. 
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dari arah depan ke belakang. Banyak perempuan yang tidak memahami itu, banyak 

perempuan yang cenderung membasuh organ intim dari anus ke vagina. Hal ini justru 

akan membuat bakteri yang bersarang di daerah anus masuk ke liang vagia. 

Akibatnya, timbul rasa gatal didaerah vulva. Kemudian basuh dengan tisu sekali usap 

sebelum mengenakan celana dalam. Karena jika sekitar organ dibiarkan lembab, maka 

jamurajan tubuh dengan mudah. 

2) Perhatikan jeis jertas tissu yang digunakan untuk membersihkan daerah vagina. 

Lendir dan air memang terserap dengan baik oleh tissu. Namun tissu yang digunakan 

bisa saja tercemar oleh kuman dan bakteri penyebab infeksi. 

3) Gantilah celana dalam paling tidak 2x dalam sehari apalagi saat udara panas. Pastikan 

memilih celana dalam yang mudah menyerap keringat, misalkan katun. 

4) Hindari celana dalam yang terlalu ketat. Celana dalam yang terlalu ketat akan 

menekan otot vagina dan membuat suasana lembab, misalnya celana jeans, karena 

dapat memicu kelembaban dan memberi peluang jamur tumbuh subur pada area ini. 

5) Sebaiknya mengguakan air  kran yang berasal dari jika berada di toilet umum, hindari 

penggunaan air yang berasal dari tempat penampungan kerna menurut penelitian air 

yang ditampung di toilet umum dapat mengandung bakteri dan jamur. 
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6) Hindari penggunaan pantyliner beraroma (parfum) atau secara terus-menerus setiap 

hari karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Pantyliner hanya digunakan saat 

mengalami keputihan saja, selalu mempersiapkan celana dalam lebih untuk ganti.  

7) Gunaan pembalut dengan permukaan yang lembut dan kering sehingga tidak 

menimbulkan iritasi ketika anda menstruasi. Selain itu gantilah pembalut sesering 

mungkin. Pada saat aliran darah banyak, minimal 5-6 jam sekali. Darah yang 

tertampung pada ppembalut bisa mejadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. 

8) Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan 

mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan 

membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya memicu tumbuhnya jamur. 

Akibatnya, muncul gatal-gatal di area organ intim. 

9) Cukur rambut kemaluan secara berkala. Bagi yang memiliki rambut kemaluan 

panjang sebaiknya melalui pangkas rambut kemaluan untuk menjaga tetap pendek 

agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Disamping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di 

rambut sekitar kemaluan, sehingga tidak baik untuk dicukur habis hingga polos. 

10) Hindari stres berlebihan dan beralihlah  e gaya hidup aktif dengan teratur berolahraga 

dan konsumsi makanan seimbang. 

Selain tips menjaga oragan reproduksi, juga ada cara pemeriksaan organ ke 

dokter/petugas kesehatan (ginekolog). Pemeriksaan khusus ada 3 macam yaitu : 

 

 

a. Pemeriksaan Laboratorium Biasa  

Pemeriksaan laboratorium biasa tidak selalu dilakukan. Apabila dianggap 

perlu, dilakukan pemeriksaan darah dan urine. Kadar b diperiksa pada wanita 

yang tampak pucat mengalami perdarahan, pada wanita hamil, dan pada 

persangkaan kelainan ekstra uterin terganggu. Urine dapat diperiksa pada 

setiap wanita hamil (proteinuria) dan pada persangkaan kelainan saluran 

kencing (sedimen). 

b. Pemeriksaan Getah Vulva dan Vagina  

Pemeriksaan yang sering diperlukan di poliklinik ialah pemeriksaan getah 

uretra/serviks dan getah vagina, terutama pada keluhan leukorea. Getah uretra 

diambil dari orifisium uretra eksternum dan getah serviks dari ostium uteri 

eksternum. 
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c. Pemeriksaan Sitologi Vagina  

Untuk pemeriksaan sitologik, bahan diambil dari dinding vagina atau dari 

serviks dengan spatel ayre (dari kayu atau plastik). Selain itu untuk diagnosis 

dini tumor ganas, pemeriksaan ini dpat dipakai juga untuk secara tidak 

langsung mengetahui fungsi hormonal. Hal itu karena pengaruh estrogen dan 

progesteron yang menyebabkan perubahan-perubahan khas pada sel-sel 

selaput lendir vulva. 
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Materi 8 

Fertilisasi 

 

A. Fertlisasi  

Fertilisasi adalah penyatuan antara sperma dan sel telur yang telah dewas atau 

matang sehingga terbentuk zigot. Zigot berarti berpasangan atau berhubungan, 

peristiwa berpasangan kedua belah kromosom gamet, pihak jantan dan pihak 

betina yang saling haplon = haploid (gen menyatu) sehingga zigot terjadi 

dalam susunan diplon =  diploid (dua bentuk kromosom) 

Tempat pertemuan sperma dan ovum sering terjadi di ampula tuba 

pada 1/3 lateral tuba fallopi . setelah diejakulasi, sperma ditumpuk pada 

bagian atas vagina dan untuk sampai ke tuba, sperma dipengaruhi oleh 

beberapa faktor berikut ini : gerakan berenang aktif sperma sendiri dengan 

bantuan ekornya, kerutan anti peristaltik kelamin wanita atau daya aspirasi 

(menghisap) dari uterus, dan daya ejakulasi sendiri. 

Setelah mencapai bagian ampula tuba falopii, banyak sperma melekat 

di korona radiata (lapisan terluar ovum), yaitu berkaitan dengan reseptor pada 

membran plasma sperma. Pengikatan memicu reaksi akrosom dengan 

pelepasan enzim akrosin yang dihasilkan oleh organel lisosom di kepala 

sperma. Setelah melepaskan enzim hialuronidase yang melisiskan korona  

Adiata, akrosin memfasilitasi penetrasi sperma melalui zona pelusida. Jika 

satu sperma melekat di zona pelusida. Banyak sperma yang melekat di zona 

pelusida. Jika satu sperma mencapai membran ovum, maka ia berfusi 

dengannya, memulai pengurangan potensial membran ovum yang mencegah 

polispermi. Perubahan ini diikuti dengan perubahan struktur zona pelusida 

untuk memberi perlindungan terhadap polispermi dalam jangka waktu lama. 
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 Berikut gambar fertilisasi ( bertemunya sel sperma dengan ovum ): 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dinding sel telur 

berlubang, maka sel sperma masuk ke dalam sel telur . Bagian yang masuk 

adalah bagian kepala dan bagian tengah, sedangkam ekor dan sel sperma 

terputus dan tertinggal. Akhirnya, terjadilah pembuahan itu. Dari pembuahan 

tersebut akan dihasilkan zigot yang bersifat diploid dan memiliki antara 44 

kromosom tubuh dan 2 kromosom kelamin. Di dalam 46 kromosom ini 

terdapat semua rumus untuk membentuk seorang manusia. Selanjutnya zigot 

hasil pembuahan tersebut akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sel 

akan langsung mengalami pembelahan ganda dari yang semula satu sel 

menjadi dua, lalu menjadi empat, delapan, dan sterusnya. Pembelahan itu 

berlangsung di sepanjang saluran tuba fallopii sambil berjalan menuju uterus. 

Di sepanjang tuba falopii terdapat rambut-rambut getar yang selalu bergerak 

melambai ke arah rahim (uterus) yang berfungsi untuk memudahkan 

pergerakan zigot menuju rahim (uterus). Selama berjalan menuju rahim, zigot 

aktif membelah. Pada saat itu dibutuhkan makanan untuk menjamin 

kehidupannya. Sumber makanannya adalah kuning telur, yang menyediakan 

makanan selama perjalanan zigot sampai dapat tertanam di dalam rahim. 

 Tahap-tahap pembelahan zigot dimulai dari morula, kemudian 

berkembang menjadi blastula, selanjutnya blastula ini akan bergerak ke bagian 

rahim (uterus) dan sesampainya di rahim zigot yang aktif membelah dan 

mengebor lapisan lendir rahim dengan menggunakan enzim yang dapat 

melebur sel-sel pada lapisan tersebut. Proses pengeboran ini dapat terjadi 

selama 4-5 hari, kemudian blastula akan tertanam pada dinding rahim. 

Peristiwa ini disebut implantasi, yang terjadi setelah 1 minggu terjadinya 

fertilisasi. Pada saat ini, korpus luteum menghasilkan hormon progesteron, 
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fertilisasi. Pada saat ini, korpus luteum menghasilkan hormon progesteron, 
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yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rahim. Setelah terjadi 

pelekatan zigot di dalam dinding rahim hormon estrogen dan progesteron 

mengatur agar manstruasi tidak terjadi. 

 Embrio yang sedang berkembang (blastokista) bergerak menuju uterus 

(memerlukan waktu 5 hari untuk berpindah dari tuba falopii menuju uterus), 

kemudian tertanam dalam mukosa endometrium yang biasanya terletak di 

bagian posterior atau anterior dari kawan uteri. Setelah berkontak dengan 

endometrium blastokista disekelilingi oleh sel multi inti tanpa batas yang 

disebut sinsitiotrofoblas, dan lapisan dalam disebut sitotrofoblas. Sitotrofoblas 

mengerosi endometrium membentuk lubang dan blastokista tertanam. 

Blastokista membutuhkan waktu 3 hari untuk tertanam. Blastokista 

membutuhkan waktu 3 hari untuk tertanam dengan sempurna. Blastokista 

mengandung dua trofektoderm di bagian luar dan massa sel dalam. Sel 

trofektoderm nantinya akan membentuk plasenta. 

 Massa sel dalam akan membentuk janin dan membran janin. Pada 

tahap blastokista inilah hasil membran janin. Pada tahap blastokista inilah 

hasil konsepsi akan masuk ke dalam uterus. Pada minggu kedua setelah 

pembuahan, blastula mengalami implantasi (tertanam) dalam selaput lendir 

rahim (endometrium). Bagian trofoblas terbenam lebih dalam, bersama 

endometrium akan berdiferensiasi menjadi plasenta, orang berbentuk piring 

tempat terjadinya tukar-menukar zat antara bayi dan ibunya. Bagian 

embrioblas membentuk dua lapisan, yaitu lapisan luar (ektodermis) dan 

lapisan dalam (endodermis). Bagian permukaan dari lapisan ektodermis 

mengadakan pelekukan ke dalam (invaginasi) membentuk lapisan tengah 

(mesodermis). Proses ini disebut gastrulasi, terjadi pada minggu 

ketiga.perkembangan beriikutnya, dari ketiga lapisan dasar terbentuk jaringan, 

organ dan sistem tubuh. Hal ini terjaadi mulai dari minggu keempat sampai 

dengan kedelapan, periode ini disebut masa organogenesis. Setelah masa 

organogenesis, dilanjutkan dengan masa janin yang dimulai sejak usia 

kehamilan 9 minggu sampai dengan sesaat sebelum lahir (partus). 
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Materi 9 

Alat Kontrasepsi 

 

A. Kontrasepsi  

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah 

terjadinya pertemuan antara spermatozoa dan sel telur sekitar persetubuhan. 

Beberapa metode kontrasepsi mencegah pelepasan telur dan sperma dewasa 

dari gonad, metode lain mencegah pembuahan dengan cara menjaga sperma 

dan telur tetap terpisah dan tidak pernah bertemu, dan metode yang lain lagi 

mencegah implantasi embrio atau menyebabkan aborsi embrio.  

 

B. Metode Rintangan  

Fertilisasi dapat dicegah dengan berpantangan berhubungan kelamin atau 

dengan menggunakan salah satu dari berbagai rintangan sehingga 

menghalangi sperma hidup menemui sel telur. Beberapa metode rintangan  

(barier method) kontasepsi yang menghambat sperma sehingga tidak 

menemukan telur mempunyai angka kehamilan kurang dari 10%. 

 

Kondom daan Diagfragma 

 Kondom 

Salah satu metode bagi perempuan adalah penggunaan kondom, yaitu 

sarung poliuretan sekali pakai yang terdapat bagian menyerupai cincin yang 

mudah digerakkan pada bagian ujungnya, digunakan dengan cara 

dimasukkan ke dalam vagina. 
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 Diagfragma  

Bagi perempuan, digunakan diagfragma yang merupakan di bagian atas 

vagina sebelum hubungan kelamin.  

Kedua metode tersebut lebih efektif ketika digunakan bersama-sama 

dengan busa atau jeli spermisidal (pembunuh sperma). Rintangan yang baru 

diperkenalkan meliputi tudung servikal, yang dipasang secara ketat di 

lubang permukaan serviks dan ditahan di tempat cukup lam oleh 

penyedotan, dan kondom perempuan baru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senggama terputus  

Keluarga berencana (KB) alamiah atau kewaspadaan terhadap masa subur 

bertujuan menghindari terjadinya konsepsi dengan tidak melakukan 

hubungan seksual selama masa subur wanita. Metode ini menggunakan 

kalender dan beberapa indikator ovulasi (pengukuran suhu basal tubuh, 

sifat-sifat lendir serviks, atau peralatan perkiraan ovulasi yang dijual bebas) 

untuk mengetahui waktu ovulasi wanita pada siklus menstruasi bulananya. 

Hubungan seksual harus dihindari selama „masa subur‟, yaitu saat 

terjadinya ovulasi dan beberapa hari sebelum dan sesudahnya. Angka 

kegagalannya 5-35% dengan sebagian besar populasi yang mengalami 

kegagalan mencapai jumlah yang lebih tinggi. Sebagai suatu metode 
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pencegahan fertilisasi, interupsi koitus (senggama terputus), atau penarikan 

(pengeluaran penis dari vagina sebelum ejakulasi), tidak terlalu dapat 

diandalkan. Sperma bisa saja ditemukan dalam sekresi yang mendahului 

ejakulasi, dan adanya jeda waktu atau keinginan yang kuat dapat 

menyebabkan keterlambatan dalam menarik penis. 

 

C. Metode Hormonal 

Selain benar-benar berpantangan melakukan hubungan seks, metode yang 

mencegah pelepasan gamet adalah metode yang paling efektif untuk 

mengontrol kehamilan.  

 Pil KB 

Kontrasepsi komiawi-pil pengontrol kelahiran atau pil KB- mempunyai 

angka kehamilan kurang dari 1% dan strilisasi hampir 100% efektif. Pil 

pengontrol kelahiran yang paling umum digunakan adalah kombinasi 

estrogen dan 

progestin (hormon 

yang mirip progesteron) 

sintetik. Kedua 

hormon ini bekerja 

melalui umpan balik 

negative untuk 

menghentikan pelepasan GnRH oleh hipotalamus, serta pelepasan FSH 

(pengaruh estrogen) dan LH (pengaruh progesteron) oleh pituitary. 

Dengan menghambat pelepasan LH, progestin mencegah ovulasi. Sebagai 

cadangan, estrogen menghammbat sekresi FSH sedemikian rupa sehingga 

tidak ada folikel yang berkembang. Jenis pil pengontrol kelahiran tipe 

kedua, yang disebut sebagai pil mini, hanya mengandung progestin. Pil 

mini mencegah fertilisasi terutama dengan cara mengubah kekentalan 

mucus serviks perempuan sehingga menghambat sperma memasuki 

uterus.  
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 AKDR ( Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 

AKDR (intrauterine device, IUD) merupakan alat yang terbuat dari bahan 

plastic terbentuk T dan berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam rongga 

uterus. Terdapat benang nilon yang menempel pada alat ini digantungkan 

dari dalam vagina, sehingga penggunaan dapat memastikan bahwa alat 

tersebut masih terpasang. 

 
AKDR dapat mencegah implantasi telur yang telah dibuahi dengan 

beberapa mekanisme. Angka kegagalan untuk AKDR sebesar 0,2-3%. 

Angka kegagalan yang lebih rendah ditemui pada wanita yang disterilisasi 

dan diatasi dengan pengunaan produk pelepas levonorgestrel yang baru. 

Bergantung pada jenisnya, AKDR dapat tetap aman pada tempatnya 

selama 1 sampai 10 tahun, sehingga membuat metode ini merupakan 

bentuk kontrasepsi yang aman bagi penggunanya. 

 

Jenis-jenis IUD di Indonesia  

 
a) Copper-T 

IUD berbentuk T, terbuat dari bahan polyethelene dimana pada 

bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat 

tembaga halus ini mempunyai efek antifertilisasi (anti pembuahan) 

yang cukup baik. IUD bentuk T yang baru. IUD ini melepaskan 

lenovorgegestrel dengan konsentrasi yang rendah salam minimal 
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lima tahun. Dari hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang 

tinggi dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan maupun 

perdarahan menstruasi. Kerugian metode ini adalah tambahan 

terjadinya efek samping hormonal dan amenorhea. 

b) Copper-7 

IUD ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan 

pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal 

32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga (Cu) yang 

mempunyai luas permukan 200 mm2 , fungsinya sama seperti halnya 

lilitan tembaga halus pada jenis Copper-T. 

c) Multi Load 

IUD ini terbuat dari plastik (polyethelene) dengan dua tangan kiri 

dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung 

atas ke bawah 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan kawat tembaga 

dengan luas permukaan 250 mm2 atau 375 mm2 untuk menambah 

efektivitas. Ada 3 ukuran multi load, yaitu standar , small (kecil), 

dan mini.  

d) Lippes Loop  

IUD ini terbuat dari bahan polyethelene, bentuknya seperti spiral 

atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol, dipasang 

benang pada ekornya. Lippes Loop terdiri dari 4 jenis yang berbeda 

menurut ukuran panjang bagian atasnya. Tipe A berukuran 25 mm 

(benang biru), tipe B 27,5 mm 9 (benang hitam), tipe C berukuran 

30 mm (bennag kuning), dan 30 mm (tebal, benang putih) untuk tipe 

D. Lippes Loop mempunyai angka kegagalan yang rendah. 

Keuntungan lain dari pemakaian spiral jenis ini ialah bila terjadi 

perforasi jarang menyebabkan luka atau penyumbatan usus, sebab 

terbuat dari bahan plastik. Yang banyak dipergunakan dalam 

program KB masional adalah IUD jenis ini. 
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lima tahun. Dari hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang 
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perdarahan menstruasi. Kerugian metode ini adalah tambahan 
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D. Metode Pemanen  

Pengikatan tuba falopi (tubal ligation) pada perempuan umumnya melibatkan 

pengikatan atau kauterisasi (ligasi) sebagian oviduk untuk mencegah telur 

bergerak menuju ke dalam uterus. Juga dengan dilakukan tubektomi, yaitu 

pemotong tuba falopii. 
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Materi 10 

Kelainan Organ 

Reproduksi 

 

A.  Kelainan Organ Reproduksi  

1. Anovulasi  

Anovulasi merupakan kelainan organ reproduksi yang terjadi pada perempuan. 

Salah satu penyebab infertilitas (ketidaksuburan) adalah anovulasi. Gejala 

anovulasi yang dapat dilihat antara lain tidak adanya menstruasi (amennorhea), 

menstruasi yang jarang, menstruasi yang tidak teratur, peningkatan pertumbuhan 

rambut pada tubh dan wajah (berhubungan dengan sindrom ovarium polikistik). 

Ovulasi adalah peristiwa keluarnya ovum (sel telur) dari ovarium (indung telur). 

Tidak ada sel telur berarti tidak akan ada kehamilan (infertil). Ovulasi dan 

menstruasi adalah satu rangkaian kejadian hormonal di dalam tubuh wanita, yang 

berarti mencerminkan suatu peristiwa yang teratur dan periodik. 

Dapat diringkas bahwa menstruasi yang berovulasi mempunyai sifat : teratur, siklik 

(siklus), dapat diperkirakan akan terjadinya, dan rasa tidak nyaman. Menstruasi 

terjadi secara tegas setelah 14 hari kejadian ovulasi. Sehingga bila kita ingin tahu 

kapan terjadinya ovulasi (saat subur), secara praktis dapat dibalik yaitu minus 14 

hari sebelum tanggal perkiraan menstruasi yang akan datang. Jadi bila ada wanita 

yang sifat menstruasinya tidak disebutkan diatas, misal sering terlambat datang 

bulan dan timbul perdarahan pervaginaan tanpa perkiraan sebelumnya, maka dapat 

diduga bahwa wanita tersebut tidak berovulasi (tidak subur) pada siklus tersebut. 

Cara lain untuk mengetahui apakah terjadi ovulasi atau tidak adalah dengan 

mengukur suhu badan basal. Yaitu mengukur suhu badan tiap hari saat bangun 
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tidur pagi setelah istirahat malam yang cukup, tiap hari selama 1 bulan, sejak awal 

menstruasi sampai menstruasi berikutnya. Bila ditemukan grafik suhu yang bifasik 

disimpulkan terjadi ovulasi, bila monofasik berarti anovulasi. Pola suhu badan 

demikian telah dikenal dan diketahui sejak 100 tahun yang lalu, dan telah terbukti 

pada 90% wanita ovulasi. Ini merupakan teknologi sederhana yang tepat hubungan 

seks guna menghasilkan kehamilan. 

 

2. Penyebab Anovulasi 

Salah satu penyebab anovulasi adalah penyakit ovarium polikistik. Sesuai dengan 

namnya yaitu terdapat banyak kista folikuler dibawah kapsul ovarium. Siklus 

menstruasinya tidak teratur, suhu badan basal monofasik, hirsutisme ringan sampai 

berat, dan ovarium membesar (polikistik). Kista-kista kecil terjadi akibat kegagalan 

ovulasi setelah folikel sempat membesar hampir maksimal. Berulang-ulang terus 

demikian sampai banyak folikel menumpuk dibawah kortek. Konsentrasi hormon 

androgen meningkat akibat terjadinya hirsutisme. Hirsutismus adalah tumbuhnya 

bulu yang berlebihan pada daerah tertentu, seperti diatas bibir, dagu, dada, dan 

bagian dalam dari paha. 

 

3. Sindrom ovarium polikistik  

Sindrom Ovarium Polikistik adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan 

adanya sejumlah kecl kista-kista kecil di sekeliling tepi ovarium, juga dikenal 

sebagai ovarium polikistik, suatu ketidakseimbangan hormon seks wanita. Kista 

terbentuk dari sel-sel telur yang mengandung sel folikel yang tidak matang dengan 

baik karena ketidakseimbangan hormon, yang berakibat pada kadar androgen, 

sejenis hormon seks pria, lebih tinggi daripada biasanya. Kondisi ini sering 

menyebabkan infertilitas pada wanita karena ovulasi tidak dapat terjadi dan sel 

telur tidak dilepaskan dari ovarium untuk dibuahi oleh sel sperma. Kadar androgen 

yang tinggi juga dapat menyebabkan gejala-gejala, seperti periode menstruasi yang 

jarang, berkepanjangan atau bahkan tidak terjadi menstruasi, pertumbuhan rambut 

berlebihan,jerawat dan peningkatan berat badan pada wanita dengan sindroma 

ovarium polikistik. 

Keadaan ini biasanya didiagnosa pada wanita usia sekitar 20  dan 30 tahunan. 

Tidak ada pengobatan untuk keadaan ini, tetapi ada perawatan untuk mengurangi 
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gejala. Wanita dengan berat badan berlebih atau obesitas akibat kondisi ini perlu 

diawasi supaya dapat menurunkan berat badannya. Pil kontrasepsi hormonal 

menurunkan berat badannya. Pil kontrasepsi hormonal dapat digunakan untuk 

mengatur siklus menstruasi dan mengendalikan pertumbuhan rambut berlebihan 

dan jerawatn. Meskipun sindrom polikistik ovarium bukan merupakan kondisi 

yang mengancam jiwa, hal ini dapat berpotensi menimbulkan komplikasi yang 

berbahaya ketika tidak ditangani dengan baik, seperti penyakit kardiovaskuler, 

diabetes dan hipertensi. 

 

4. Tumor ovarium 

Ada banyak jenis tumor yang dapat dimulai pada ovarium. Beberapa bersifat jinak, 

atau non-kanker, dan pasien dapat disembuhkan dengan pembedahan menghapus 

satu ovarium atau bagian dari ovarium yang mengandung tumor. Beberapa pilihan 

pengobatan ganas cancerous. Tumor ovarium dinamai sesuai dengan jenis sel 

tumor mulai dari dan apakah tumor jinak atau kanker. 

Tiga jenis utama tumor ovarium adalah: 

a) Tumor epitel 

Tumor ovarium epitel berbentuk dari sel-sel yang menutupi  permukaan luar 

ovarium. Kebanyakan tumor ovarium epitel adalah jinak. Ada beberapa jenis 

tumor epitel jinak, termasuk adenoma serosa, adenoma mucinous, dan tumor 

Brenner. Tumor epitel kanker adalah karsioma. Ini adalah yang paling umum 

dan paling mematikan dari semua jenis kanker ovarium. Ada beberapa tumor 

ovarium epitel yang penampilannya di bawah mikroskop tidak secara jelas 

mengidentifikasi mereka sebagai kanker, ini disebut tumor atau tumor 

borderline potensi ganas rendah (LMP tumor). Karsinoma epitel ovarium 

(EOC) untuk 85 sampai 90 persen dari semua kanker ovarium. Kelompok ini 

kanker yang sering “kanker ovarium”. Tahap tumor dapat dipastikan selama 

operasi, ketika dapat ditentukan seberapa jauh tumor telah menyebar dari 

tempat itu dimulai di ovarium. 

 

b) Tumor sel benih 

Tumor ovarium germinal sel berkembang dari sel-sel yang menghasilkan 

ovum atau telur. Tumor germinal adalah jinak kebanyakan sel,  meskipun 
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beberapa beberapa kanker dan mungkin mengancam nyawa. Yang paling 

umum keganasan germinal sel jatuh tempo teratoma, dysgermiomas, dan sinus 

endodermal tumor. Keganasan sel germinal terjadi paling sering pada remaja 

dan wanita usia dua puluhan. Sebelum era modern kemoterapi kombinasi, 

yang paling agresif dari tumor, tumor GNP sinus normal, dikaitkan dengan 

kelangsungan hidup 1 tahun bebas penyakit hanya 10 sampai 19 persen. Hal 

ini terjadi walaupun fakta bahwa 70 persen dari tumor ini didiagnosis sebagai 

stadium I penyakit. Sebanyak 90 persen pasien dengan keganasan sel germinal 

ovarium dapat disembuhkan dan kesuburan diawetkan. 

 

c)  Tumor stroma   

Tumor stroma ovarium terbentuk dari sel jaringan ikat yang menahan ovarium 

bersama-sama dan mereka yang memproduksi hormon wanita, estrogen dan 

progesteron. Jenis yang paling umum di antara kelas ini jarang tumor 

granulosa ovarium adalah teka-tumor dan Sertoli-Leydig tumor sel. Tumor ini 

cukup jarang dan biasanya dianggap kelas rendah kanker, dengan sekitar 70 

persen menyajikan sabagai stadium I penyakit. 
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Materi 11 

Perilaku Seksual 

Menyimpang 

 

Istilah penyimpangan seksual (sexsual deviation) sering disebut juga dengan 

abnormalitas seksual (sexsual abnormality), ketidakwajaran seksual (sexual pervesion), dan 

kejahatan sexual (sexual harassment). Penyimpangan sexsual (deviasi seksual) bisa 

didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan kepada obyek seksual 

secara tidak wajar. Penyimpangan seksual kadang disertai dengan ketidakwajaran seksual, 

yaitu perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi 

diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan patner 

yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam 

masyarakat yang bisa diterima secara umum. 

Ada beberapa macam penyimpangan seksual, yaitu : 

 Transvetisme dan Transeksual 

Transventisme merupakan kecenderungan pada  orang (biasanya laki-

laki)untuk memakai pakaian dan bertingkah laku seperti lawan jenisnya untuk 

memperoleh kepuasan seksual. Kelainan yang terjadi biasanya berlangsung 

bertahap. Pada tahap pertama mereka hanya memakai pakaian dalam 

perempuan, kemudian pada tahap kedua memakai pakaian perempuan secara 

lengkap. 

Penderika transvetisme tidak menyenangi jenis kelaminnya sendiri,bahkan 

mereka rela menjalani operasi guna mengubah jenis kelaminnya. Karena dia 
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merasa dilahirkan dengan gender lain, dia merasa tidak nyaman dengan 

seksualitasnya sendiri sehingga dia mulai memakai pakaian wanita dan 

menerapkan cara-cara yang feminim. Orang seperti itu bukan homoseksual. 

Banyak dai mereka menikah dan mempunyai anak tetapi mereka secara 

rahasia berharap mejadi wanita. 

Beberapa dari mereka ada yang memustuskan untuk menjalani operasi 

berganti kelamin untuk membuat mereka menjadi perempuan. Jadi, mereka 

menjadi transeksual. Melalui terapi hormon dan operasi, maka akhirnya dapat 

terlihat sebagai perempuan, tetapi mereka tidak dapat melahirkan anak. 

 

 Voyeurism atau Seopopilia 

Istilah ini berasal dari bahasa Prancis, vayeur, yang berarti “mengintip”. 

Kelainan ini merupakan perilaku yang berulang. Penderita memperoleh 

kepuasan seksual, mandi, atau tidak berbusana. Ejakulasi terjadi ketika ia 

melakukan martubasi sambil mengitip korbannya. 

 

 Ekshibionisme  

Penderita kelainan ini sering memperlihatkan alat kelaminnya kepada lawan 

jenis dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual. Biasanya jika korbannya 

ketakutan, ia akan semakin teransang. 

 

 Masokhisme 

Isitilah “ Masokhisme” berasal dari nama keluarga Leopold von Sacher 

Mosoch (1836-1895), seorang pengarang dari Austria. Orang yang mengalami 

kelainan masokhisme mendapat kepuasan seksual dengan cara membiarkan 

dirinya disiksa, baik secara fisik maupun psikis. 

 

 

 Sadisme 

Istilah “sadisme” berasal dari nama Donatien-Alphonso-francois sade (1740-

1814), yang lebih dikenal dengan Marquis de Sade. Sadisme merupakan 

kebalikan dari masokhisme. Penderita sadisme memperoleh kepuasan seksual 
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dengan cara menyakiti pasangannya atau orang lain telebih dahulu. Jika 

korbannya semakin sakit dan menderita, dia semakin merasa puas. 

 

 Sodomi 

Sodomi adalah hubungan seks melalui anus, dan umumnya dilakukan oleh 

kaum homoseksual. Homo seksual adalah kecenderungan seseorang tertarik 

secara seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama dengan dirinya. 

 

 Pedofilia 

Istilah ini berasal dari bahsa Yunani yang berarti “anak”. Objek kepuasan 

penderita pedofilia adalah anak-anak dibawah umur. Penderita hanya 

memperoleh kepuasan bila melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. 

Anak perempuan kurang lebih dua kali lebih banyak menjadi orban pedofilia 

dibandingankan dengan laki-laki. Kadang-kadang pedofilia tidak disertai 

kekerasan atau pemerkosaa; korban dibujuk oleh orang yang sudah amat 

dikenalnya. Tidak jarang pemerkosaan terhadap anak-anak ini berakhir dengan 

pembunuhan. 

 

 Troilisme atau triolisme  

Orang yang memiliki kelainan triolisme akan mendapatkan kepuasan seksual 

bila ada orang lain yang melihat ketika ia sedang melakukan hubungan seksual 

bersama pasangannya. Triolisme kadang juga diartikan sebagai hubungan 

seksual yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan tiga laki-laki, atau 

ada dua pasangannya yang sama, sehingga mereka bisa saling menonton. 

Biasanya orang-orang triolis ini mempunyai kehidupan seks yang tidak tepat, 

tidak mapan, dan tidak dewasa. Mereka juga sering dihinggpi unsur voyeurism 

dan rasa kurang percaya diri. Triolisme ini lebih banyak ditemukan pada laki-

laki daripada perempuan. 

 

 Saliromania 

Saliromania ialah gejala pada pria yang mendapatkan seks dengan jalan 

mengotori tubuh atau menodai badan dan  pakaian wanita, atau pengganti dan 

sesuatu yang mewakili perempuan. Biasanya orang tersebut mempunyai rasa 
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Orang yang memiliki kelainan triolisme akan mendapatkan kepuasan seksual 

bila ada orang lain yang melihat ketika ia sedang melakukan hubungan seksual 

bersama pasangannya. Triolisme kadang juga diartikan sebagai hubungan 

seksual yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan tiga laki-laki, atau 

ada dua pasangannya yang sama, sehingga mereka bisa saling menonton. 

Biasanya orang-orang triolis ini mempunyai kehidupan seks yang tidak tepat, 

tidak mapan, dan tidak dewasa. Mereka juga sering dihinggpi unsur voyeurism 

dan rasa kurang percaya diri. Triolisme ini lebih banyak ditemukan pada laki-

laki daripada perempuan. 

 

 Saliromania 

Saliromania ialah gejala pada pria yang mendapatkan seks dengan jalan 

mengotori tubuh atau menodai badan dan  pakaian wanita, atau pengganti dan 

sesuatu yang mewakili perempuan. Biasanya orang tersebut mempunyai rasa 
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dendam, kebencian, dan kompulsi-kompulsi tertentu yang dilampiaskan secara 

simbolis dengan menodai atau mengotori tubuh perempuan atau patung 

perempuan dengan telur busuk , tinta, cat, tinja dan sebagainya.  

 

 Geronto-seksualitas 

geronto-seksualitas (geroon, gerontos = tua renta) adalah gejala pada orang 

muda yang lebih senang melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria 

yang sudah tua atau berumur kanjut. Pemuda atau gadis yang berhubungan 

seks dengan orang berusia lanjut biasanya mengidikasikan adanya identifikasi 

total dengan orang tuanya (ayah atau ibu). 

 

 Fetisisme 

Fetitisme ialah pemujaan kepada benda mati milik seseorang yang menjadi 

idolannya hingga memperoleh kepuasan seksual. Benda tersebut dapat berupa 

pakaian dalam,sepatu, atau tas. Dengan melihat atau memegang benda-benda 

yang menjadi kesukaannya, seorang fetis mendapatkan kepuasan. 

 

 Frotteurisme 

Laki-laki yang menderita kelainan frotteurisme akan mendapatkan kepuasan 

seksuanya dengan cara menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke tubuh 

perempuan di tempat umum seperti di mobil atau kereta tanpa persetujuan 

perempuan tersebut. 

 

 Nekrofilia 

Orang yang menderita nekrofilia memiliki orientasi melakukan hubungan seks 

dengan mayat. Mayat dianggap sebagai objek seksual yang tidak dapat 

melawan atau menolak keinginannya dalam brhubungan seksual. 

 

 Bestialitas 

Bestialitas (bestialis, bestia = binatang atua binatang liar) adalah gejala 

tingkah laku seseorang yang mendapatkan kepuasan dengan melakukan 

persetubuhan dengan binatang. Ada laporan bahwa laki-laki yang dibesarkan 
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di daerah pertenakan, medan peperangan, dan desa-desa terpencil 

melakukanrelasi seks dengan binatang dan ini dianggap biasa. 

 

 Zoofilia 

Ciri-ciri zoofilia dalah keinginan melakukan hubungan seks dengan binatang, 

atau melakukan kontak fisik dengan binatang, meskipun ada ksesmpatan untuk 

berhubungan dengan manusia. Kebanyakan zoofilia dilakukan oleh laki-laki, 

dan kontak seksualnya melalui anak atau vagina binatang. Penderita zoofilia 

dapat mersakan kenikmatan hanya dengan membayangkan kegiatan 

berhubungan seks drngan binatang. 

 

 Transvestisme 

Transvestisme merupsks perilaku seksual menyimpang dimana penderita 

mendapatkan kepuasan seks dengan memakia pakaian dari lawan jenisnya. 

 

 

 Seksualoralisme 

Seksualoralisme merupakan perilaku seksual menyimpang dimana penderita 

mendapatkan kepuasan seks dari aplikasi mulut pada genitilia patnernya. 

 

 Incest 

Incest adalah keadaan dimana seseorang berhubungan seksual yang dilakukan 

antara dua orang yang masih satu darah. 

 Nymphomania 

Nymphomania adalah kecenderungan seorang wanita yang mempunyai 

keinginan seks yang luar biasa atau harus terpenuhi tanpa melihat akibatnya.  

 Satriasis 

Satriasis yaitu keinginan seksual yang luar biasa dari seorang lelaki. 

 Promiscuity dan prostitusi 

Prostitusi adalah tindakan seseorang mengadakan hubungan seksual dengan 

banyak orang. 

 Perkosaan  
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Perkosaan merupakan tindakan seseorang mendapatkan kepuasan seksual 

dengan cara memaksa korbannya. 

Akibat dari perilaku seksual menyimpang yaitu: 

 Akibat dari meningkatnya aktivitas seksual pada remaja yang tidak 

diimbangi dengan alat kontrasepsi diantaranya adalah kehamilan 

remaja atau pranikah sehingga banyak remaja yang melakukan 

tindakan aborsi (pengguguran kandungan) dengan cara meminum 

ramuan atau jamu, memijat peranakannya atau mencoba mengeluarkan 

janin dengan cara bantuan dukun atau meminum obat-obatan yang 

diberikan dokter atau bidan. Cara tersebut bisa mengakibatkan 

perdarahan, infeksi sehingga kematian si calon ibu. Sedangkan pada 

janin mengalami kecacatan mental maupun fisik dalam masa 

pertumbuhan. 

 Salah satu akibat yang ditimbulkan dari aktivitas seksual yang tidak 

sehat adalah infeksi mnular seksual (IMS). Penyakit ini disebut juga 

venereal, berasal dari kata venus, yaitu Dewi Cinta dari Romawi kuno. 

Penularan penyakit ini biasanya terjadi karena seringnya seseorang 

meakukan hubungan seksua dengan berganti-ganti pasangan. Bisa juga 

karena melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang 

sebelumnya telah terjangkit salah satu penyakit ini. Penyakit seksual ini 

sangat berbahaya. Pengobatan untuk setiap jenis penyakit bebeda-beda, 

beberapa diantaranya tidak dapat disembuhkan. 

 Sebagai kosekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah 

munculnya berbagai penyakit kelamin(veneral diseases,VD), atau 

penyakit akibat hubungan seksual (sexuality transmitted diseases, 

STD). Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal di dunia 

kedokteran adalah sifilis,gonore,herpes, granuloma, limprogranuloma 

akuminata venerium, granuloma inguinale, trikomonas, kondiloma 

akuminata, dan AIDS. 

 Dari berbagai penyakit itu yang paling terkenal, paling berbahaya dan 

paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas (termasuk pelaku seks 

menyimpang seperti homoseks, seks anal, dan sebagainya) adalah 

sifilis,gonore, herpes, prognetialis dan AIDS. 
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Materi 12 

INFEKSI MENULAR SEKSUAL 

 

Ada beberapa penyakit menular seksual (PMS) pada manusia, antara lain adalah : 

a) Gonore (GO), bakteri penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Masa inkubasi 2-

10 hari stelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Tanda-tanda penyakitnya adalah nyeri, 

mera, bengkak, dan bernanah pada oragan genital. Penyakit ini dapat menjangkit pada 

laki-laki maupun perempuan dan mengakibatkan kemandulan maupun radang 

pinggul. Penyakit GO  dapat diturunkan pada bayi yang baru lahir berupa infeksi pada 

mata menyebabkan kebutaan. 

b) Sifilis (Raja Singa), penyebabnya adalah parasit Treponema pallidum. Masa inkubasi 

tanpa gejala berlangsung 3-4 minggu, bahkan hingga 13 minggu setelah timbul 

benjolan di sekitar. 2-3 tahun pertama penyakit ini tidak menunjukkan gejala (disebut 

masa laten), setelah 5-10 tahun penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat, 

pembuluh darah, dan jantung. Pada perempuan hamil, sifilis dapat ditularkan pada 

bayi yang kandungannya dan bayi tersebut akan lahir dengan kerusakan kulit, hati, 

limpa, dan keterbelakangan mental. 

c) Herpes Genital, disebabkan oleh virus Herpes simpex dengan inkubasi 4-7 hari 

setelah virus masuk ke dalam tubuh. Gejala-gejalanya adalah : timbul bintil-bintil 

berair (seperti anggur) yang sangat nyeri di sekitar daerah genital, kemudian setelah 

bintil pecah akan menimbulkan luka kering, mengerak dan hilang dengan sendirinya. 

Gejala awal dapat kambuh namun tidak senyeri tahap awal. 

d) Klamidia, disebabkan oleh Chlamidia trachomatis.  Masa tanpa gejala berlangsung 

7-21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada organ genital luar baik laki-laki 
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maupun perempuan. Pada perempuan maupun laki-laki infeksi ini akna berakibat 

kemandulan, dan radang saluran kencing. 

e) Trikomoniasis, disebabkan oleh parasit Trchomonas vaginalis (protozoa). Gejalanya 

adalah cairan vagina encer, bewarna kuning kehijauan, berbusa, dan bau busuk. Vulva 

menjadi bengkak, merah, gatal, dan rasa tidak nyaman. Nyeri saat buang air kecil. 

f) Kandidiasis Vagina, merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida 

albicans. Pada saat normal, jamur ini memang terdapat di kulit maupun vagina. Tapi 

pada keadaan tertentu, jamur ini dapat menyebabkan kemandulan. 

g) Monilia, merupakan penyakit yang disebabkan jamur monilia. Sering terdapat di 

dalam saluran alat kelamin dan usus. Penularan terjadi melalui hubungan seks atau 

terjadi karena adanya gangguan fisiologis vagina. Infeksi ini mengakibatkan 

timbulnya keringat, warna kemerah-merahan, sensasi seperti ada yang terbakar di 

dalam genitalia, dan kotoran yang keputih-putihan. 

h) Crabs, menunjukan adanya kutu di dalam tubuh yang disebut Pthrius pubis. Ini 

adalah parasit yang hidup di tubuh yang ditumbuhi rambut, tetapi umunya melekat 

pada rambut kemaluan. Parasit ini mengigit kulit untuk menghisap darah agar bisa 

bertahan hidup. Gigitannya menimbulkan rasa sangat gatal. Crabs dapat menular 

melalui kontak seksual, juga melalui pakaian atau sprei yang terkontaminasi. 

Gejalanya berupa sensai gatal ketika kutu-kutu ini menggigit. Penanganannya dengan 

salep atau lotion, ditambah sering mandi, mencuci sprei dan handuk, dan memakai 

pakaian bersih. 

i) Kutil Kelamin, penyebabnya adalah Human Papioma Virus (HPV) dengan gejala 

yang khas yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar genital. Pada perempuan, 

dapat menyerang kulit daerah genital hingga dubur, selaput lendir bagian dalam 

vagina, hingga cervix. Pada laki-laki akan menyerang saluran kencing bagian dalam. 

j) HIV/AIDScy Sy,  AIDS kepanjangan dari Acquired Immunodeficy Syndrome  atau 

Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit AIDS disebabkan virus Human 

Immunodeficiency, virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, 

sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai infeksi. Bahkan penyakit 

flu dapat menyebabkan penderita AIDS meninggal dunia. 

pada diri orang yang sehat, kebanyakan gejala yang dijumpai adalah mudah letih, 

makin kurus, banyak berkeringat di malam hari, gampang bingung dan gelisah, tidak 
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ada nafsu makan, dan diare. Gejala yang jarang terjadi adalah keluarnya bintik-bintik 

putih di mulut dan bisul berwarna ungu di kulit atau selaput lendir. 

Diagnosisnya dimulai dengan pengetesan darah. Tes ini hanya menunjukkan bahwa 

dia sudah terinfeksi HIV. Tubuh membutuhkan bberapa bulan untuk berekasi 

terhadap virus dengan memproduksi antibody, sehingga perlu diadakan tes lagi dalam 

waktu tiga bulan atau enam bulan setelah seseorang dinyatakan terinfeksi HIV. Ini 

berarti selama waktu itu tidak boleh ada persetubuhan dan dilarang memakai jarum 

suntik yang sama selama paling tidak tiga bulan sebelum tes darah.  

Kaum homoseksual terkena penyakit ini melalui kontak intim (pertukaran darah dan 

air mani selama melakukan hubungan seks oral atau anal). Pada waktu itu bentuk 

aktivitas seksual ini sangat populer di kala kaum waria atau kaum homoseksual. Saat 

berhubungan intim, lapisan anus bagian dalam yang halus dapat robek sehingga akan 

terjadi kontak antara darah si penderita dan sperma teman kencannya. 

Penggunaan obat-obat bius mendapatkan penyakit ini melalui jarum yang 

terkontaminasi. Jarum suntik yang membawa beberapa tetes drah seseorang ke dalam 

darah orang lain sangat mudah menyalurkan virus. Karena jarum suntik sangat mahal 

atau sulit diperoleh, beberapa pencandu obat-obatan sering memakainya secara 

bersama-sama. 

Korban yang tidak berdosa bisa terkena penyakit ini melalui transfusi darah. Jika 

seorang penderita AIDS mendonorkan darahnya di rumah sakit atau melalui Palang 

Merah, orang yang mendapatkan darahnya akan terinfeksi dengan penyakit AIDS 

yang mematikan ini. 

 

Kalau terkena IMS atau curiga terkena IMS, yaitu : 

 Cepat ke dokter! IMS harus diobati, tetapi jangan mengobati sendiri. Dokter 

saj perlu melakukan tes untuk memastikan IMS yang diderita pasiennya. Obat 

IMS juga berbeda-beda tergantung jenis IMS nya. Hanya dokter yang tahu 

obat paling tepat untuk IMS yang diderita. Pergilah ke dokter, klinik, 

puskesmas atau rumah sakit. Ikuti saran dokter atau petugas kesehatan dan 

habiskan semua obatnya meski sakit dan gejalanya sudah hilang. 

 Jangan melakukan hubungan seks selama dalam pengobatan IMS. Hal ini 

sangatlah penting untuk mencegah penularan IMS ke orang lain. Selain itu 

agar penyakt yang diderita tidak bertamabah parah. 
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 Beberapa IMS meskipun diobati, tidak bisa disembuhkan dan siifatnya 

bisa muncul lagi. Herpes misalnya, akan muncul lagi pada waktu-waktu 

tertentu. Jadi setelah didiagnosa menderita Herpes, sudah seharusnya penderita 

lebih menjaga kebersihan tubuhnya. 

 Tes IMS tidak selalu dilakukan kecuali kalau perlu. Biasanya dokter 

memeriksa berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang kita rasakan. 

Jawaban semua pertanyaan dokter dengan jujur supaya ia dapat memberikan 

obat yang tepat. 

Cara agar kita sebagai remaj terhindar dari penyakit menular seksual, yaitu : 

 Menjaga kebersihan organ reproduksi 

Alat kelamin pada laki-laki harus dicuci bersih setiap hari. Jika tidak, akan 

timbul bau tidak sedap dan bisa menyebabkan infeksi. Jika laki-laki tidak 

dikhitan, dia harus menarik kulupnya ke belakang dan mencuci ujung 

penisnya. 

 Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah 

Sebagai remaja yang masih duduk di bangku sekolah hendaknya tidak 

melakuakn aktivitas seks apa pun dengan siapa pun. Hal itu merupakan cara 

satu-satunya yang 100 persen efektif bagi remaja untuk melindungi diri dari 

penyakit menular seksual. 

 Bergaul sesuai batas  

Sebagai remaja yang cerdas hendaknya mengetahu batas-batas pergaulan yang 

baik dan buruk bagi dirinya. Penyakit menular seksual merupakan indikasi 

pergaulan yang buruk bagi remaja, karena aktivitas seksual umumnya dialami 

oleh orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks. 
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Materi 13 

Kehamilan 

 

Kehamilan diawali dari fertilisasi. Implantasi (penempelan embrio di uterus) terjadi 

sekitar 7-10 hari setelah ovulasi. Jika hasil konsepsi brtahan hidup lebih dari 14 hari setelah 

ovulasi, korpus luteum ovarium akan terus mensekresi progesteron. 

HGC (Hormone Chorionic Gonadothropin) yang dihasilkan oleh trofoblas yang 

berkembang dan disekresi ke dalam aliran darah ibu bekerja menyerupai hormon luteinasi, 

yaitu menunjang korpus luteum dengan menghambat regenerasi luteal. Hilangnya LH dari 

hipofisis menyebabkan penghentian haid pada awal kehamilan. HGC disekresi dala urin 

dengan jumlah cukup besar. Korpus luteum kehamlan memelihara uterus tetap tenang hingga 

kehamilan nulan ke 5 ketika hormon plasenta mengambil peran, ke,udian korpus luteum 

berdegenerasi. 

Kehamilan pada manusia berlangsung rata-rata 226 hari (38 minggu) dari konsepsi, 

atau 40 minggu dari permulaan siklus menstruasi terakhir. Kehamilan manusia dibagi 

menjadi 3 trisemester yang masing-masing sekitar 3 bulan. Trisemester pertama merupakan 

periode utama organogenesis, yaitu perkembangan organ tubuh. Jantung mulai berdenyut 

pada minggu keempat dan dapat dideteksi dengan stetoskop pada akhir trisemester pertama. 

Pada saat itu, embrio disebut fetus atau janin. Meskipun sudah berdiferensiasi dengan baik, 

fetus hanya 5 cm panjangnya pada akhir trisemester pertama. Selama akhir semester kedua, 

fetus tumbuh secara cepat dan mencapai pancang 30 cm serta sangat aktif. Kadar hormon 

akan stabil ketika HCG menurun, korpus luteum akan mulai rusak, dan plasenta akan 

mensekresikan progsteronnya sendiri, yang mempertahankan kehamilan tersebut. 
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Materi 13 

Kehamilan 
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fetus tumbuh secara cepat dan mencapai pancang 30 cm serta sangat aktif. Kadar hormon 

akan stabil ketika HCG menurun, korpus luteum akan mulai rusak, dan plasenta akan 
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Tersemester ketiga dan yang terakhir merupakan saat terjadinya pertumbuhan fetus yang 

cepat hingga mencapai bobot 3-3,5 kg dan panjang 50 cm. 

Berikut adalah gambar perkembangan janin: 

 

Estrogen mencapai kadar tertinggi dala darah selama minggu terakhir kehamilan, dan 

memicu pembentukan reseptor oksitosin pada uterus. Oksitosin, yang dihasilkan oleh fetus 
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Oksitosin juga merangsang plasenta untuk menseresikan prostagladin, yang meningkatkan 
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umpan-balik positif yang mendasari tiga tahapan proses kelahiran. 

Kelahiran, atau partus atau parturisi, terjadi melalui serangkaian kontraksi-kontraksi 

uterus yang kuat dan berirama, yang umum dikanal sebagai labor. Tahapan pertama adalah 

pembukaan dan pemipihan serviks, yang berakhir dengan dilatasi sempurna. Tahapan kedua 

adalah ekspulasi, atau pengeluaran bayi. Kontraksi yang kuat terus memaksa fetus turun dan 

keluar dari uterus dan vagina. Tali pusar dijepit dan dipotong setelah bayi keluar. Tahapan 

akhir kelahiran adalah keluarnya plasenta yang biasanya menikuti keluarnya bayi. 

 

A. Mitos Kehamilan  

 Makan buah nanas bisa menyebabkan keguguran. Awal mula mitos ini 

berasal dari pendapat bahwa nanas, khusunya nanas muda memiliki sifat 

antelmintik (obat yang digunakan untuk memberantas ata mengurangi cacing 

dalam lumen usus atau jaringan tubuh) dan abortivum (bersifat membendung 

hormon yang mempengaruhi kehamilan) yang berpotensi minumbulkan 
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kontraksi pada kandungan. Selain itu diduga kandungan air pada nanas dapat 

menyebabkan keputihan pada wanita. jika mengkonsumsi nanas yang sudah 

cukup matang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak maka peluang 

keguguran sangat kecil.  

 Dalam periode menyusui, perempusn tidak akan bisa hamil. 

Faktanya, memang masa subur dan menstruasi jarang terjadi saat perempuan 

sedang dalam periode menyusui, akan tetapi suatu saat menstruasi akan 

kembali dan perempuan akan mengalami masa subur tanpa disadari. Jadi 

kehamilan masih terjadi meskipun perempuan sedang meyusui. Maka dari itu, 

banyak dokter menyarankan unutuk menunda ehamilan hingga 1 tahun setelah 

melahirkan. 

B.  Kehamilan pada Masa Remaja  

 Remaja merupakan kelompok risiko tinggi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan 

serta berbagai penyakit ditularka melalui hubungan seksual. Hal tersebut dijumpai pada 

remaja hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Studi mengenai 

Perilaku Seksual Kawula Muda di empat kota besar di Indonesia, terungkap rta-rata remaja 

melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 18 tahun.  

 

Gambar remaja yang shock karena hamil 

 Hubungan seksual pertama dialami oleh remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

: 

1. Waktu/saat mengalami pubertas. Saat itu mereka tidak pernah memahami tentang apa 

yang akan dialaminya. 

2. Kontrol sosial kurang tepat yaitu terlalu ketat apa terlalu longgar. 
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3. Frekuensi pertemuan dengan pacarnya. Remaja mempunyai kesempatan untuk 

melakukan pertemuan yang makin sering tanpa kontrol yang baik sehingga hubungan 

akan makin mendalam. 

4. Hubungan yang semakin romantis. 

5. Kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk mendidik anak-anak untuk 

memasuki masa remaja dengan baik. 

6. Kurangnya kontrol dari orang tua. Orang tua terlalu sibuk sehingga perhatian terhadap 

anak kurang baik. 

7. Status ekonomi. Mereka yang hidup dengan fasilitas berkecukupa akan mudah 

melakukaan pesiar ke tempat-tempat rawan yang memungkinkan adanya kesempatan 

melakukan hubungan seksual. Sebaliknya yang ekonominya lemah tetapi banyak 

kebutuhan/tuntutan, mereka mencari kesempatan untuk memnafaatkan dorongan 

seksnya demi mendapatkan sesuatu. 

8. Korban pelecehan seksual yang berhubungan dengan fasilitas antara lain sering 

menggunakan kesempatan yang rawan misalnya pergi ke tempat-tempat sepi. 

9. Tekanan dari teman sebaya. Kelompok sebaya kadang-kadang saling ingin 

menunjukkan penampilan diri yang salah untuk menunjukkan kemampuannya, misal 

mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sudah mampu untuk melayani seorang 

perempuan demi kepuasan seksnya. 

10. Pengunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Peningkatan penggunaan obat terlarang 

dan alkohol makin lama makin meningkat. 

11. Mereka kehilangan kontrol sebab tidak tahu batas-batasnya mana yang boleh dan man 

tidak boleh. 

12. Mereka merasa sudah saatnya untuk melakukan aktifitas seksual sebab sudah merasa 

matang secara fisik. 

13. Adanya keinginan untuk menunjukkan cinta pada pacarnya. 

14. Penerimaan aktifitas seksual pacarnya. 

15. Sekedar menunjukkan kegagahan dan kemampuan fisiknya. 

16. Terjadi peningkatan rangsangan pada seksua akibat peningkatan kadar hormon 

reproduksi/seksual. 

 

Dunia remaja adalah dunia yang indah demikian kata beberapa orang yang melewati 

masa remajanya dengan penuh kesenangan dan memori indah,namun tidak sedikit 
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dari mereka yang melalui masa remaja dengan kesuraman dan kebingungan serta 

kesusahan. Salah satu penyebab kesuraman, kebingungan dan kesusahan itu adalah 

KTD alias Kehmilan Tak Diinginkan yang akan berujung pada pernikahan di usia diri 

dan aborsi. 

Sering kalian menjumpai remaja yang meninggal karena aborsi, atau bayi dibuang ke 

selokan/empang karena orang tuannya tidak siap atau malu mempunyai anak. Banyak 

pula remaja yang harus berhenti sekolah padahal sebenarnya berprestasi hanya karena 

keharusan untuk menikah di usia muda. Ironisnya bila ini terjadi maka remaja itulah 

yang disalahkan, dicerca dan dimusuhi oleh lingkungannya padahal semua itu tidak 

hanya kesalahan mereka. 

Sebenarnya semua kejadian diatas tidak akan terjadi atau tidak sebanyak itu terjadi 

jika pengetahuan tentang seks dan reproduksi di kalangan remaja mencukupi. 

Sayangnya proses edukasi tentang masalah tabu ini seakan akan jalan di tempat dan 

susah sekali masuk ke masyarakat atau dunia remaja khususnya. 
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Materi 14 

Aborsi 

 

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang 

dari 20 minggu dan/atau berat janin kurang dari 500 gram. Jadi untuk bisa mengatakan 

seorang wanita mengalami abortus haruslah memenuhi persyaratan diatas. Namun juga ada 

yang menggunakan patokan umur kehamilan 28 minggu, tetapi sebagian besar menyebut 

angka 20 mingguan. 

Abortus pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian, antara lain: 

1. Abortus Komplet : Seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim pada 

kehamilan kurang dari 20 minggu. 

2. Abortus Inkomplet : Sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan 

masih ada yang tertinggal. 

3. Abortus Insipiens : Abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan 

serviks yang telah mendatar, sedangkan hasil konsepsi masih berada lengkap 

di dalam rahim. 

4. Abortus Iminens : Abortus tingkat permulaan, terjadi perdarahan per 

vaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik 

di dalam rahim. 

5. Missed Abortion : Abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah 

meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil 

konsepsi seluruhnya masih dalam kandungan. 

6. Abortus Habituslis : Abortus yang terjadi sebanyak tiga kali berturut-turut 

atau lebih. 
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Setelah tahu tentang apa itu abortus, mulailah sekarang kita membahas, apa 

yang menyebabkan terjadinya abortus. Abortus pada wanita hamil bisa terjadi 

karena beberapa sebab diantaranya: 

a) Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan inilah yang paling 

umum menyebabkan abortus pada kehamilan ssebelum umur 

kehamilan 8 minggu. Beberapa faktor yang menyebabkan kelainan ini 

anatara lain : kelainan kromosom/genetik, lingkungan tempat 

menempelnya hasil pembuahan yang tidak bagus atau kurang 

sempurna dan pengaruh zat-zat yang berbahaya bagi janin seperti 

radiasi, obat-obatan, tembakau, alkohol dan infeksi virus. 

b) Kelainan pada plasenta. Kelainan ini bisa berupa gangguan 

pembentukan pembuluh darah pada plasenta yang disebabkan oleh 

karena penyakit darah tinggi yang menahun. 

c) Faktor ibu seperti penyakit khronis yang diderita oleh sang ibu seperti 

radang paru-paru, tifus, anemia berat, keracunan dan infeksi virus 

toxoplasma. 

d) Kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu seperti gangguan pada 

mulut rahim, kelainan bentuk rahim terutama rahim yang 

lengkungannya ke belakang (secara umum rahim yang melengkung ke 

depan), mioma uteri, dan kelinan bawaan pada rahim. 
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Materi 15 

Pernikahan Usia Dini 

 

 

A.  Pernikahan Dini 

 Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan 

oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, 

hukum negara, dan hukum adapt. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan 

variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada suatu bangsa, agama, budaya 

maupun kelas sosial. Penggunaan adapt atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan 

dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Alfiyah,2010). 

Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan 

jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab 

terjadinya pernikahan dini,yaitu faktor pribadi dan faktor  keluarga. Dari faktor 

pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang 

karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari 

orang tua (Dian Luthfiyati,2008).  
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B.  Dampak dari Pernikahan Dini 

 Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi juga 

terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai 

dampak pada terjadinya perceraian (Lily Ahmad,2008). 

 Pernikahan dini atau nenikah usia muda, memliki dampak negatif da  dampak positiv 

pada remaja. Adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut: 

 Dari Segii Psikologis 

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga 

akan menumbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit 

disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk 

memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 tahun). , hak bermain dan menikmati waktu 

luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak (Deputi,2008). 

 

 Dari Segi Sosial 

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam  masyarakat yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap 

seks laki-laki saja (Deputi,2008). 

 

 Dari Segi Kebidanan 

Perempuan terlalu muda menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker 

rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel rahim belum matang (Dian Lutyfiyati,2008). 

C.  Faktor Penyebab Pernikahan Dini 

 Selama ini perkawinan di bawah umur terjadi dari dua aspek : 

1. Sebab dari Anak 

a. Faktor pendisdikan  

 Peran pendidikan anaik-anak sangat mempunyai peran yang sangat besar. Jika 

seorang anak putus sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini 

anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk 

menghidupi diri sendiri. 
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 Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam 

kekkosogan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-

hal yang tidak prduktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan 

lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehailan di luar nikah. 

 

2. Sebab dari luar Anak  

a.  Faktor Pemahaman Agama 

 Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak 

menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran 

agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya 

dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. 

 

b. Faktor Ekonomi 

 banyak kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak 

mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit utang tadi 
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banyak anak gadis sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan 
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Materi 16 

Gizi Remaja 

 

Gizi artinya makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Dapat juga di artikan 

makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Gizi seimbang bagi remaja adalah makanan yang dikonsumsi remaja yang 

mengandung zat sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur serta beraneka ragam 

jenisnya. 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi usia remaja seperti : 

1) Aktivitas fisik 

2) Lingkungan 

3) Pengobatan 

4) Depresi dan kondisi mental 

5) Penyakit 

6) Stres 

Keanekaragaman gizi remaja akan terpenuhi dengan pola makan yang beragam dan 

gizi seimbang. Modifikasi menu dilakukan terhadap jenis olahan pangan dengan 

memperhatikan jumlah dan sesuai kebutuhan gizi pada usia tersebut dimana sangat 

membutuhkan makanan yang bergizi. 
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A. Manfaat Gizi Seimbang Bagi Remaja 

 1. Membantu konsentrasi belajar 

 2.  Beraktivitas 

 3.  Bersosialisasi 

 4.  Untuk kesempurnaan fisik 

 5.  Untuk kesempurnaan fungsi seksual dan 

 6. Tercapainya bentuk dewasa 

 

B. Macam-Macam Zat Gizi dan Fungsinya 

 1.  Energi 

Energi untuk tubuh di ukur dengan kalori di perlukan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari dan dihasilkan dari karbohidrat, protein, lemak. 

Pada remaja kebutuhan energi menurun karena basal metabolisme dan 

kegiatan fisik menigkat. Sumber bahan makananya yaitu : beras, 

singkong, mie dan lain-lain (KH),ikan, daging(protein), minyak, keju 

(lemak). 

 

  2. Protein 

Peranan protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel 

yang rusak, pengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Kebutuhan protein 

bagi remaja yaitu 14-16% dari kalori total (0,8-1 gr/kg.BB/hari). 

Sumber protein utama adalah ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan 

kacng-kacangan. 
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  3.  Lemak 

Lemak merupakan sumber energi yang dapat di simpan di dalam tubuh 

sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia 

remaja tidak di anjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak 

dalam tubuh khususnya kadar kolestrol darah yaitu 20-25% saei kalori 

total, sumber : minyak,mentega. 

 

  4. Serat 

Pada manusia usia remaja serat di perlukan untuk memungkinkan 

proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat 

dapat memberi rasa kenyang dalam waktu lama. Serat dapat memberi 

rasa kenyang dalam waktu lama. Sumber : sayur-sayuran dan buah-

buahan yang tinggi serat. 

 

 



Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 67 

 

  3.  Lemak 

Lemak merupakan sumber energi yang dapat di simpan di dalam tubuh 

sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia 

remaja tidak di anjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak 

dalam tubuh khususnya kadar kolestrol darah yaitu 20-25% saei kalori 

total, sumber : minyak,mentega. 

 

  4. Serat 

Pada manusia usia remaja serat di perlukan untuk memungkinkan 

proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat 

dapat memberi rasa kenyang dalam waktu lama. Serat dapat memberi 

rasa kenyang dalam waktu lama. Sumber : sayur-sayuran dan buah-

buahan yang tinggi serat. 

 

 

Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 68 

  5. Mineral 

Mineral di butuhkan remaja di perlukan dalam jumlah sedikit, sungguh 

demikian peranannya sangat penting dalam berbagai proses 

metabolisme di dalam tubuh. 

6. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur berbagai proses metabolisme 

dalam tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan serta 

mempengaruhi dalam pertukaran sel-sel baru. 

 Kebutuhan vitamin usia remaja : 

a) Vitamin A 3500-4000 mh/org/hr 

b) Vitamin B1 1,0-1,2 mh/hr 

c) Vitamin B6 2,0-2,2 mh/org/hr 

d)  Vitamin B12 3,0 mg/org/hr 

e) Vitamin C 60 mg 

f) Vitamin D 200-400 IU 

g) Vitamin E 8-10 mg/org/hr 

 

C.  Masalah Gizi pada Remaja 

 1.  Obesitas  

Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja 

daripada dewas, tetapi ada sebagian remaja yang terlalu banyak 

meebihi kebutuhannya sehingga mnejadi gemuk. Aktif berolah raga 

dan melakukan pengaturan makanan adalah cara untuk menurunkan 

berat badan. Diet tinggi serat sangat sesuai untuk para remaja yang 

sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya makanan 

yang tinggi serat mengandung sedikit energi, dengan demikian dapat 

membantu menurunkan berat badan, disamping itu serat dapat 

menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil 

makanna/kue-kue. 
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  2. Kurang Energi Kronis  

Pada remaja badan kurus atau disebut kurang energi kronis tidak selalu 

berupa akibat terlalu banyak olah raga atau aktivitas fisik. Pada 

umumnya adalah karena makan terlalu sendikit. Remaja perempuan 

yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubunganya dengan 

faktor emosional seperti takut gemuk seperti ibunya dipandang lawan 

jenis kuang seksi. 

  3.  Anemia 

Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum 

dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk 

membentuk sel-sel darah merah, dikonversikan menjadi hemoglobin, 

beredar ke seluruh jaringan tubu, berfungsi sebagai pembawa oksigen. 

Remaja perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-

laki. Zat besi yang absorbsi lebih bnayak tersedia oleh tubuh, maka 

diperlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi. Seperti daging, hati, 

ikan, ayam, selain itu bahan makanan yang tinggi vitamin C membantu 

penyerapan zat besi. 

Mengatasi persoalan kurang dan kelebihan gizi ini bisa dilakukan  

dengan memahami dan mepraktekkan pola makan bergizi seimbang. 

Caranya, memperhatikan variasi makanan selain itu juga menerapkan 

gaya hidup sehat seperti olahraga ruti, mengontrol berat badan, dan 

menjaga kebersihan diri. 

 D. Pola Makan dengan Gizi Seimbang 

Berikut adalah pola makan yang mengikuti 13 Pesan Dasar “Gizi Seimbang” 

sangat dianjurkan untuk mendapatkan kecukupan Gizi bagi Remaja: 

1) Makanlah aneka ragam makanna yang terdiri dari zat tenaga, zat 

pembangun, dan zat pengatur 

2) Makanlah makanan untuk memenuhi kacukupan energi 

3) Makanlah makanan sumber kar bohidrat, setengah dari kebutuhan 

energi 
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4) Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan 

energi 

5) Gunakan garam secukupnya 

6) Makanlah makanan sumber zat besi 

7) Berikan ASI eksludif pada bayi umur 0-6 bln 

8) Biasakan makan pagi 

9) Minumlah air bersih,aman yang cukup jumlahnya 

10) Lakukan kegiatan fisik dan olah raga secara teratur 

11) Hindari minum minuman beralkohol 

12) Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan  

13) Bacalah label pada makanan yang dikemas  
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Materi 17 

Kenakalan Remaja 

 

A. Penggertian 

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma 

hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akn merugian diri sendiri 

dan orang-orang disekitarnya. Para ahli pendididka sependapat bahwa yang dikatakan 

usia remaja adalah 13-18 tahun. 

B. Jenis-jenis kenakalan remaja 

1.  Penyalahgunaan Narkoba 

Narkoba adalah obat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh, zat adiktif yang 

terkandung dalam narkoba, dapat mempengaruhi persaan, mood dan emosi 

bagi yang mengkonsumsinya. 

Mengapa orang mengonsumsi narkoba : 

- Untuk merasakan kesenangan 

- Meningkatkan kinerja tubuh 

- Rasa ingin tahu 

Beberapa efek atau pengaruh narkoba bagi tubuh kita : 

- Stimulant- obat yang dapat mempercepat sistem saraf pisat. Ini 

meningkatkan aktivitas otak anda, membuat anda bersemangat dan 

energik, seperi : Tembakau, kokain, dll. 

- Depressant; obat dapat memperlambat sistem saraf pusat, obat ii bisa 

membuat orang merasa santai, kurang tegang dan kurang menyadari 

peristiwa sekelilingnya; seperti : alkohol, heroin dll 
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Kenakalan Remaja 

 

A. Penggertian 

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma 

hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akn merugian diri sendiri 

dan orang-orang disekitarnya. Para ahli pendididka sependapat bahwa yang dikatakan 

usia remaja adalah 13-18 tahun. 

B. Jenis-jenis kenakalan remaja 

1.  Penyalahgunaan Narkoba 

Narkoba adalah obat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh, zat adiktif yang 

terkandung dalam narkoba, dapat mempengaruhi persaan, mood dan emosi 

bagi yang mengkonsumsinya. 

Mengapa orang mengonsumsi narkoba : 

- Untuk merasakan kesenangan 

- Meningkatkan kinerja tubuh 

- Rasa ingin tahu 

Beberapa efek atau pengaruh narkoba bagi tubuh kita : 

- Stimulant- obat yang dapat mempercepat sistem saraf pisat. Ini 

meningkatkan aktivitas otak anda, membuat anda bersemangat dan 

energik, seperi : Tembakau, kokain, dll. 

- Depressant; obat dapat memperlambat sistem saraf pusat, obat ii bisa 

membuat orang merasa santai, kurang tegang dan kurang menyadari 

peristiwa sekelilingnya; seperti : alkohol, heroin dll 

Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 72 

- Hallucinogenics; obat yang dapat membuat halusinasi, seperti marijuana, 

ecstasy 

2.  Seks bebas 

Perbuatan seks/perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan di luar 

perkawinan/ sebelum perkawinan. 

Dampak negatif seks bebas, diantaranya: 

- Dapat terkena berbagai macam penyakit : HIV/AIDS, Sepilis dan penykit 

kelamin lainnya. 

- Hamil di luarnikah : usia yang belum memadai untuk hamil, orang tersebut 

belum siap untukmenikah, tidak mau diakui oleh laki-lakinya, tidak 

mendapat persetujuan orang tua dan lain-lain. 

3.  Tawuran dll 

 

C. Penyebab kenakalan remaja 

Dalam Teori Pembelajaran Sosial (Topo Santoso dan Eva Achjani,2003:54) dikatakan 

bahwa manusia melakukan sesuatu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 

1. Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman dapt berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan 

pengamatan ditimbulkan oleh sesuatu yang berasal dari luar. Keduanya akan 

berpengaruh kepada pola perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya, hal 

yang baik dialami maupun yang tidak siamati seseorang akan berpengaruh 

positif pada pola perilakunya, demikian sebaliknya hal buruk yang dialami 

atau diamati seseorang umumnya berpengaruh negatif pula pada perilaku. 

Faktor penyebab kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu : 

1.  Faktor Internal 

 Krisis Identitas 

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja 

memungkinkan terjadinya dua bnetuk integrasi. Pertama, 

terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. 



Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 73 

Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi 

karena remaja gagal mencapai maa integrasi kedua. 

 Kontrol Diri yang lemah  

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah 

laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima kan 

terseret pada perilaku nakal. Baegitupun bagi mereka  yang 

telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun 

tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku 

sesuai dengan pengetahuannya. Contoh penyebab kontrol diri 

lemah adalah orang yang selalu memendam masalah dalam 

dirinya/tidak terbuka. 

  2.  Faktor Eksternal  

 Keluarga  

Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota 

keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu 

perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga 

pun, seperti terlalu memanjakan anak, terlalu keras terhadap 

anak, kurangnya kasih sayang orang tua, tidak memberikan 

pendidikan agama, bisa menyebabkan terjadinya kenakalan 

remaja 

 Pengaruh teman sepermainan; pergaulan dengan teman yang 

tidak sebaya atau tidak selepel, berteman dengan anak nakal, dll 

 Pengaruh lingkungan yang kurang baik; dampak negatif 

IPTEK, tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja 

 Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya control diri 

bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja 

harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pigur orang-orang 

dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik 

juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah 

sebelumnya gagal pada tahap ini. 
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 Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk 

melakukan point pertama 

 Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga 

sehingga tercipta keluarga yang harmonis, dan nyaman bagi 

remaja 

 Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta 

orang tua memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana 

remaja harus bergaul. Teman yang baik adalah mereka yang 

memberikan perlindungan apabila kita kurang hati-hati, 

menjaga barang-barang dan harta kita apabila kita lengah, 

memberikan perlindungan aoabila kita berada di dalam 

bahaya, tidak pergi meninggalkan kita apabila kita sedang 

dalam bahaya dan kesulitan, dan membantu sanak keluarga 

kita. 

 Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah 

terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang 

tidak sesuai dengan harapan. 

  

D. Dampak hukum  

1.  Penyalahgunaan Narkoba  

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyebutkan bahwa (1) Setiap Penyalahguna; 

a. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan  

penjara paling lam 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri, dipidana  

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; 

c. Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri, dipidana  

dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun  

 2.  Seks Bebas 

  a. Melanggar kesusilaan didepan umum 

   Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa: 
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Dipidana dengan pidana penjara selama-lamnaya dua tahun delapan 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah: 

Ke-1 barangsiapa dengan sengaja meruak kesusilaan dihadapan umum; 

Ke-2 barangsiapa  dengan segaja merusak kesusilaan dimuka orang lain 

yang hadir tdak dengan kemauannya sendiri  

  b. Tindak Pidana Perkosaan 

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “ Barangsiapa yang dengan 

kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan 

isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipiana dengan 

pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun” 

c.  Berzina  

Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya Sembilan bulan : 

Ke-1 a. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang    

     diketahuinya, bahwa pasal 27 kita Undang-Undang   

     Hukum Perdata berlaku baginya; 

b. perempuan yang bersuami yang berzina; 

Ke-2 a. Lakiilaki yang turut melakukan perbuatan itu,  

sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu  

suaminya, 

      b.perempuan yang tiada bersuami yang turut  melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahuinya,  bahwa yang turut bersaah 

itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

berlaku bagi yang turut bersalah itu 

  d.  Menggugurkan kandunganya 
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Ke-2 barangsiapa  dengan segaja merusak kesusilaan dimuka orang lain 

yang hadir tdak dengan kemauannya sendiri  

  b. Tindak Pidana Perkosaan 

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “ Barangsiapa yang dengan 

kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan 

isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipiana dengan 

pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun” 

c.  Berzina  

Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya Sembilan bulan : 

Ke-1 a. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang    

     diketahuinya, bahwa pasal 27 kita Undang-Undang   

     Hukum Perdata berlaku baginya; 

b. perempuan yang bersuami yang berzina; 

Ke-2 a. Lakiilaki yang turut melakukan perbuatan itu,  

sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu  

suaminya, 

      b.perempuan yang tiada bersuami yang turut  melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahuinya,  bahwa yang turut bersaah 

itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

berlaku bagi yang turut bersalah itu 

  d.  Menggugurkan kandunganya 
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Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa “Wanita yang dengan sengaja 

menyebabkan gugur atau mati kandunganya, atau menyuruh orang lain 

menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun”. 

(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan ggur atau mati 

kandungan seseorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan 

pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

(2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan 

pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

  e.  Membunuh anak yang baru dilahirkan 

Pasal 341 KUHP menyatakan “Seorang ibu yang karena takut akan 

diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan 

atau tiada beberapa lama sesudah melahirkan, dengan sengaja 

menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan 

pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

f. Tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Anak 

Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “ Setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan 

paling sedikit 60 juta”. 

Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “Setiap orang dengan 

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekersan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 

3 tahun dan denda paling banyak 300 juta  dan paling sedikit 60 juta”. 

 3.  Tawuran  

Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa : 



Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 77 

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian 

yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggunganya masing-

masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana : 

Ke-1 ; dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika 

penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat; 

Ke-2; dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan 

itu berakibat ada orang mati. 
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Materi 18 

Komunikasi Bagi Remaja 

 

A. KOMUNIKASI  

 1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahu atau merubah sikap, pendapat dalam perilaku baik langsung secara lisan 

maupun tidak langsung melaui media. Bila manusia saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi, maka terjadilah : 

1) Proses belajar yang meliputi aspek kognitif dan afektif (aspek berfikir dan aspek 

merasa), 

2) Proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang (komunikasi), dan 

3) Mekanisme penyesuaian seperti sosialisasi, permainan peranan, identifikasi, 

proyeksi, agresi, dan sebaginya. 

Telah banyak dibuat definisi tenyang komunikasi, Hovlan, Janis dan kelly (semua 

psiolog) (Jalaluddin Rakhmat, 2005), ,emdefnisikan komunikasi sebagai proses 

dimana seseorang (komunkikator) mengirimi pesan (biasanya verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain(audience). 

Kamus psikologi, Dictionary of Behaviioral Science, menyebutkan enam pengertian 

komunikasi yaitu : 

 a.  Penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat lain    

seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara; 
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 b.  Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh seseorang; 

 c.  Pesan yang disampaikan; 

 d. (Teori Komunikasi) proses yang dilakukan satu sistem yang lain  

melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan; 

e.  Pengaruh satu wilayah personal (individu ) pada wilayah personal (individu )  

yang lain sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan 

yang berkaitan pada wilayah lain; 

f. Pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. 

 2. Komponen dan Teknik Komunikasi 

  a.  Komponen Komunikasi  

Pada komponen komunikasi ada beberapa unsur atau komponen dalam 

proses komunikasi yang merupakan persyaratan dalam komunikasi, 

komponen tersebut diantaranya : 

 Komunikator (orang yang menyampaikan pesan) 

 Pesan ( penyertaan yang ddukung oleh pesan) 

 Media (sarana atau saluran yang mendukung pesan apabila 

komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya) 

 Komunikan (orang yang menerima pesan) 

 Efek (dampak sebagai pengaruh dari pesan) 

Dari komponen di atas tersebut, tiga komponen yang setiap 

berkomunikasi harus ada adalah : Komunikator, pesan dan komunikan. 

B. Teknik Komunikasi 

Agar komunikasi mencapai tujuan dan sasaran atau dapat mrubah sikap, pendapat, dan 

perilaku, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Untuk itu beberapa macam 

teknik komunikasi bisa dilakukan antara lain: 
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 b.  Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh seseorang; 

 c.  Pesan yang disampaikan; 

 d. (Teori Komunikasi) proses yang dilakukan satu sistem yang lain  

melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan; 

e.  Pengaruh satu wilayah personal (individu ) pada wilayah personal (individu )  

yang lain sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan 

yang berkaitan pada wilayah lain; 

f. Pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. 

 2. Komponen dan Teknik Komunikasi 

  a.  Komponen Komunikasi  

Pada komponen komunikasi ada beberapa unsur atau komponen dalam 

proses komunikasi yang merupakan persyaratan dalam komunikasi, 

komponen tersebut diantaranya : 

 Komunikator (orang yang menyampaikan pesan) 

 Pesan ( penyertaan yang ddukung oleh pesan) 

 Media (sarana atau saluran yang mendukung pesan apabila 

komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya) 

 Komunikan (orang yang menerima pesan) 

 Efek (dampak sebagai pengaruh dari pesan) 

Dari komponen di atas tersebut, tiga komponen yang setiap 

berkomunikasi harus ada adalah : Komunikator, pesan dan komunikan. 

B. Teknik Komunikasi 

Agar komunikasi mencapai tujuan dan sasaran atau dapat mrubah sikap, pendapat, dan 

perilaku, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Untuk itu beberapa macam 

teknik komunikasi bisa dilakukan antara lain: 
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 Teknik asosiasi, adaah penyajian pesan komunikasi dengan cara 

menumpangkannya pada suatu obyek atau peristiwa yang sedang menarik 

perhatian khalayak (massa). 

 Teknik integrasi, adalah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara 

komunikatif dengan komunikan. 

 Teknik ganjaran, adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 

mengimi-imingi hal yang menguntungkan atau menyajikan harapan. 

 Teknik tataan, adalah upaya menyusun pesan komunikasi, sehingga enak didengar 

atau dibaca serta yang membaca dapat termotivasi untuk melakukan sebagaimana 

yang disarankan dalam pesan tersebut. 

C. Proses Komunikasi 

Ada beberapa proses komunikasi yaitu: 

 Proses komunikasi tatap muka (komunikasi langsung). Komunikasi tatap muka , suatu 

proses komunikasi yang berlangsung antar komunikator dan komunikan saling 

berhadapan dan saling melihat. Keuntunganya : bagi komunikator dapat mengkaji 

komunkan secara langsung dan mengetahui efek komunikasinya pada saat itu juga 

(arus balik atau umpan balik terjadi secara langsung). Komunikasi tatap muka terdiri 

dari dua jenis : 

 Komunikasi antar person (induvidu) 

 Komunikasi kelompok 

 Proses komunikasi bermedia (komunikasi yang menggunakan saluran atau saran 

untuk meneruskan pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya atau banyak 

jumlahnya. Komunikasi ini ada 2 (dua) macam : 

 Komunikasi bermedia massa (seperti :surat kabar, TV, Radio, majalah, 

buletin, dan sebagainya). 

 Komunikasi bermedia nirmassa ( seperti: surat faksimile, teleks, brosur dan 

sebagainya). 

D. Jalur Komunikasi 

Informasi dan pendidikan yang efektif untuk program oencegahan HIV dan AIDS tidak 

hanya tergantung pada mengembangkan pesan yang jelas dan berarti tetapi juga dapat 

meyakinkan bahwa pesan itu didengar. Cara ini dapat menggunakan jalur komunikasi 
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melalui mass media (radio,televisi, koran0 brosur atau poster, konseling, teater, musik, 

edukasi dan sekolah lanjutan. Secara umum media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) 

dikelompokkan dalam : media elektronik, media grafika, media luar ruang, dan media 

tradisional. Masing-masing media mempunyai kelebihan yang mempunya daya ungkit 

paling bermakna untuk melaksanakan KIE adalah : 

 Televisi  

Mempunyai jangkauan yang luas, tau dapat masuk ke semua tatanan, khususnya 

dirumah-rumah. Kelemahan : pesan terlalu umum, tidak menjamin pada peningkatan 

perilaku. Perlu ditindaklanjuti dengan penyuluhan/media lain. 

 Radio 

Seperti TV jug dapat menjangkau banyak pihak, dan ada yang sudah membuka dialog 

langsung dengan pendengar. Kelemahan : pesan-pesan juga terlalu umum, kurang 

menjamin pada peningkatan perilaku yang bertanggung jawab. Untuk itu, juga perlu 

tindakan lanjut dan atau dibarengi dengan cara penyuluhan lain. 

 Poster 

Dapat dipasang di brbagai tempat yang strategis dan sering dapat merangsang orang 

untuk berfikir/merenung tentang pesan poster tersebut. Kelemahan : pesan-pesannya 

juga terlalu umum, perlu diikuti dengan cara penyuluhan lain. 

 Leaflet 

Dapat memberikan informasi yang relatif cukup jelas tetap ringkas, dan dapat dibawa 

ke mana-mana. Kelemahan : informasi terbatas, untuk itu perlu diberikan alamat 

rujukan, dan dibarengi denagn cara-cara penyuluhan lain. 

 Media lainnya 

Masih banyak media lain seperti film layar lebar, sinetron, surat kabar, media luar 

ruang, media tradisional, dan lain-lain yang masing-masing tentu ada keebihan dan 

kekurangannya. 
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Contoh  

Biodata Kelompok Remaja Sehat 

Nama Kelompok  :............................................................................................... 

Kelas    :............................................................................................... 

Nama mentor   :............................................................................................... 

No Nama Peserta No. Hp 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13   

 

Struktur Kelompok 

Ketua Kelompok  :............................................................................................... 

Sekretaris   :............................................................................................... 
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Contoh  

Biodata Mentor 

Nama Lengkap/ 

panggilan 

 

Jurusan  

TTL  

Alamat Rumah/Kos  

No. Telp/ HP  

FB/Email  

Hobby  

 

Biodata Remaja Sehat 

Nama Lengkap/ 

panggilan 

 

Jurusan  

TTL  

Alamat Rumah/Kos  

No. Telp/ HP  

FB/Email  

Hobby  
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Contoh  

Biodata Mentor 

Nama Lengkap/ 

panggilan 

 

Jurusan  

TTL  

Alamat Rumah/Kos  

No. Telp/ HP  

FB/Email  

Hobby  

 

Biodata Remaja Sehat 

Nama Lengkap/ 

panggilan 

 

Jurusan  

TTL  

Alamat Rumah/Kos  

No. Telp/ HP  

FB/Email  

Hobby  
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PRE TEST 

& 

POST TEST 

 
Materi 1 

Anatomi Organ Reproduksi Perempuan 

1. berikut ini adalah organ reproduksi pada perempuan, kecuali.. 

 a. Testis   c. Vagina 

 b. Tuba Falopii   d. Uterus 

2.  Peristiwa pelepasan sel telur terjadi di... 

 a. ovarium    c. Tuba falopii 

 b. vas deferens   d. Testis 

3. Proses pembentukan gamet di dalam alat reproduksi disebut... 
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 a. spermatozoid   c. oogenesis 

 b. gametogenesis   d. Sporulasi 

4. Apa yang terjadi jika menggunakan celana ketat... 

 a. Kemandulan 

 b. Fashion  

c. Membuat kelembapan di daerah sekitar organ reproduksi 

d. Mempercepat pertumbuhan jamur 

5. Proses pembentukan sel telur di dalam ovarium disebut... 

 a. spermatozoid   c. oogenesis 

 b. gametogenesis  d. Sporulasi 

 

Materi 2 

Pubertas 

1.Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi 

seksual disebut... 

a. Menstruasi      c. Neonatal 

b. Manula      d. Rambut rontok 

 

2. Yang merupakan ciri pubertas pada perempuan adalah... 

a. Mengalami menstruasi    c. Pinggul membesar 

b. Jakun menonjol     d. Rambut rontok 

 

3. Pada umur berapa anak perempuan mengalami masa pra remaja... 
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Materi 2 

Pubertas 
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seksual disebut... 
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a. Mengalami menstruasi    c. Pinggul membesar 

b. Jakun menonjol     d. Rambut rontok 

 

3. Pada umur berapa anak perempuan mengalami masa pra remaja... 
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a. <9 tahun     c. 12-13 tahun 

b. 10-12 tahun     d. 13-14 tahun 

 

4. Urutan perkembangan manusia setelah kelahiran adalah... 

a. Balita-Remaja-Tua-Dewasa 

b. Tua-Dewasa-Remaja-Balita 

c. Tua-Dewasa-Balita-Remaja 

d. Balita-Remaja-Dewasa-Tua 

 

5.  Masa pubertas anak perempuan terhadap masa pubertas laki-laki adalah... 

a. Bersamaan      c. Lebih akhir 

b. Lebih awal     d. Tidak menentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 3 
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Ciri Primer dan Sekunder Masa Pubertas Perempuan 

1.Yang merupakan ciri-ciri primer pada remaja perempuan yaitu... 

a. tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu 

b. suara membesar 

c. menstruasi 

d. pundak dan dada menjadi bidang 

 

2. Ciri-ciri sekunder yang tampak pada remaja perempuan adalah sebagai berikut, kecuali... 

a. kulit menjadi halus 

b. tumbuh payudara 

c. suara membesar 

d. tumbuh bulu-bulu disekitar daerah tertentu 

 

3. Masa meniru, egois tinggi, dan selalu menarik perhatian, merupakan ciri-ciri dari masa... 

a. anak-anak      c. Tua 

b. anak      d. Remaja 

 

4. Keseimbangan tubuh menurun dan mulai mengalami penurunan fisik dialami pada masa... 

a. anak-anak     c. remaja 

b. dewasa     d. Manula 

 

5. Tanda-tanda kelamin primer pada perempuan yang telah mengalami pubertas adalah... 

a. Suara parau     c. Tumbuhnya kumis dan jenggot 
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b. Dadanya bidang    d. Keluarnya darah dari vagina 

 

Materi 4 

Kelainan Pubertas 

1. Berikut merupakan contoh efek pubertas terlalu dini yang dialami remaj yaitu... 

a. diabetes mellitus    c. Tumor ovarium 

b. sindrom idiopatik Kallman   d. Sindrom klinefelter 

 

2. Berikut merupakan efek pubertas terlalu dini yang dialami remaja yaitu... 

a. diabetes mellitus    c. Kanker serviks 

b. tumor sel Leydig    d. Tumor payudara 

 

3. Masa akil balig yang terjadi lebih cepat pada anak perempuan atau laki-laki disebut 

sebagai... 

a. Pubertas     c. Pubertas akhir 

b. Pubertas dini       d. Pubertas terlambat 

 

4. Pubertas prekoks heteroseksual termasuk ke dalam jenis kelainan pubertas... 

a. Pubertas terlambat    c. Pubertas akhir 

b. Pubertas awal    d. Pubertas terlalu dini 

 

5. Apa yang dimaksud dengan kelainan pubertas? (Jawab menurut opini kalian yaa... 
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Materi 5 

Pornografi 

1. Berikut di bawah ini yang merupakan contoh pornografi, kecuali... 

a. majalah dewasa    c. Film porno 

b. majalah kesehatan     d. Cerita dewasa di internet 

 

2. Termasuk dalam kategori pengaruh pornografi apakah jika remaja sulit konsentrasi 

belajar... 

a. Pengaruh pornografi orang lain 

b. Pengaruh pornografi masyarakat 

c. Pengaruh pornografi komunitas 

d. Pengaruh pornografi diri sendiri 

 

3. Berikut dampak pengaruh pornografi terhadap orang lain, kecuali... 

a. Tindakan kriminal 

b. Pedophilia 

c. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seks 

d. Homoseksual  

 

4. Apa dampak negatif dari pengaruh pornografi terhadap diri sendiri... 

a. Tertutp, minder, dan tidak percaya diri 

b. Lesbianisme 

c. Sadisme  
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d. Pedophilia 

 

5.Masalah pornografi termasuk dalam masalah... 

a. Kriminalitas     b. Komunitas 

c. Seksualitas     d. Personalitas 

 

Materi 6 

Menstruasi 

1. Siklus yang terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi disebut... 

a. Amenorrhea     c. Pre Menstruation Syndrome 

b. Menstruasi     d. Dismenorrhea 

 

2. Remaja perempuan sering mengalami kram saat menstruasi. Kram semacam itu disebut... 

a. Amenorrhea     c. Pre Menstruation Syndrome 

b. Menstruasi     d. Dismenorrhea 

 

3. Apa tips mengurangi dismenorrhea, kecuali... 

a. Pakai kompres panas/dingin pada daerah perut 

b. Istirahat yang cukup 

c. Relaksasi atau yoga 

d. Minum alkohol 
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Materi 7 

Menjaga kesehatan Organ Reproduksi 

 

1. Tips menjaga kesehatan organ reproduksi perempuan, kecuali... 

a. Gunakan celana dalam bersih higenis 

b. Jaga kelembapan 

c. Cukur rambut kemaluan secara berkala 

d. Tidak membasuh alat kelamin sehabis dari buang air kecil  

 

2. Di bawah ini merupakan cara menjaga kebersihan organ reproduksi yaitu... 

a. memakai celana dalam yang ketat 

b. menggunakan pembersih vagina 

c. mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari 

d. memangku laptop 

 

3. Apa yang harus dihindari agar organ reproduksi tetap sehat, kecuali... 

a. Tidak merokok 

b. Tidak menggunakan narkoba 

c. Tidak minuman yang berakohol 

d. Tidak suka mengonsumsi sayuran 

 

4. Apa yang terjadi jika tidak mencukur rambut... 

a. Ditumbuhi bakteri    c. Gelisah 
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4. Apa penyebab siklus menstruasi menjadi panjang atau sebaliknya, kecuali... 

a. Fungsi hormon terganggu 

b. Stress 

c. Tidak suka makan sayuran 

d. Hormon prolaktin berlebihan 

 

5.Berapa jam idealnya mengganti pembalut... 

a. 4 jam     c. 2 jam 

b. 3 jam      d. 1 jam  
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Materi 7 
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4. Apa penyebab siklus menstruasi menjadi panjang atau sebaliknya, kecuali... 
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b. Biasa saja     d. Menekan otot vagina 

 

5. Apa dampaknya jika menggunakan celana dalam yang terlalu ketat, kecuali... 

a. Menekan otot vagina 

b. Membuat suasana lembab 

c. Jamur tumbuh subur pada area tertentu 

d. Membuat indah tubuh  

 

Materi 8 

Fertilisasi 

1. Pernyataan antara sperma dan sel telur yang telah dewasa sehingga terbentuk zigot 

disebut... 

a. Masturbasi     c. Anatomi 

b. Fertilisasi      d. Pubertas 

 

2. Fertilisasi adalah... 

a. Pergerakan sel sperma dalam saluran tuba falopii 

b. Peleburan sel telur dengan sel sperma membentuk zigot 

c. Pembentukan sel telur oleh folikel 

d. Pelepasan sel telur dari ovarium 
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3.  

 

 

 

Apa nama gambar diatas ... 

a. Sel telur     c. Tuba Falopii 

b. Zigot      d. Ovarium 

 

4. Hormon yang terdapat pada perempuan... 

a. Progesteron     c. Testosteron 

b. Progesteron dan Estrogen    d. Estrogen  

 

5. Apa nama tempat bertemunya sperma dan ovum (sel telur)... 

a. Sel telur     c, Tuba Falopii 

b. Zigot      d. Sperma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 x 

Sperma  
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3.  
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Materi 9 

Alat Kontrasepsi 

1. Apa kepanjangan dari Kb... 

a. Keluarga Baru     c. Keluarga Berencana 

b. Kartu Berencana     d. Komunitas Baru 

 

2. Kontrasepsi adalah... 

a. Pencegahan agar tidak terjadi pembuahan 

b. Pengatur hormon kelamin 

c. Pengatur kehamilan 

d. Pencegah penempelan embrio ke uterus 

 

3. Berikut tujuan dari kontrasepsi, kecuali... 

a. Pengatur hormon kehamilan 

b. Pencegah nidasi/penempelan embrio ke uterus 

c. Pengatur kehamilan 

d. Pencegah fertilisasi 

 

4. Berikut cara kontrasepsi permanen pada perempuan... 

a. Kondom     c. Kalenderr 

b. Senggama terputus    d. Tubektomi 

 

5. Alat kontrasepsi boleh digunakan oleh... 
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a. Anak-anak     c. Usia lanjut 

b. Orang yang sudah emnikah   d. Remaja 

 

Materi 10 

Kelainan Organ Reproduksi 

1. Oragan reproduksi yang tidak normal disebut... 

a. Kelainan pubertas    c. Kelainan Hormon 

b. Kelainan organ reproduksi    d. Kelainan anatomi 

 

2. Di bawah ini yang bukan merupakan kelainan sistem reproduksi yaitu... 

a. anovulasi     c. sifilis 

c. hernia      d. Endometriosis 

 

3. Kelainan organ reproduksi yang penyebabnya ketidaksuburan disebut... 

a. Anovulasi     c. Pre ovulasi 

b. Ovulasi     d. Pra ovulasi 

 

4. Gejala terjadinya ketidaksuburan (anovulasi) adalah kecuali... 

a. Siklus menstruasi yang tidak teratur 

b. Adanya peningkatan berat badan 

c. Terjangkitnya penyakit ovarium polikistik 

d. Ovarium membesar 
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5. Apa akibatnya jika menggunakan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin, yaitu 

... 

a. Membunuh bakteri baik dalam vagina 

b. Gaya hidup aktif 

c. Menyerap keringat 

d. Membuat lebih wangi pada organ reproduksi 

 

Materi 11 

Perilaku Seksual Menyimpang 

1. Perilaku yang bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual disebut... 

a. Infeksi Menular Seksual 

b. Perilaku Seksual Menyimpang 

c. Infeksi Penyakit Menular 

d. Perilaku Meyimpang 

 

2. Seseorang yang rela menjalani operasi guna mengubah jenis kelaminnya termasuk dalam 

perilaku... 

a. Infeksi Menular Seksual 

b. Perilaku Seksual Menyimpang 

c. Infeksi Penyakit Menular 

d. Perilaku Meyimpang 

3. Termasuk dalam perilaku menyimpang seksual apakah jika memperoleh kepuasan apabila 

melakukan hubungan seksual dengan anak-anak... 

a. Sodomi     c. Sadisme  
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b. Pedofilia      d. Saliromania 

 

4. Apa akibat dari perilaku menyimpang seksual adalah, kecuali... 

a. Kehamilan remaja    c. Terkena HIV/AIDS 

b. Infeksi Menular Seksual   d. Berprestasi di sekolah 

 

5. Seksual yang berhubungan untuk mendapatkan kepuasan yang diperoleh dari binatang 

disebut... 

a. Perkosaan     c. Zoofilia 

b. Sodomi     d. Pedofilia 

 

Materi 12 

Infeksi Menular Seksual 

1. Apa penyebab IMS, kecuali... 

a. Bakteri     c. Plasenta 

b. Virus      d. Mikroorganisme 

 

2. Jika mencurigai adanya Infeksi Menular Seksual (IMS) apa yang dilakukan, kecuali.... 

a. Jangan melakukan hubungan seksual selama dalam pengobatan 

b. Cepat ke dokter 

c. Pergi ke dukun 

d. Tes IMS 
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3.  1. Mudah letih 

 2. Badan bertambah kurus 

 3. Berkeringat di malam hari 

 4. Keluarnya bintik-bintik putih di mulut 

Ciri-ciri diatas merupakan tanda gejala seseorang dari penyakit... 

a. Raja singa      c. HIV/AIDS 

b. Kencin manis     d. Kutil kelamin 

 

4. Penyakit IMS yang meskipun diobati bersifat dapat muncul lagi adalah penyakit... 

a. Herpes     b. Gonore 

b. Sifilis      c. HIV/AIDS 

 

5. Berikut salah satu pencegahan IMS adalah... 

a. Pergaulan bebas 

b. Menggunakan jarum suntik yang tidak steril 

c. Kebersihan diri kurang 

d. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah 
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Materi 13 

Kehamilan 

1. Kehamilan pada manusia ada bebarapa trisemester... 

a. 1      c. 3 

b. 2       d. 4 

 

2. Berikut di bawah ini yang tidak termasuk mitos kehamilan yaitu... 

a. Menelan sperma bisa menyebabkan kehamilan 

b. Ejakulasi di luar (terputus) tidak menyebabkan kehamilan 

c. Pada periode menyusui, perempuan tidak akan bisa hamil 

d. Makan buah nanas tidak menyebabkan keguguran 

 

3. Berikut merupakan penyebab kehamilan pada masa remaja, kecuali... 

a. Pemerkosaan 

b. Kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi 

c. Berhubungan seks sebelum menikah 

d. Pacaran 

 

4. Melalui apakah janin mendapatkan asupan nutisi/ gizi dari ibunya ... 

a. Embrio     c. Rahim 

b. Plasenta      d. Hormon 

5. Sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kehamilan pada remaja ? 
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Materi 14 

Aborsi 

1. Aborsi adalah tindakan ... 

a. penghentian kehamilan secara sengaja 

b. pengeluaran janin secara sengaja 

c. penghentian kehamilan dengan alasan tertentu 

d. pengeluaran janin secara tidak sengaja 

 

2. Apa penyebab terjadinya abortus, kecuali... 

a. Kelainan pertumbuhan 

b. Keguguran 

c. Ibu yang menderita penyakit kronis 

d. Kelainan organ kelamin pada ibu 

 

3. Aborsi dimana hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal disebut 

dengan... 

a. abortus kompet     c. Abortus inkomplet 

b. abortus insipies     d. Abortus imineus 

 

4. Berikut merupakan resiko melakukan aborsi bagi kesehatan, kecuali... 

a. Kematian mendadak karena perdarahan hebat 

b. Berhenti menstruasi 

c. Kerusakan leher rahim 
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c. penghentian kehamilan dengan alasan tertentu 

d. pengeluaran janin secara tidak sengaja 

 

2. Apa penyebab terjadinya abortus, kecuali... 

a. Kelainan pertumbuhan 

b. Keguguran 

c. Ibu yang menderita penyakit kronis 

d. Kelainan organ kelamin pada ibu 

 

3. Aborsi dimana hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal disebut 

dengan... 

a. abortus kompet     c. Abortus inkomplet 

b. abortus insipies     d. Abortus imineus 

 

4. Berikut merupakan resiko melakukan aborsi bagi kesehatan, kecuali... 

a. Kematian mendadak karena perdarahan hebat 

b. Berhenti menstruasi 

c. Kerusakan leher rahim 
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d. Kanker indung telur 

 

5. Berikut di bawah ini yang merupakan mitos aborsi yaitu... 

a. Dengan alsan apapun aborsi tidak boleh dilakukan 

b. Jika sudah pernah keguguran, mungkin akan keguguran lagi 

c. Jika keguhuran harus ditangani oleh petugas kesehatan 

d. Perempuan yang aborsi rentan terkena penyakit 

 

Materi 15 

Pernikahan Usia Dini 

1. Pernikahan dini merupakan... 

a. Pengikatan sumpah antara remaja 

b. Pengikatan janji nikah antara dua insan yang masih remaja dalam satu ikat keluarga 

c. Pengikatan upacara janji nikah antara dua insan 

d. Pengikatan aturan antara dua insan remaja 

 

2. Pernikahan dini yang karena paksaan dari orang tua merupakan faktor dari... 

a. Adat      c. Saudara 

b. Diri sendiri      d. Keluarga 

 

3. Apa resiko perempuan yang menikah dibawah umur, kecuali... 

a. Terkena penyakit kanker rahim 

b. Menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan 
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c. Bisa bersahabat antara ibu dan anak 

d. Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah 

 

4. Jika remaja melakukan hubungan seksual diluar nikah, atau pemerkosaan, berarti remaja 

tersebut mengalami... 

a. Masa pubertas    c. Perkembangan jiwa,fisik,seks 

b. Masa menopause    d. Pergaulan bebas 

 

5. Sebagai akibat kurang matangnya kejiwaan dan emosi remaja, perniakah dini bisa 

menimbulkan, kecuali... 

a. Perasaan gelisah    c. Timbul rasa curiga 

b. Shock     d. Egois yang tertinggi 

 

Materi 16 

Gizi Remaja 

1. Jagung,beras, dan gandum termasuk zat gizi apa... 

a. Karbohidrat     c. Serat 

b. Vitamin     d. Lemak 

 

2. Orang yang memiliki kelebihan berat badan disebut... 

a. Ideal      c. Normal 

b. Obesitas      d. Diabetes 
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3. Gambar dibawah ini termasuk zat gizi... 

 

a. Karbohidrat     c. Serat 

b. Vitamin     d. Lemak 

 

4. Apa saja zat yang dibutuhkan dalam tubuh... 

a. Zat tenaga dan zat pengatur 

b. Zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur 

c. Zat pembangun, dan zat pengatur  

d. Cukup zat tenaga saja 

 

5. Sebutkan macam-macam zat gizi? 

 

Materi 17 

Kenakalan Remaja 

 

1. Terjadinya kenakalan remaja pada umumnya disebabkan oleh faktor berikut, kecuali... 

a. salah dalam pergaulan di masyarakat 

b. anak hanya teroenuhi kebutuhan materilnya saja 



Kesehatan Reproduksi Perempuan 

 107 

c. mendapat pengaruh dari gambar-gambar porno 

d. kurikulum sekolah yang tidak relevan dengan kemajuan jaman 

 

2. Bentuk penyalahgunaan kenakalan remaja, kecuali... 

a. Ikatan karang taruna   c. Tawuran 

b. Penyalahgunaan Narkoba   d. Seks bebas 

 

3. Seorang remaja bergaul dengan remaja lain yang suka merokok akhirnya ikut-ikutan 

menjadi perokok. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyimpangan sosial terjadi akibat... 

a. sosialisasi tidak sempurna 

b. perkembangan ilmu pengetahuan 

c. sosialisasi subkebudayaan menyimpang 

d. perubahan sosial yang cepat 

 

4. Banyak anak muda terjerat dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan, 

bukan penyebab awal melakukan penyimpangan antara lain... 

a. melepaskan diri dari kesepian  b. Life style 

c. mencari jati diri secara semu  d. Rasa ingin tahu 

 

5. Kenakalan remaja sering sekali meresahkan di lingkungan masyarakat. Bagaiman 

tanggapan anda untuk dapat mengatasinya ? 
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Materi 18 

Komunikasi Bagi Remaja 

1. Apa saja komponen komunikasi... 

a. Komunikator, komunikan   c. Media 

b. Pesan     d. Semuanya benar 

 

2. Manakah yang tidak termasuk dalam cara komunikasi efektif... 

a. Menggunakan bahasa sederhana 

b. Memperhatikan reaksi sasaran penerima pesan dan langsung menghentikan reaksi yang 

tidak disenangi 

c. Mendengarkan dengan penuh perhatian setiap apa yang diungkapkan sasaran penerima 

pesan dan memberikan tanggapan 

d. Menunjukkan sikap memahami perasaan sasaran penerima pesan  

 

3. Apa saja syarat agar komunikasi berjalan efektif... 

a. Suasana tenang dan aman 

b. Media yang digunakan harus menarik 

c. Pengirim pesan terampil berkomunikasi dan memahami budaya penerima pesan 

d. A,B, dan C benar 

 

4. Apa saja yang bisa menghambat komunikasi efektif... 

a. Membandingkan keberhasilan orang lain 

b. Adanya media 
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c. Suasana bisisng 

d. A dan C benar 

 

5. Disebut apakah orang yang menyampaikan pesan... 

a. Komunikator    c. Konseling 

b. Komunikan      d. Efek 
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Contoh 

LEMBAR PARTISIPASI EDUKASI REMAJA 

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

 

MENTOR : 

 

No 

 

Nama 

 

Usia 

(tahun) 

Judul Materi Judul Materi 

Anatomi Pubertas 

Tgl Hadir Tgl Hadir 

1.       

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Mentor  

 

(    ) 
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Contoh  

LEMBAR MONITORING PEMANTAUAN INDIVIDU 

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

 

MENTOR : 

 

No 

Nama 

Peserta 

Materi 1  

ket 

Materi 2 

Pre Pos Pre Post 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

    Mentor  
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Kunci Jawaban  

1) Anatomi organ reproduksi perempuan 

1. a 2. a 3. b  4. b  5. c 

2) Pubertas 

1. d 2.a 3.a 4.d  5.b  

3) Ciri primer dan sekunder masa pubertas perempuan 

1. c 2.c 3.d 4.d  5.d 

4) Kelainan pubertas 

1.a  2.b 3.b 4. d  

5) Pornografi 

1. c 2.d 3.c 4. a 5.c 

6) Menstruasi 

1. b 2.d 3.d 4.c  5.a 

7) Menjaga kesehatan organ reproduksi 

1. d 2.c 3.d 4. a 5.d 

8) Fertilitas 

1. b 2.b 3.a 4. c 5.c 

9) Alat kontrasepsi 

1. c 2.a 3.a 4. d 5.b 

10) Kelainan organ reproduksi 

1. b 2.b 3.a 4. b 5.a 

11) Perilaku seksual menyimpang 

1. b 2.b 3.b 4. d 5.c 

12) Infeksi menular seksual 

1. c 2.c 3.c 4. a 5.d 

13) Kehamilan 

1. c 2.d 3.b 4. b 5.b 

14) Aborsi 

1. b 2.b 3.c 4. b 5.b 

15) Pernikahan usia dini 

1. b 2.d 3.c 4. b 5.c 

16) Gizi remaja 

1. a 2.c 3.d 4. b  
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17) Kenakalan remaja 

1. d 2.a 3.d 4. b  

18) Komunikasi bagi remaja 

1. d 2.b 3.d 4. d 5.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidance Based Research 

 

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi, yaitu kondisi ketika penduduk 

berusia produktif sangat besar sementara usia muda atau anak-anak semakin kecil dan usia 

lanjut masih tidak terlalu besar proporsinya, pada tahun 2020-2030. Siapa gerangan 

kelompok usia produktif  di tahun 2020-2030 tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah 

mereka yang termasuk dalam kelompok penduduk remaja saat ini. Kondisi ini menjadi 

tantang bagi pemerintah. Jika remaja ini menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di 

tahun 2020-2030, maka bonus demografi menjadi peluang dan dapat dinikmati. Tetapi jika 

remaja sekarang ini menjadi  sumber daya yang tidak berkualitas, maka bonus demografi 

tidak akan sepenuhnya dinikmati dan akan menjadi ancaman bagi Indonesia.(Kusumaryani, 

2017). 

 

Menurut  hasil data World Health Organization, 2014 diperkirakan data jumah kelompok 

remaja di dunia 1,2 milyar atau 18% dari jumlah penduduk dunia. Sedangkan di Indonesia  

jumlah kelompok usia 10 – 19 tahun menurut Sensus Penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta 

atau sekitar 18 % dari jumlah penduduk. (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Data ini 

menunjukkan bahwa remaja adalah salah satu populasi yang rentan melakukan perilaku 

berisiko. 

 

Di Indonesia, seperlima dari jumlah penduduk adalah remaja yang berpeluang berperilaku 

berisiko tanpa mewaspadai akibat jangka panjang dari perilaku tersebut. Mereka 

mengadopsi perilaku berisiko itu melalui pergaulan yang tidak sehat dan  informasi yang 
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 tidak terarah. Kemajuan atau modernisasi ternyata mempunyai dua sisi yang dapat 

menguntungkan dan atau juga merugikan, khususnya masalah kemajuan dalam bidang 

teknologi informasi. Era globalisasi dan keterbukaan informasi, misalnya internet membuat 

segala bentuk informasi menjadi sangat mudah didapat. Sayangnya sangat sulit untuk 

membendung informasi yang dapat merusak kepribadian remaja, misalnya pornografi dan 

kehidupan seksual bebas. Selain itu, orang tua, lingkungan dan juga institusi pendidikan, 

tampaknya belum siap untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi yang berkembang 

dengan sangat cepatnya. (Kaplan S., 1988; Saban, 2002; Dien G. Nursal., 2008; Felly 

Philipus Senewe dkk., 2009 ).  

 

Masalah seksualitas merupakan masalah yang pelik bagi remaja, karena masa remaja 

merupakan masa dimana seseorang dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah baik 

itu masalah perkembangan maupun lingkungan. Tantangan dan masalah ini akan 

berdampak pada perilaku remaja khususnya perilaku seksualnya. Masalah ini menjadi 

bahan yang menarik untuk dibicarakan dan didiskusikan, karena sifatnya yang sensitif dan 

rawan menyangkut moral, etika, agama serta latar belakang sosial ekonomi. Hal ini 

tentunya menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak baik orang tua, pengajar, pendidik 

maupun orang dewasa lainnya (Mu’tadin 2013). 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Chaerani Erni dan Suherman (2019), didapatkan hasil 

yang menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan remaja yang melakukan perilaku seksual 

berisiko adalah pernah berpegangan tangan, pernah berpelukan, pernah berciuman, pernah 

meraba bagian tubuh yang sensitif, dan pernah melakukan hubungan seksual berupa 

senggama. Selanjutnya dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku seksual berisiko 

dapat berupa dampak psikologis, diantaranya merasa cemas dan takut setelah melakukan 

perilaku seksual dan  dibayangi perasaan berdosa ketika melakukan perilaku seksual. 

Kemudian itu remaja juga mengganggap itu hal yang wajar dan lazin dilakukan oleh yang 

berpacaran.  

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku seksual berisiko menunjukkan kondisi 

kegawatdaruratan di kalangan remaja, maka perlu kerjasama antar sector, baik itu  lintas 

sector maupun lintas sector program. Selanjutnya sekolah – sekolah di Kepulauan Bangka 

Belitung perlu mengaktifkan Unit Layanan Bimbingan Konseling dan memfasilitasi minat bakat 

remaja di sekolah sehingga siswa mempunyai kegiatan yang bermanfaat dalam kegiatan 

ekstrakulikuler . sedangkan remaja hendaknya selektif dalam memilih teman atau dalam 

berinteraksi dengan teman sebaya. Selanjutnya bagi orang tua harus lebih memperhatikan anak  

dalam perkembangannya dan membangun hubungan persahabatan dengan teman - teman 

sebayanya. Apalagi saat ini kemajuan teknologi semakin canggih banyak situs-situs internet yang 

mudah dibuka oleh remaja-remaja yang sedang mengalami puncak perkembangan seksual dan 

keinginan remaja yang serba ingin tahu tentang segala sesuatu termasuk masalah seks.  
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