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ABSTRAK 

Remaja memerlukan pendekatan khusus untuk dapat menceritakan masalah yang 

dihadapi. Peran teman sepergaulan mendukung terjadinya perubahan pada diri 

remaja.   Penanggulangan  dengan  memperbaiki  teman  sepergaulan  menjadi 

sangat penting. Tujuan  kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan model 

pendekatan Peer Control Group dari, oleh, dan untuk remaja dalam 

menanggulangi  masalah  HIV/AIDS,  NAPZA,  dan  kesehatan  reproduksi  siswa 

SMA di Kotamadya Surabaya. Pendekatan yang dipakai yaitu bidang pendidikan, 

kesehatan, pelatihan disertai studi kasus.  Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 

dua tahap. Tahap pertama, Workshop Kesehatan Reproduksi Remaja HIV/AIDS 

dan NAPZA bagi Remaja SMA di Surabaya. Tahap kedua,  follow up berupa 

implementasi  kegiatan  di  sekolah  masing-masing  oleh  remaja  SMA  selama  6 

bulan sejak workshop dan pertemuan rutin untuk sharing informasi sekaligus 

pengalaman.  Workshop  dilaksanakan  selama  tiga  hari  (22-24  April  2005)  di 

ruang kuliah histologi  FK-Unair diikuti perwakilan siswa dari sekolah terpilih. 

Hasil  pretest  sebelum  workshop   menunjukkan  62,5%  siswa  berpengetahuan 

cukup.   Sesudah   workshop,   sebagian   besar   siswa   tingkat   pengetahuannya 

bertambah, yaitu tingkat pengetahuan cukup sebesar 25%,  tingkat pengetahuan 

baik 68,8% dan tidak ada yang berpengetahuan kurang. Untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan tingkat pengetahuan siswa sebelum dan sesudah workshop 

dilakukan uji statistik Pair T test dengan α<0,05. Hasil uji statistik Pair T test 

didapatkan   signifikansi penelitian p=0,000 (<0,05). Hasil penelitian 

menunjukkan  terdapat  perbedaan  yang  sangat  bermakna  dalam  hal  tingkat 
pengetahuan  siswa  sebelum  dan  sesudah  workshop.  Uji  korelasi  didapatkan 

p=0,000  (<0,05),  dengan  demikian   workshop  sangat  berkorelasi  terhadap 

perubahan tingkat pengetahuan. Sehingga upaya penggulangan  masalah 
kesehatan reproduksi remaja, NAPZA dan  HIV/AIDS dengan model pendekatan 

peer control grup dapat diterapkan untuk remaja SMA Kotamadya Surabaya. 

 
Kata Kunci: remaja, peer control group, follow up. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang. Remaja merupakan masa peralihan masa anak-anak ke masa 

dewasa.   Perubahan   tingkat   kedewasaan   remaja   tidak   terlepas   dari   fungsi 

reproduksi,  yang  mana   kesehatan  reproduksi  merupakan  bagian  dari  fungsi 

reproduksi itu sendiri. Perilaku kesehatan reproduksi remaja (KRR) saat ini sudah 

sangat mengkhawatirkan. Hasil sebuah studi  menyatakan  bahwa lebih dari 500 

juta  remaja  usia  10-14  tahun  hidup  di  negara  berkembang,  rata-rata  pernah 

melakukan hubungan suami isteri (intercourse) pertama kali di  bawah usia 15 

tahun (Sedlock, 2000; US Bureau of The Cencus, 1998). Data lain menunjukkan 
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bahwa  kurang  lebih  60%  kehamilan  yang  terjadi  pada  remaja  di  negara 

berkembang  adalah tidak dikehendaki (unwanted pregnancy) serta kurang dari 

111 juta kasus infeksi menular seksual diderita oleh kelompok usia di bawah 25 

tahun  (WHO/UNFPA/UNICEF, 1999). Setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 

tahun terinfeksi HIV (Annual Report 2001, IPPF). 

Program antisipasi  peningkatan  masalah  kesehatan  reproduksi  remaja  menjadi 

sangat   penting   mengingat   sampai   tahun   2000,   penduduk   berusia   remaja 

meningkat  menjadi   sekitar  43,65  juta  orang.  Selain  itu,  visi  Departemen 

Kesehatan   tentang   Pola   Pembinaan   Kesehatan   Reproduksi   Remaja   belum 

memberikan hasil yang memuaskan,  komitmen Pemerintah pada International 

Conference  on  Population  and  Development  (ICPD)  Kairo  tahun  1994  tidak 

berjalan  sistematis  dan  menyeluruh,  cenderung  terdapat  peningkatan  masalah 

kesehatan  reproduksi  remaja.  Oleh  karena  itu  target  pelayanan   kesehatan 

reproduksi  remaja  Indonesia  Sehat  tahun  2010  yaitu  menurunkan  prevalensi 

permasalahan remaja menjadi diragukan. 

Penanggulangan masalah  remaja  perlu  pendekatan  khusus,  agar  remaja  dapat 

menceritakan  masalah  yang  dihadapi.  Selama  ini  peranan  teman  sepergaulan 

sangat mendukung terjadinya perubahan pada diri mereka. Teman yang salah akan 

menjadikan remaja yang sedang berada dalam tahap perkembangan menjadi salah 

pula. Oleh karena itu  penanggulangan dengan memperbaiki teman sepergaulan 

menjadi sangat penting. 

Program ini  menawarkan  pendekatan  dari  kelompok  sepergaulan  dan  dikenal 

dengan  nama   peer  control  group.  Kegiatan  ini  bermaksud  menyelesaikan 

penyimpangan  perilaku  yang   timbul  dari  masalah  remaja  baik  HIV/AIDS, 

NAPZA maupun kesehatan reproduksi oleh teman sepergaulan. Teman 

sepergaulan  agar  dapat   menyelesaikan  masalah  maka  teman  tersebut  harus 

memiliki pengetahuan yang cukup. Program ini melatih remaja mengenai masalah 

yang dihadapi sekaligus melihat langsung dampak  yang dihadapi. Remaja yang 

telah diberi pelatihan kemudian diharapkan dapat menerapkan di sekolah masing- 

masing dan mempengaruhi teman sepergaulan tanpa merasa digurui sehingga di 

masa mendatang masalah HIV/AIDS, NAPZA dan kesehatan reproduksi remaja 

dapat tertanggulangi sejak dini. 

Rumusan Masalah. Apakah model pendekatan Peer Control Group dari, oleh, 

dan  untuk   remaja  dapat  menanggulangi  masalah  HIV/AIDS,  NAPZA,  dan 

kesehatan reproduksi dikalangan remaja ? 

Tujuan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan model pendekatan Peer Control 

Group dari,  oleh, dan untuk remaja dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS, 

NAPZA, dan kesehatan  reproduksi pada siswa SMA di Kotamadya Surabaya. 

Tujuan  Khusus.  Memberi  materi   dan   pelatihan  HIV/AIDS,  NAPZA  dan 

Kesehatan  Reproduksi  pada  siswa  SMA  di   Kotamadya  Surabaya  melalui 

Workshop Kesehatan reproduksi Remaja; mengajak siswa SMA  di Kotamadya 

Surabaya  melihat  langsung  berbagai  dampak  akibat  HIV/AIDS,  NAPZA,  dan 

masalah kesehatan reproduksi yang timbul pada pasien di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya;  mencoba menerapkan hasil pelatihan dan kunjungan lapangan pada 

teman-teman di sekolah masing-masing dari, oleh, dan untuk remaja itu sendiri. 

Manfaat. Mengetahui pokok persoalan kesehatan reproduksi yang dialami remaja 

SMA di Surabaya yang dapat dipakai sebagai acuan  penanggulangan; sebagai 

dasar antisipasi masalah kesehatan reproduksi lain; tercipta model 



PKMK-2-7-3  
 

 
 
 

penanggulangan masalah remaja dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja 

itu sendiri. 

 
METODE PENDEKATAN KEGIATAN 

Desain Kegiatan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pengabdian masyarakat 

khususnya  remaja.  Pendekatan  yang  dipakai  yaitu  dalam  bidang  pendidikan, 

kesehatan,  pelatihan  disertai  studi  kasus.  Waktu  dan  Tempat  Pelaksanaan 

Program. Kegiatan dilaksanakan selama 10 bulan mulai bulan Maret-Desember 

2005. Pelaksanaan  kegiatan  dibagi  menjadi  dua  tahap.  Tahap  pertama  adalah 

Workshop  Kesehatan Reproduksi Remaja HIV/AIDS dan NAPZA bagi Remaja 

SMA di Surabaya, tanggal 22-24 April 2005 di Fakultas Kedokteran Unair. Tahap 

kedua adalah Follow up berupa implementasi kegiatan di sekolah masing-masing 

oleh remaja SMA selama 6 bulan terhitung  berakhirnya pemberian materi dan 

setiap  bulan  diadakan  pertemuan  rutin  untuk  sharing   informasi  sekaligus 

pengalaman.   Pemantauan   dilaksanakan   langsung   ke   sekolah-sekolah   untuk 

melihat macam kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan follow up. Populasi 

dan  Sampel  Penelitian.  Populasi  yang  dipakai  adalah  remaja,  laki-laki  dan 

perempuan usia  15-18 tahun dan tercatat sebagai siswa SMA atau sederajat di 

Kotamadya  Surabaya  saat   program  dilaksanakan.  Pemilihan  sampel  remaja 

diserahkan  kepada  sekolah  masing-masing   berdasarkan  kriteria  yang  telah 

ditentukan. Tahap pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) Pendataan SMA 

di Surabaya, (2) Analisa dan pemilihan SMA, berdasarkan letak geografi, jumlah 

siswa dan kondisi atau masalah remaja terbanyak yang dihadapi, (3) SMA yang 

terpilih  sebagai  sampel  dikirim undangan  pelatihan,  (4)  Remaja  yang  hendak 

mewakili sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah masing-masing. Kriteria remaja 

yang boleh dikirimkan adalah: terutama kelas 1-2 pada saat program 

dilaksanakan.  Siswa  tersebut  diutamakan  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  baik 

ekstra maupun intra kurikuler. Diutamakan siswa yang memiliki pengaruh besar 

terhadap teman-temannya. Jumlah siswa yang  dikirimkan sebanyak maksimal 2 

orang,  terdiri  dari  putra  dan  putri.  Pelaksanaan  Kegiatan.  Tahap  persiapan 

meliputi perizinan, pemilihan materi dan fasilitator, serta persiapan acara  lain. 

Pemilihan  materi  didasarkan  atas  kebutuhan  dasar  remaja  dari  studi  literatur. 

Pemberian   materi   dan   pelaksanaan   pelatihan   disampaikan   pada   workshop 

kesehatan  reproduksi   remaja.  Penerapan  Materi  di  Sekolah  Masing-Masing 

(follow up). Tiap remaja yang mengikuti pelatihan (workshop) wajib mengadakan 

follow up di sekolah masing-masing tentang  materi dan pelatihan yang didapat. 

Tahap evaluasi terdiri dari dua. Evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan untuk 

menilai keberhasilan program, mulai dari pelaksanaan program, pelatihan hingga 

penerapan  materi  di  sekolah  masing-masing.  Evaluasi  keberhasilan  pelatihan 

dinilai dari tambahan informasi yang didapat remaja sebelum dan sesudah diberi 

pelatihan. Kegiatan  dinyatakan berhasil apabila nilai posttest remaja meningkat 

dibandingkan  nilai  pretest  tentang  materi  yang  telah  diberikan.  Pada  evaluasi 

digunakan uji statistik Pair T Test dengan α<0,05 untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan  pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan workshop. Evaluasi 
keberhasilan penerapan  materi di sekolah masing-masing diketahui dari laporan 

tiap peserta dengan meninjau jumlah peminat dari kegiatan serupa yang dilakukan 

di sekolah dan angka tambahan informasi. 
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HASIL PEMBAHASAN 
Workshop Kesehatan Reproduksi Remaja. Workshop Kesehatan Reproduksi 
Remaja,  HIV/AIDS  dan  NAPZA  bagi  Remaja  SMA  di  Surabaya  merupakan 

rangkaian   kegiatan  dari  program  yang  menawarkan  pendekatan  kelompok 

sepergaulan, dikenal  dengan  nama peer control group. Kegiatan ini bermaksud 

menyelesaikan   penyimpangan   perilaku   masalah   remaja   berupa   HIV/AIDS, 

NAPZA  maupun  kesehatan  reproduksi  yang  akan  diselesaikan  melalui  teman 

sepergaulan.  Untuk  itu  teman  sepergaulan  harus  memiliki  pengetahuan  yang 

cukup, yaitu remaja dilatih mengenai masalah yang dihadapi sekaligus  melihat 

langsung dampaknya. Remaja yang telah diberi pelatihan diharapkan menerapkan 

di  sekolah  masing-masing  dan  mempengaruhi  teman-teman,  sehingga  remaja 

tidak  merasa   digurui  dan  pada  akhirnya  masalah  HIV/AIDS,  NAPZA  dan 

kesehatan reproduksi dapat terselesaikan. Workshop dilaksanakan selama tiga hari 

yaitu tanggal 22-24 April 2005, di ruang kuliah histologi FK Unair. Peserta adalah 

perwakilan siswa dari sekolah terpilih. Peneliti mengundang masing-masing dua 

orang siswa dari 25 sekolah lanjutan atas baik SMA atau sederajat di Surabaya. 

Pelaksanaan workshop diikuti 32 peserta yang berasal dari 16  sekolah-sekolah 

terpilih dan siswa-siswa tersebut wajib mengikuti workshop dari awal sampai 

selesai.  Peserta  yang  hadir  dalam  workshop  hanya  62%  dari  jumlah  yang 

diharapkan. Hal  ini bisa disebabkan peserta yang diundang mempunyai jadwal 

lain sehingga tidak dapat mengikuti workshop, kurangnya penyampaian informasi 

mengenai  pelaksanaan  workshop,   ataupun  tentang  peer  control  group,  atau 

kurangnya kesadaran baik dari pihak sekolah  maupun siswa untuk bergabung 

dalam peer control group dalam menangani masalah kesehatan reproduksi remaja, 

HIV/ AIDS, dan NAPZA. 

Pelaksanaan workshop terdiri dari pemberian materi dan diskusi oleh para dokter 

ahli, diskusi  kelompok tentang studi kasus, dan permainan yang berhubungan 

dengan  NAPZA  dan  kesehatan  reproduksi  serta  penampilan  foto-foto  aborsi, 

narkoba dan masalah kesehatan reproduksi lain. Pemilihan materi didasarkan atas 

kebutuhan   dasar   remaja.   Materi   yang   disajikan   adalah:   (1)   Problematika 

Kesehatan  Reproduksi  Remaja  dan  Hak-haknya,  agar  peserta  dapat  mengerti 

permasalahan  remaja,  dan  agar  peserta  dapat  mengetahui  hak-hak  di  bidang 

kesehatan reproduksi, (2) Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi, agar peserta 

lebih  memahami  anatomi  dan  fisiologi  organ  reproduksi,  (3)  Perkembangan 

Psikoseksual   Remaja,   Gender  dan  Perilaku  Seks  Remaja  yang  Aman  dan 

Penyimpangannya, agar peserta memahami perkembangan psikoseksual manusia 

dari bayi-remaja, gender dan perilaku seks remaja yang aman dan penyimpangan 

yang  terjadi,  (4)  Kehamilan,  Abortus,  Keluarga  Berencana,  dan  Seksualitas, 

tujuannya, agar peserta mengetahui proses kehamilan dan aborsi, serta mengetahui 

tentang KB dan seksualitas ditinjau dari segi medis, (5) Penyakit Menular Seksual 

dan  HIV/AIDS,  bertujuannya  agar  mengetahui  PMS  dan  HIV/AIDS,  baik 

diagnosa,  penularan,  dan  tindakan  preventif,  (6)  Narkotika,  Psikotropika,  Zat 

Aditif  ditinjau  dari  segi  Medis,  Sosial  dan  Aspek  Medikolegal,  agar  peserta 

mengetahui  efek  NAPZA  dari  segi  medis,  sosial  dan  medikolegal.,  dan  (6) 

Advokasi  dan  Perencanaan  Kegiatan  Kelompok  Peduli  Kesehatan  Reproduksi 

Remaja,  HIV/AIDS  dan  NAPZA  di  sekolah   masing-masing,  agar  peserta 

mempunyai  pengetahuan  advokasi  dan  perencanaan  kegiatan,  sehingga  dapat 
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melaksanakan  program  dan  mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  di  sekolah 

masing-masing. 

Kegiatan selanjutnya yaitu sesi diskusi. Diskusi antar kelompok membahas kasus 

yang mungkin dialami siswa ketika follow up kegiatan di sekolah masing-masing. 

Tiap   kelompok   diberi   satu   kasus   KRR,   menyelesaikannya   dan   kemudian 

mempresentasikan dihadapan peserta lain.  Peserta lain menanggapi dan terjadi 

diskusi dua arah diperantarai fasilitator. 

Pelaksanaan permainan berhubungan dengan NAPZA dan kesehatan reproduksi 

dilakukan dengan membuat permainan untuk peserta. Permainan berupa 

permainan  bongkar pasang tentang KRR. Selain diskusi dan permainan, acara 

diadakan dengan menampilkan foto-foto bayi aborsi sehingga peserta mengetahui 

dampak yang terjadi bila menggunakan NAPZA dan melakukan seks bebas. 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa, sebelum dan sesudah pemberian 

materi dilakukan tes. Dibawah ini adalah hasil dari perubahan pengetahuan siswa 

tentang kesehatan reproduksi dan NAPZA (Tabel 1). 
Tabel 1. Nilai rata-rata hasil tes 

Sebelum workshop 87,23 (maksimal 150) 
Sesudah workshop 109,70 (maksimal 150) 

Tingkat pengetahuan siswa dikelompokkan menjadi 3 yaitu rendah (nilai <75), 
sedang (nilai  75-100) dan baik (nilai 100-150). Distribusi tingkat pengetahuan 

siswa sebelum dan sesudah diadakannya workshop dapat dilihat pada tabel 7. Dari 

tabel  tersebut  diketahui  bahwa  sebagian   besar  siswa  berpengetahuan  cukup 

(62,5%) sebelum dilakukan workshop. Sesudah workshop,  sebagian besar siswa 

tingkat pengetahuannya bertambah, yaitu tingkat pengetahuan cukup sebesar 25%, 

tingkat  pengetahuan  baik  68,8%  dan  tidak  ada  yang  berpengetahuan  kurang. 

Persentase tersebut dihitung untuk 32 orang sehingga ada satu siswa yang tidak 

memiliki tingkat pengetahuan karena tidak ikut pretest atau posttest. 

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Workshop 
Frequency Percent 

Tingkat pengetahuan sebelum workshop 

pengetahuan cukup 20 62,5 

pengetahuan baik  4 12,5 

Total 31 96,9 

Total (digabung dengan yang 

  tidak ikut pretest 1 orang)  
32  100,0  

 

Tingkat pengetahuan sesudah workshop 

pengetahuan cukup  8 25,0 

pengetahuan baik 22 68,8 

Total 30 93,8 

Total (digabung dengan yang 

  tidak ikut posttest 2 orang)  
32  100,0  

 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat pengetahuan siswa sebelum 

dan sesudah workshop dilakukan uji statistik Pair T test dengan α<0,05. Uji Pair 

T Test digunakan karena kuisioner telah ditandai dan diberi nomor sehingga saat 

memasukkan data disesuaikan dengan nomor sebelumnya. Hal ini hanya diketahui 

oleh anggota tim peneliti tetapi untuk menjamin kerahasiaan jawaban maka sistem 

pengkodean dirahasiakan. Hasil uji statistik Pair T test  didapatkan signifikansi 

penelitian   adalah   p=0,000   (<0,05).   Dengan   demikian   hasil   penelitian   ini 

menunjukkan  terdapat  perbedaan  yang  sangat  bermakna  dalam  hal  tingkat 
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pengetahuan siswa sebelum dan sesudah workshop. Dari uji korelasi didapatkan 

p=0,000   (<0,05),   dengan   demikian   workshop   sangat   berkorelasi   terhadap 

perubahan tingkat pengetahuan. 

Pemantauan Kegiatan  Follow  up.  Pelaksanaan  workshop  dilanjutkan  tahap 

follow up. Follow up berupa implementasi siswa SMA di sekolah masing-masing. 

Follow up dilakukan  selama enam bulan sejak workshop, ditambah pertemuan 

rutin yang bertujuan berbagi informasi dan pengalaman antarsiswa. 

Pemantauan  Follow  up  pertama  dilaksanakan  Selasa,  24  Mei  2005,  kedua 

Minggu, 26 Juni 2005, dan ketiga Minggu, 28 Agustus 2005 bertempat di ruang 

pertemuan Student Center (SC) FK Unair. Pemantauan juga melalui pengamatan 

ke masing-masing sekolah mengenai kegiatan pelaksanaan follow up. Follow up 

keempat dilaksanakan hari minggu tanggal 2 Oktober 2005, di ruang pertemuan 

SC FK Unair. Pemantauan pertama diikuti oleh 31 orang,  seperti jumlah ketika 

pelaksanaan workshop. Pada follow up pertama diadakan acara sharing  dengan 

dua  orang  yang  positif  mengidap  HIV/AIDS  (ODHA)  yang  didatangkan  dari 

Yayasan Friend Plus, sebuah yayasan yang khusus menangani ODHA. Selain itu, 

juga diadakan pemutaran film tentang NAPZA. Panitia bekerja sama dengan Unit 

Kegiatan Mahasiswa Mapanza Unair dalam acara ini. Peserta yang sudah memulai 

mengadakan  berbagai  kegiatan  di  sekolahnya   masing-masing  menjadi  lebih 

antusias tergabung dalam peer control group. Pemantauan kedua diadakan acara 

penyampaian laporan dari masing-masing sekolah tentang berbagai kegiatan yang 

telah mereka lakukan di sekolah berkaitan dengan peer control group. Jumlah 

peserta  yang  hadir  pada  acara  ini  berkurang  dari  jumlah  awal  pelaksanaan 

workshop.   Dari   sejumlah   peserta   yang   hadir,   hanya   satu   sekolah   yang 
menyerahkan dokumentasi kegiatan mereka. Pemantauan ketiga dilakukan dengan 

mendatangi sekolah-sekolah terpilih sekaligus memantau follow up sekolah yang 

berhubungan  dengan  peer  control  group.  Salah  satu  SMA  peserta  workshop 

sebagai follow up memasang berbagai poster mengenai Narkoba di berbagai sudut 

sekolah. Sekolah-sekolah SMA peserta pengikut workshop diminta dokumentasi 

follow up kegiatan mengenai peer control group. Pemantauan keempat merupakan 

pemantauan   terakhir   dari   hasil   kegiatan   pelaksanaan   workshop   kesehatan 

reproduksi remaja dan NAPZA.  Pemantauan berupa pertemuan dengan seluruh 

siswa SMA peserta workshop yang  dilaksanakan  di Student Center FK Unair. 

Kegiatan berupa pelaporan follow up oleh siswa peserta workshop dan penutupan 

dari rangkaian acara kegiatan workshop. Hasil kegiatan ini diharapkan agar siswa 

dapat melanjutkan kegiatan ini di sekolah, mengajarkan pengetahuan yang didapat 

kepada adik kelas dan dapat mengaplikasikannya di masyarakat. 

Isi dari pemantauan follow up yang telah dilakukan adalah menceritakan tentang 

pengalaman   dari   siswa-siswa   yang   merupakan   pioneer   selama   melakukan 

implementasi  di  sekolahnya.  Pengalaman  para  siswa  meliputi  jenis  kegiatan, 

sambutan  teman  sepergaulan,  hambatan-hambatan  yang  dialami.  Implementasi 

kegiatan para siswa bermacam-macam, seperti ajang “tempat curhat”, pengadaan 

seminar  kesehatan  reproduksi  remaja,  pembuatan  poster  atau  majalah  dinding 

bertemakan kesehatan reproduksi remaja, serta aksi peduli kesehatan remaja. 

Hal lain yang membuat kesulitan pemantauan follow up pelaksanaan workshop 

dalam  penelitian  ini  adalah  kesusahan  menghubungi  pioneer  untuk  kembali 

berkumpul dalam   suatu pertemuan rutin. Hal ini disebabkan kesusahan 

menyamakan waktu antarsekolah yang berbeda-beda, serta jadwal kuliah panitia. 
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Follow up Workshop.Follow up siswa sebagian besar berupa berupa pengadaan 

ajang  “tempat  curhat”.  Salah  satu  siswa  SMA  telah  memiliki  ruang  khusus 

sebagai ajang “tempat  curhat”. Pada awalnya siswa yang datang beberapa saja, 

lambat laun teman-teman mereka  tidak  segan untuk datang walaupun sekedar 
untuk bertanya atau bercerita tentang keadaan  mereka. Kegiatan ini didukung 

penuh  oleh  guru-guru  mereka.  Hal-hal  yang  sering  ditanyakan  kepada  siswa 

pioneer adalah masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering  dialami oleh 
remaja. 

Para pioneer tersebut bersama dengan teman sebaya di sekolah juga membuat 

poster yang bertemakan kesehatan reproduksi remaja. Poster tersebut dipasang di 

sekolah.  Sebagai  contoh,   salah  satu  SMA  mengadakan  seminar  kesehatan 

reproduksi remaja bagi siswa baru ketika  Masa Orientasi Siswa tahun pelajaran 

2004/ 2005 pada tanggal 16 Juli 2005. Siswa tersebut mendatangkan narasumber 

dari  panitia   workshop,  yaitu  dokter  muda  Fakultas  Kedokteran  Universitas 

Airlangga.  Siswa  tersebut  juga  melakukan  aksi  peduli  kesehatan  reproduksi 

remaja dengan memasang spanduk di jalan dekat sekolah mereka dan 

menempelkan   stiker   di   angkutan   umum.   Hal   ini   disambut   antusias   oleh 

masyarakat setempat. 

Berbagai  hambatan  juga  dialami  para  pioneer  dalam  melaksanakan  kegiatan 

mereka di  sekolah. Adapun hambatan yang dialami oleh para pioneer tersebut 

diantaranya  adalah  mereka  kurang  dapat  mengatur  waktu  implentasi  kegiatan 

pelatihan dengan waktu belajar, serta padatnya kegiatan-kegiatan kesiswaan yang 

sudah terjadwal oleh OSIS dan dewan guru di sekolah masing-masing. 

Metode Peer Control Group. Peer Control Group, yaitu pendidikan bagi remaja 

oleh  remaja  dan  untuk  remaja.  Remaja  mendapat  pendidikan  dulu  mengenai 

masalah-masalah  remaja,  termasuk  seksualitas  dan  kesehatan  reproduksi  serta 

NAPZA. Setelah itu, diharapkan mereka  dapat menularkan pengetahuannya tadi 

ke   rekan-rekan   sebayanya,   serta   mempengaruhi   mereka   untuk   mengambil 

keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. 

Remaja yang telah diberi pengetahuan berperan sebagai pemberi informasi bagi 

rekan sebaya,  selanjutnya disebut sebagai pioner. Kegiatan yang dilakukan oleh 

pioner bermacam-macam, misalnya menfasilitasi diskusi kelompok, memberikan 

informasi secara interpersonal, motivator kegiatan-kegiatan remaja di sekolah atau 

di lingkungan, dan juga memberikan peer counseling. 

Program peer control group diharapkan remaja yang terlibat didalamnya tidak 

menjadi terlalu serius dan menggurui teman sebaya. Pemberian informasi kepada 

teman sebaya,  dilakukan  secara khas remaja sehingga membuat orang belajar 

tanpa merasa digurui. 

Pada program kami menawarkan suatu kegiatan yang diberi nama pendekatan dari 

kelompok  sepergaulan dan dikenal dengan nama peer control group. Kegiatan 

kami bermaksud adalah  perilaku yang menyimpang yang timbul dari masalah 

remaja baik HIV/AIDS, NAPZA maupun kesehatan reproduksi akan diselesaikan 

oleh teman sepergaulan. Agar teman sepergaulan dapat  menyelesaikan masalah 

maka teman tersebut harus memiliki pengetahuan yang cukup. Dengan  adanya 

program  ini  remaja  akan  dilatih  mengenai  masalah  yang  dihadapi  sekaligus 

melihat  langsung  dampak  yang  dihadapi.  Remaja  yang  telah  diberi  pelatihan 

kemudian  menerapkannya di sekolah masing-masing dan mempengaruhi teman- 

temannya. Dengan  pendekatan ini remaja tidak akan merasa digurui sehingga 
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diharapkan  masalah   HIV/AIDS,   NAPZA   dan   kesehatan   reproduksi   dapat 

tertanggulangi. Metode ini secara sederhana menggunakan teman sebaya/seusia 

sebagai konselor/pendidik untuk membantu teman lainnya agar dapat mengambil 

keputusan sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. 
Pendidik sebaya  hanya  berperan  seperti  sebuah  cermin.  Teman  sebaya  hanya 

merefleksikan  perilaku atau memperlihatkan sisi lain yang mungkin terabaikan. 

Hasil refleksi oleh teman sebaya dapat dinilai perilaku remaja sendiri kemudian 

mengambil suatu keputusan yang tepat bagi diri sendiri. 

Program  Penanggulangan   Masalah   Kesehatan   Reproduksi   dan   Napza 

dengan  Pendekatan  Peer  control  Group.  Program  penanggulangan  masalah 
kesehatan reproduksi remaja dengan pendekatan dari kelompok sepergaulan dan 

dikenal   dengan   nama   peer   control   group.   Kegiatan   workshop   kesehatan 

reproduksi remaja bermaksud adalah perilaku yang menyimpang yang timbul dari 
masalah  remaja  baik  HIV/AIDS,  NAPZA  maupun  kesehatan  reproduksi  akan 

diselesaikan oleh  teman sepergaulan. Agar  teman sepergaulan dapat 

menyelesaikan masalah maka teman tersebut harus memiliki pengetahuan  yang 
cukup. Program workshop kesehatan reproduksi remaja akan melatih mengenai 

masalah   yang  dihadapi  sekaligus  melihat  langsung  dampak  yang  dihadapi. 

Remaja yang telah diberi pelatihan kemudian menerapkan hasil selama workshop 

di sekolah masing-masing dan  mempengaruhi teman-teman sebaya di sekolah. 
Pendekatan melalui teman sebaya bertujuan  agar remaja tidak merasa digurui 

sehingga masalah HIV/AIDS, NAPZA  dan kesehatan  reproduksi dapat 

tertanggulangi. 
Program peer control group yang dilaksanakan, peneliti memilih 25 sekolah untuk 

mewakili berbagai jenis sekolah yang ada di Surabaya. Adapun sekolah sekolah 

tersebut  meliputi  SMA  negeri,  SMA  swasta,  SMA  berbasis  agama  maupun 

sekolah  menengah  kejuruan.  Data  SMA/  sederajat  diperoleh  dari  Depdiknas 

Surabaya,   yang   telah   mengelompokkan   SMA/sederajat   berdasarkan   lokasi 

kecamatan dan oleh peneliti dipilih sekolah yang dapat mewakili lokasi di daerah 

urban-sub urban menurut peta Surabaya. Pemilihan SMA yang dilakukan panitia 

diharapkan permasalahan dari remaja SMA menjadi bervariasi. 

Pemilihan  siswa  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  masing-masing  SMA  dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Remaja yang boleh dikirimkan adalah 

terutama  kelas  1  atau  2   pada  saat  program  dilaksanakan.  Siswa  tersebut 

diutamakan aktif dalam berbagai kegiatan  baik ekstra maupun intra kurikuler, 

diutamakan siswa yang tergolong memiliki pengaruh besar terhadap teman-teman 

SMA. Jumlah siswa yang dikirimkan sebanyak maksimal 2 orang,  terdiri  dari 

putra dan putri. 

Pemberian pelatihan dan materi selama kegiatan workshop diharapkan agar siswa 

yang ditunjuk  sebagai pioneer mewakili sekolah mempunyai bekal pengetahuan 

yang  cukup  agar  dapat  menyebarkan  kepada  teman-teman  sebaya  di  sekolah 

maupun di lingkungan rumah. 

Tingkat pengetahuan  siswa  pioneer  tersebut  pada  saat  sebelum  dan  sesudah 

workshop diuji dengan tes (kuisioner) yang dibuat oleh peneliti. Soal pretest dan 

posttest  mengacu  pada   buku  pedoman  PKBI  yang  berjudul  ’Perkembangan 

Seksualitas  Remaja’  dimodifikasi  dengan  soal  buatan  peneliti.  Validitas  dan 

reliabilitas dari hasil tes diuji dengan SPSS 12.00 dengan uji independent sample 

test (T-Test), variabel yang diperhitungkan adalah nilai pre-test  dan post-test 
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siswa terpilih pada saat Workshop Kesehatan reproduksi Remaja, HIV/AIDS 

dan Napza bagi Remaja SMA di Surabaya. Hasil uji sampel menggunakan Pair 

T-test didapatkan perubahan bermakna pada nilai hasil test siswa SMA sebelum 

dan  sesudah  pemberian  materi  selama  3  hari.  Dari  32  siswa  yang  mengikuti 

pretest   terdapat   23%   yang   tingkat   pengetahuannya   kurang,   35%   tingkat 

pengetahuan cukup, dan 12% tingkat pengetahuan baik. Setelah pemberian materi 

pada workshop, saat post-test ternyata 26% tingkat pengetahuan  menjadi cukup 

dan 74% tingkat pengetahuan menjadi baik. Pre-test maupun post-test dilakukan 

pada siswa yang sama dengan jenis soal yang sama. 

Isi pemantauan berupa menceritakan tentang pengalaman dari siswa-siswa selama 

melakukan  implementasi  di  sekolah  masing-masing,  meliputi  jenis  kegiatan, 

hambatan-hambatan yang dialami. Kegiatan follow up yang dilakukan para siswa 

sebagian besar berupa ajang ”tempat  curhat” teman sebaya di sekolah. Hal-hal 

yang  sering  ditanyakan  kepada  siswa  yang  telah  mengikuti  workshop  adalah 

masalah-masalah  kesehatan  reproduksi  yang  sebagian  besar   dialami  remaja. 

Beberapa SMA peserta workshop memiliki tempat khusus untuk “ajang curhat”. 

Bentuk kegiatan lain yang dilakukan di sekolah adalah berupa seminar-seminar 

tentang  kesehatan reproduksi remaja. Para siswa tersebut juga membuat poster 

bertemakan kesehatan reproduksi remaja dan di tempel sekolah mereka. Selain itu 

mereka juga melakukan aksi peduli terhadap kesehatan reproduksi remaja dengan 

memasang spanduk di jalan dekat sekolah mereka  dan menempelkan stiker di 

angkutan umum. 

Hambatan yang dialami oleh para siswa di sekolah adalah mereka kurang dapat 

mengatur   waktu  implementasi  kegiatan  pelatihan  di  sekolah  dengan  waktu 

belajarnya, serta padatnya kegiatan-kegiatan kesiswaan yang sudah terjadwal oleh 

OSIS dan dewan guru di sekolah  masing-masing. Meskipun demikian, semua 

siswa masih menyatakan kesediaannya untuk terus melanjutkan penanggulangan 

masalah  kesehatan  reproduksi  remaja  meskipun  evaluasi  telah   selesai  dan 

berusaha mengatasi halangan yang ada. 

Kegiatan  yang  dilakukan  peneliti  dan  Forum  Ilmiah  dan  Studi  Mahasiswa 

(FORISMA)  FK  Unair  ini  sejalan  dengan  kegiatan  serupa  yang  dilakukan  di 

banyak negara dan hasilnya  pun hampir saling mendukung. Yayasan Pemuda 

Afrika Barat di Nigeria dan Ghana  melakukan peer control group dalam hal 

kesehatan  seksual  dan  reproduksi  yang  dilakukan  pada  remaja  laki-laki  dan 

perempuan berumur 12-24. Hasil dari studi mengatakan bahwa ada peningkatan 

pengetahuan dan sikap dalam kesehatan reproduksi dan remaja. Studi di Kenya 

menunjukkan   perilaku   remaja   yang   lebih   baik   dalam   upaya   menghindari 

pencegahan   penularan  HIV/AIDS  setelah  pelaksanaan  peer  control  group. 

Dengan demikian kegiatan peer control group ini dapat direkomendasikan untuk 

diterapkan  dalam  rangka  mengatasi   masalah  kesehatan  reproduksi  remaja. 

Pendekatan  ini  terbukti  memberikan  hasil  sesuai   dengan  yang  diharapkan 

meskipun juga terdapat keterbatasan di samping kelebihan. 

Beberapa hal perlu diubah antara lain tentang pendapat bahwa remaja adalah 

sasaran  program  tetapi  sebenarnya  remaja  juga  menjadi  pelaku  program  itu 

sendiri. Dalam hal-hal tertentu, seperti masalah kesehatan reproduksi dan hal-hal 

lain yang biasa dihadapi remaja pada  umumnya, remaja lebih sering berdiskusi 

dengan teman-teman sebayanya dibandingkan dengan orang dewasa di sekitarnya. 
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Dengan menjadi teman mereka dan tidak menggurui,  remaja merasa dihargai dan 
dianggap sebagai orang dewasa yang juga mempunyai kelebihan. Dengan menjadi 

pendengar dan tidak bersikap egois serta bersikap seolah-olah orang dewasa lebih 

tahu dari mereka. Dalam mendekati sekelompok remaja, kita harus berpikir secara 

positif dan tidak menghakimi mereka dengan hal-hal negatif. Apabila kelompok 

yang kita dekati mempunyai pandangan berbeda dalam arti  negatif, kita harus 

berusaha merubah pandangan tersebut secara bijak. Jika hal tersebut sulit diubah, 

kita  tidak  boleh  memaksakan  kehendak  dan  harus  dapat  membuat  keputusan 

untuk dapat meninggalkan kelompok tersebut. 

Saran-saran  yang  ingin  disampaikan  peneliti  diantaranya  adalah  Pemerintah 

hendaknya  memiliki program yang dapat membantu orang tua untuk memiliki 

pengetahuan yang baik  mengenai kesehatan reproduksi remaja dengan metode 

yang sesuai di masing-masing daerah,  sehingga remaja memperoleh informasi 

yang benar. Pemerintah seharusnya juga mempunyai  program untuk guru agar 

guru  memiliki  pengetahuan  yang  baik  tentang  kesehatan  reproduksi  remaja. 

Memasukkan kesehatan reproduksi remaja dalam kurikulum sekolah (SLTP  dan 

SLTA)  penting  untuk  segera  dilakukan.  Mencegah  hadirnya  informasi  yang 

kurang  tepat tentang kesehatan reproduksi remaja di media massa. Pemerintah 

diharapkan  lebih   memperhatikan  kasus-kasus  teen  pregnancy,  dengan  tidak 

mengucilkan dan tetap memperhatikan pendidikan mereka sehingga mereka tetap 

mempunyai  harapan  meraih  hari  depan  yang  cerah.  Memperhatikan  program 

remaja putri, karena kita dapat melihat bahwa masih banyak terjadi ketimpangan 

gender dalam masyarakat Indonesia. Selain itu program remaja putri / girl child 

merupakan salah satu hasil dari konferensi kependudukan dan  konferensi dunia 

tentang wanita di Beijing. Pemerintah melalui BKKBN harus segera membentuk 

kelompok  remaja  "Peduli  Kesehatan  Reproduksi  Remaja"  sebagai  motivator 

dalam   memasyarakatkan   kesehatan   reproduksi   remaja.   Pemerintah/UNFPA 

memberikan  kesempatan  kepada  'kelompok  remaja'  tersebut  untuk  melakukan 

studi  banding  ke  negara  lain  atau  workshop  internasional  untuk  menambah 

wawasan tentang pelaksanaan kesehatan reproduksi. 

 
KESIMPULAN 

1.  Upaya  penggulangan  masalah  kesehatan  reproduksi  remaja,  NAPZA  dan 

HIV/AIDS  dengan  model  pendekatan  peer  control  grup  dapat  diterapkan 

untuk remaja SMA Kotamadya Surabaya. 

2.  Upaya pendekatan dengan peer control grup melibatkan remaja SMA untuk 

dapat peduli  dengan permasalahan kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh 

teman sebayanya. 

3.  Program workshop yang dilakukan dengan  melibatkan  remaja SMA 

Kotamadya  Surabaya  adalah  sebagai  upaya  untuk  memberikan  tambahan 

pengetahuan tentang  kesehatan reproduksi,  NAPZA, dan HIV/AIDS. 

Workshop  tersebut  berhasil meningkatkan pengetahuan remaja,  yang 

kemudian diharapkan menjadi basic knowledge untuk  para siswa SMA dalam 

menjawab permasalahan teman sebayanya tanpa terkesan menggurui. 
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