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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

rahmat-Nya yang tercurah sehingga penulis bisa 

menyelesaikan Buku Ajar Mengenal Kesehatan Reproduksi 

Tunarungu. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah 

agar guru-guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki acuan 

dalam memberikan materi kesehatan reproduksi  kepada 

peserta didik tunarungu, materi-materi apa saja yang 

diperlukan dan dapat diberikan agar peserta didik tunarungu 

dapat memiliki bekal pengetahuan terkait organ-organ 

reproduksi perempuan dan laki-laki, perubahan fisik dan psikis 

pada remaja perempuan dan laki-laki, masalah-masalah yang 

dihadapi tunarungu saat masa remaja, cara merawat 

kebersihan organ reproduksi perempuan dan laki-laki dan 

jenis-jenis penyakit infeksi menular seksual (IMS). Hal ini untuk 

memberikan alternatif dalam membantu pemahaman peserta 

didik tunarungu terhadap pendidikan seksual yang belum ada 

dalam mata pelajaran di SLB 

 Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis 

seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak 

sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu secara moral dan material sehingga penyusunan 

buku ini dapat diselesaikan. 
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 Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh 

dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik 

nantinya. 

 

       

  Jakarta, 15 Oktober 2019 

       

  Penulis 
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BAB I 

PERKEMBANGAN ANAK SECARA UMUM  
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Manusia dalam kehidupannya mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan. Mulai dari masa kanak-kanak hingga 

dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia 

merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-

menerus. Pertumbuhan sering berhubungan dengan 

pertambahan ukuran badan dan fungsi fisik yang murni, 

sedangkan perkembangan berhubungan dengan sifat yang 

khas tentang gejala psikologis yang nampak (Depdikbud, 

1994). Menurut Hurlock (1988), perkembangan adalah 

serangkaian perubahan progresif (kemajuan) yang terjadi 

sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. 

Pada manusia, perkembangan pada tahun-tahun awal 

lebih kritis dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. 

Saat anak mencapai empat tahun, 80 % jaringan otaknya telah 

tersusun. Jaringan tersebut akan berkembang dengan optimal 

jika ada rangsangan dari luar berupa pengalaman-pengalaman 

yang dipelajari anak. Sebaliknya jaringan sel akan mati jika 

tidak diberikan rangsangan (latihan) yang tepat. Oleh karena 

itu periode perkembangan masa kanak-kanak merupakan 

masa emas (golden age) yang hanya terjadi satu kali dalam 

perkembangan kehidupan manusia.  
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A. Masa-masa Kritis yang Mempengaruhi Perkembangan 

Anak  

Masa-masa kritis dalam perkembangan anak dibagi 

menjadi tiga : 

1. Masa Pranatal 

Kehidupan sudah dimulai pada saat terjadinya 

pembuahan, ketika sel reproduksi wanita yang disebut 

ovum dibuahi oleh sel reproduksi pria yang disebut 

spermatozoa kemudian terbentuk janin sebagai bakal 

bayi  sampai  dengan sembilan bulan lebih berada 

dalam kandungan seorang ibu. Namun pada usia 

kandungan empat bulan, anak sudah dapat menerima 

getaran-getaran dan rangsangan-rangsangan dari luar 

seperti suara-suara dari benda-benda yang berbunyi 

yang didengar ibu (Sloane dan Benedict, 1997 dalam 

Hurlock, 1998). Oleh karena itu pada masa sekarang 

ini banyak para ibu yang mengandung mendengarkan 

musik klasik sebagai tujuan untuk melatih kepekaan 

pendengaran bayi di samping untuk merangsang 

kecerdasan otak bayi.  

Selama mengandung, kesehatan ibu, gizi, usia 

dan faktor lainnya merupakan pengaruh utama yang 

menentukan bagaimana perkembangan janin. Selain 

itu ada pengaruh tak langsung juga yang berpengaruh 

terhadap proses kehamilan ibu, yakni kemungkinan 
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bahaya fisik yang dialami seorang ibu selama 

kehamilan. 

 

a. Kondisi Ibu saat Hamil yang Mempengaruhi 

Perkembangan Pranatal 

1) Gizi 

Makanan bayi yang belum dilahirkan berasal 

dari aliran darah ibu melalui plasenta. Oleh 

karena itu bagi ibu yang hamil diperlukan 

masukan makanan yang cukup akan protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral pada 

ibu. “Makan untuk berdua” mungkin masih 

merupakan pepatah yang baik, tetapi dengan 

makna yang berbeda bukan hanya makan 

yang banyak tetapi cukup akan zat-zat yang 

dibutuhkan oleh tubuh, baik bagi si ibu hamil 

ataupun bagi anak yang sedang 

dikandungnya. 

2) Obat-obatan 

Hingga sekarang ini masih terlalu sedikit 

informasi dan pengetahuan mengenai obat-

obatan apa saja yang aman untuk 

dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil dan 

tidak membahayakan bagi anak yang 

sedang dikandungnya. Berkonsultasi dengan 

dokter atau bidan, merupakan upaya yang 
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baik untuk menjaga keamanan janin sebelum 

mengkonsumsi obat-obatan. Pemakaian 

obat-obatan yang tidak diperlukan atau yang 

hanya dibutuhkan sekali, atau 

mengkonsumsi obat karena suatu penyakit 

tertentu, sebaiknya tetap dengan 

pengawasan dokter atau bidan. Selain itu 

setiap keluhan yang muncul dikonsultasikan 

atau dilaporkan agar dokter atau bidan dapat 

memberikan obat yang sesuai dan 

dibutuhkan. 

3) Tembakau, kafein, dan alkohol 

Ada hubungan langsung antara merokok 

selama kehamilan dengan berat badan 

rendah bayi yang dilahirkan. Merokok dapat 

berdampak pada kesehatan dan 

keselamatan bayi yang akan dilahirkan. 

Menghindari udara yang dihirup dari asap 

rokok merupakan upaya yang lebih baik bagi 

ibu hamil agar tidak berdampak pada bayi 

yang dikandung. Sementara kafein, bagi ibu 

hamil, konsumsinya tidak boleh lebih dari 

250 mg per hari karena dapat 

mengakibatkan keguguran, kelahiran tanpa 

nyawa, dan kelahiran prematur. Biasanya 

kafein terdapat dalam kopi, jadi menghindari 
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minum kopi atau tidak minum kopi secara 

berlebihan juga merupakan upaya yang lebih 

baik dilakukan bagi ibu hamil.  

Alkohol dapat memberikan pengaruh yang 

berbahaya terhadap janin yang sedang 

tumbuh. Bayi yang dilahirkan oleh peminum 

alkohol kerap kali memperlihatkan cacat fisik 

dan mental. Tidak ada seorangpun yang tahu 

berapa takaran alkohol yang dianggap terlalu 

banyak dalam kehamilan. Karena itulah, 

banyak dokter menganjurkan agar wanita 

hamil tidak minum minuman keras sama 

sekali. Begitu juga dengan konsumsi 

marihuana, selain melanggar hukum, tidak 

aman dikonsumsi oleh ibu hamil, karena 

dapat menyebabkan abnormalitas kelahiran 

dan meningkatkan kandungan karbon 

monoksida (CO) dalam sel darah merah. 

4) Sinar-X 

Terkena radiasi sinar-X dalam dosis tinggi 

diketahui menyebabkan kanker dan dapat 

merusak janin. Untuk itu menghindari 

penggunaan sinar-X pada saat kehamilan 

merupakan langkah yang aman bagi 

perkembangan janin/bayi dalam kandungan. 

Penggunaan sinar-X saat ini sudah agak 
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berkurang karena sudah ada ultrasound 

yang digunakan untuk melihat bayi dan 

plasenta ibu hamil yang tidak memberikan 

pengaruh buruk terhadap kehamilan. 

5) Usia Ibu 

Sebelum berusia 21 tahun, alat reproduksi 

wanita belum matang sepenuhnya dan 

hormon yang diperlukan untuk reproduksi 

belum mencapai tingkat optimum. 

Sedangkan pada usia 29 tahun, kegiatan 

hormonal secara bertahap menurun. Dengan 

demikian, pada usia antara 21 tahun hingga 

29 tahun merupakan kondisi yang matang 

bagi ibu untuk hamil. 

 

b. Kemungkinan Bahaya Fisik yang Mempengaruhi 

Perkembangan Pranatal 

1) Keguguran atau abortus disebabkan kondisi 

yang tidak baik dalam lingkungan ibu. Seperti 

kurang gizi, gangguan kelenjar, stress, dan 

lain-lain. Semua itu dapat menyebabkan 

embrio tercabut dari dinding rahim. 

2) Ketidakteraturan perkembangan disebabkan 

oleh gen yang rusak. Tiga bulan pertama 

kehidupan pranatal merupakan periode di 

mana perkembangan struktur tubuh 
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dibentuk. Kondisi pranatal yang tidak 

menguntungkan seperti rubella termasuk 

penyakit anak yang ringan. Akan tetapi bila 

ibu yang terjangkit penyakit tersebut sedang 

berada dalam tiga atau empat bulan pertama 

kehamilan, dapat berdampak pada 

kerusakan fungsi organ tubuh pada anak 

seperti: katarak, tuli, kelainan  dalam struktur 

jantung, kerusakan gigi dan gangguan 

mental pada anak. 

 

2. Masa Natal 

Kelahiran bukanlah awal kehidupan, melainkan 

interupsi dalam pola perkembangan yang dimulai pada 

saat pembuahan. Inilah saatnya individu harus 

melakukan peralihan dari lingkungan intern di dalam 

rahim ke dunia di luar tubuh ibu. Karena perbedaan 

yang besar antara lingkungan intern dan lingkungan 

ekstern, bayi harus melakukan penyesuaian yang 

sangat radikal dan cepat. Apabila mereka tidak dapat 

melakukan dengan cepat, kehidupannya akan 

terancam. 

Penyesuaian yang harus dilakukan oleh bayi 

yaitu pertama: penyesuaian terhadap perubahan 

temperatur, di mana dalam rahim temperaturnya 
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sekitar 36 derajat celcius dan di luar rahim berkisar 20-

21 derajat celcius; kedua, penyesuaian terhadap 

pernafasan, sebelum lahir bayi mendapatkan oksigen 

melalui plasenta ibu namun setelah lahir bayi harus 

menghirup dan mengatur nafas, oleh karena itu bayi 

yang baru dilahirkan menangis. Ini merupakan upaya 

bayi dalam melakukan pernafasan; ketiga, 

penyesuaian terhadap makanan, kegiatan reflek 

menghisap dan mengunyah seringkali tidak 

berkembang secara sempurna, hal ini yang banyak 

menyebabkan bayi sesudah lahir kehilangan  berat 

badan; dan yang keempat, penyesuaian terhadap  

pembuangan, dalam beberapa menit atau beberapa 

jam  sesudah bayi lahir organ pembuangan mulai 

berfungsi membuang sampah tubuh yang sebelumnya 

disalurkan melalui pusat dan plasenta ibu. 

Setelah melakukan penyesuaian-penyesuaian 

terhadap beberapa kondisi, maka selanjutnya indera-

indera pada bayi yang baru lahir itupun berkembang, 

seperti organ penciuman, pengecap, kepekaan 

organik, kepekaan kulit, penglihatan dan pendengaran. 

 

a. Penciuman 

Penciuman yang terdapat di bagian dalam atas 

hidung telah berkembang baik pada saat lahir. 

Penciuman bayi sangat tajam, hal ini 
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diperlihatkan melalui tangisan, tolehan kepala, 

dan usaha menghilangkan rangsangan yang 

tidak menyenangkan dan menghisap sebagai 

tanggapan rangsangan yang menyenangkan. 

b. Pengecap 

Perkembangan penciuman yang baik dapat 

membantu reaksi pengecap. Bayi dapat 

membedakan antara rangsangan pengecap 

yang menyenagkan dan yang tidak. Ini 

diperlihatkan dengan menangis dan menggeliat 

terhadap rangsangan yang tidak 

menyenangkan seperti rasa asam, rasa pahit 

dan rasa asin yang diletakkan pada lidah serta 

dengan merenggangkan tubuh dan menghisap 

terhadap rangsangan yang menyenangkan 

seperti rasa manis. 

c. Kepekaan Organik 

Lapar dan haus telah berkembang baik pada 

saat lahir. Adanya kontraksi lapar pada bayi 

ditunjukkan dengan adanya rasa sakit di daerah 

perut ibu dan ini terjadi pada hari pertama 

kelahiran. 

d. Kepekaan Kulit 

Organ perasa untuk sentuhan, temperatur, dan 

tekanan tubuh telah berkembang pada saat lahir 

dan ini terletak dekat permukaan kulit. 
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Kepekaan terhadap suhu dingin juga 

berkembang lebih baik daripada terhadap 

panas. Kepekaan terhadap sentuhan dan 

tekanan lebih besar di bagian muka, terutama 

bibir dibandingkan dengan anggota tubuh, paha, 

dan lengan. Kepekaan terhadap sakit 

berkembang lambat dan sangat dipengaruhi 

pengobatan ibu selama proses kelahiran. 

Tanggapan sakit berkembang lebih awal di 

bagian muka daripada di bagian belakang 

tubuh, ambang sakit biasanya menurun selama 

empat hari pertama sesudah lahir. 

e. Penglihatan 

Pandangan hitam putih bayi buram karena otot 

yang mengendalikan pergerakan mata terlalu 

kecil dan lemah untuk memungkinkan kedua 

mata berfokus pada obyek yang sama secara 

bersamaan. Nystagmus optic yaitu 

kemungkinan untuk mengikuti benda yang 

bergerak dan kemudian menggerakkan mata 

mundur kembali timbul selama minggu pertama 

kelahiran. Bayi dapat mengikuti rangsangan 

yang bergerak secara horizontal sebelum 

mengikuti secara vertikal. 
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f. Pendengaran 

Pendengaran merupakan salah satu dari 

seluruh indera yang paling sedikit 

perkembangannya pada saat kelahiran. Ada 

dua alasan: Pertama, karena di telinga bagian 

tengah terhambat oleh cairan amnion, 

gelombang suara tidak dapat menembus ke sel 

indera di telinga bagian dalam dan bayi tidak 

dapat mendengar beberapa jam atau beberapa 

hari sesudah lahir. Kedua, sel indera di telinga 

bagian dalam baru sebagin berkembang. Suara 

frekuensi rendah lebih efektif untuk 

menghentikan tangisan dan hisapan tidak 

berguna daripada suara frekuensi tinggi. 

Kebanyakan bayi dapat memisahkan lokasi 

suara dalam tiga atau empat hari sesudah lahir. 

Bayi lebih menanggapi suara manusia daripada 

suara lainnya seperti bunyi lonceng. Suara yang 

terus menerus didengarnya memiliki pengaruh 

yang lebih menenangkan daripada suara yang 

terputus-putus. 

 

Kebanyakan pada bayi kosakata yang berguna 

sudah bertambah. Bayi juga dapat menyebutkan kata-

kata yang digunakan secara tepat dan dapat mengerti 

pernyataan dan perintah-perintah yang sederhana 
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serta dapat menggabungkan beberapa kata menjadi 

kalimat yang berarti. Namun kemampuan mereka 

untuk berkomunikasi dengan orang lain dan untuk 

mengerti apa yang dikatakan orang lain dan untuk 

mengerti apa yang dikatakan orang lain kepada 

mereka masih dalam tingkat yang rendah. Masih 

banyak yang harus dikuasai sebelum mereka masuk 

sekolah. 

Bayi yang berkembang lambat dalam 

menguasai tugas-tugas perkembangan, akan 

mengalami kesulitan pada saat ia mencapai awal 

masa kanak-kanak. Dasar yang kurang baik dalam 

keterampilan motorik atau berbicara, akan menyulitkan 

anak untuk menguasai berbagai keterampilan di 

bidang perkembangan itu. Sebaliknya, kalau tugas 

perkembangan itu dikuasai dengan baik maka bayi 

akan memiliki dasar yang dibutuhkan untuk berhasil 

menguasai keterampilan berbicara, keterampilan 

motorik dan bentuk pengendalian tubuh lainnya yang 

penting untuk menjadi bagian dari kelompok 

sebayanya, yaitu salah satu tugas perkembangan 

yang penting dari awal periode kanak-kanak. 

Pada usia 8-9 bulan bayi mencoba meniru kata-

kata, isyarat dan gerakan-gerakan sederhana dari 

orang lain. Setelah berusia 12 bulan, bayi bereaksi 

terhadap larangan ”jangan...jangan...”. Pada usia 16-
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18 bulan, pada diri bayi terjadi negativisme, dalam 

bentuk keras kepala tidak mau mengikuti permintaan 

atau perintah dari orang dewasa. Ini ditunjukkan 

dengan perilaku menarik diri atau ledakan amarah. 

Setelah bayi berusia 20-24 bulan, bayi bekerjasama 

dalam sejumlah kegiatan rutin seperti berpakaian, 

makan dan mandi. 

Selain sudah dapat melakukan reaksi terhadap 

sosial, bayi juga sudah dapat melakukan tugas dalam 

belajar berbicara, seperti: 

a. Pengucapan Kata-kata 

Bayi belajar mengucapkan kata-kata sebagian 

melalui coba-coba tetapi terutama dengan 

meniru ucapan orang dewasa. Huruf mati dan 

campuran huruf mati lebih sulit diucapkan bayi 

daripada huruf hidup dan diftong. Banyak 

ucapan bayi yang tidak dapat dimengerti sampai 

usia 18 bulan, setelah itu berangsur-angsur 

terjadi kemajuan yang mencolok. 

b. Membangun Kosakata 

Mula-mula bayi belajar nama-nama orang dan 

benda, kemudian belajar kata-kata kerja seperti 

“memberi” dan “mengambil”. Kemudian bayi 

belajar beberapa kata sifat seperti “manis” dan 

“nakal”. Kosakata meningkat dengan 

bertambahnya usia. 
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c. Membentuk Kalimat 

Kalimat bayi yang pertama muncul antara 12-18 

bulan, biasanya terdiri dari satu kata yang 

disertai dengan isyarat. Lambat laun kata-kata 

merambat dalam kalimat, tetapi isyarat masih 

banyak digunakan sampai memasuki periode 

kanak-kanak. 

 

3. Masa Postnatal (Kanak-kanak) 

Para pendidik menyebut tahun-tahun awal masa 

kanak-kanak sebagai usia pra sekolah untuk 

membedakannya dari saat di mana anak dianggap 

cukup mampu, baik secara fisik dan mental, untuk 

menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai 

mengikuti pendidikan formal. Anak yang mengikuti 

taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak 

prasekolah atau bukan anak sekolah.   

  Aktivitas paling menonjol dalam masa ini 

adalah kegiatan meniru/mengikuti pembicaraan dan 

tindakan orang lain. Oleh karena itu, periode ini juga 

dikenal usia meniru. Namun meskipun kecenderungan 

ini tampak kuat tetapi anak lebih menunjukkan 

kreatifitas dalam bermain selama masa kanak-kanak 

dibandingkan dengan masa-masa lain dalam 
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kehidupannya, maka banyak ahli psikologi yang 

menyebut masa ini sebagai usia kreatif. 

Selama awal masa kanak-kanak, mereka 

memiliki keinginan untuk belajar berbicara. Hal ini 

karena belajar berbicara merupakan sarana pokok 

dalam sosialisasi. Anak-anak dapat lebih mudah 

berkomunikasi dengan teman sebaya. Belajar 

berbicara merupakan sarana untuk memperoleh 

kemandirian. Untuk meningkatkan komunikasi, anak-

anak harus menguasai dua tugas pokok yaitu mereka 

harus meningkatkan kemampuan untuk mengerti apa 

yang dikatakan oleh orang lain dan mereka harus 

meningkatkan kemampuan bicaranya sehingga dapat 

dimengerti oleh orang lain. Kemampuan anak pada 

periode ini dalam belajar bicara diuraikan di bawah ini: 

a. Pengucapan Kata-kata 

Anak-anak sulit belajar mengucapkan bunyi 

tertentu dan kombinasi bunyi, seperti huruf mati: 

z, w, d, s, dan g serta kombinasi huruf mati : st, 

str, dr dan, fl. Mendengarkan radio dan melihat 

televisi dapat membantu belajar mengucapkan 

kata-kata secara benar. 

b. Menambah Kosakata 

Kosakata anak-anak pada periode ini meningkat 

pesat. Dalam menambah Kosakata anak-anak 

belajar kata-kata yang umum seperti “baik” dan 
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“buruk” juga banyak kata-kata dengan 

penggunaan khusus seperti bilangan dan 

nama–nama warna. 

c. Membentuk Kalimat 

Kalimat biasanya terdiri dari tiga atau empat 

kata sudah mulai disusun oleh anak usia dua 

tahun. Kalimat ini banyak yang tidak lengkap, 

terutama terdiri dari kata benda dan kurang kata 

kerja, kata depan dan kata penghubung. 

Sesudah usia tiga tahun, anak membentuk 

kalimat yang terdiri dari enam sampai delapan 

kata. 

 

Dalam tugas perkembangan selanjutnya yaitu 

sosialisasi, pada masa ini ditandai dengan 

meningkatnya  hubungan sosial antara anak-anak 

dengan teman sebayanya, anak tidak hanya lebih 

banyak bermain tetapi juga banyak berbicara. 

Sedangkan pola sosial yang ditunjukkan oleh anak 

pada masa ini adalah: 

a. Meniru 

Agar sama dengan kelompoknya, anak meniru 

sikap dan perilaku orang yang sangat 

dikaguminya. 
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b. Persaingan 

Keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan 

orang lain sudah tampak pada usia empat 

tahun, ini dimulai di rumah dan kemudian 

berkembang dalam bermain dengan temannya 

di luar rumah. 

c. Kerjasama 

Pada akhir tahun ketiga, bermain kooperatif dan 

kegiatan kelompok mulai berkembang dan 

meningkat, baik dalam frekuensi maupun 

lamanya berlangsung, bersamaan dengan 

meningkatnya kesempatan untuk bermain 

dengan anak lain. 

d. Simpati 

Karena simpati membutuhkan pengertian 

tentang perasaan-perasaan dan emosi orang 

lain, maka hal ini hanya kadang-kadang timbul 

sebelum tiga tahun. Semakin banyak kontak 

bermain, semakin cepat simpati akan 

berkembang. 

e. Empati 

Seperti dengan simpati, empati juga 

membutuhkan pengertian tentang perasaan dan 

emosi orang lain tetapi disamping itu juga 

membutuhkan kemampuan untuk 

membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. 
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Relatif hanya sedikit anak yang dapat 

melakukan hal ini sampai awal masa kanak-

kanak berakhir. 

f. Dukungan Sosial 

Menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, 

dukungan dari teman-teman menjadi lebih 

penting daripada persetujuan orang dewasa. 

Anak beranggapan bahwa perilaku nakal dan 

perilaku mengganggu merupakan cara untuk 

memperoleh dukungan dari teman-teman 

sebaya. 

g. Berbagi 

Dari pengalaman bersama orang lain, anak 

mengetahui bahwa salah satu cara untuk 

memperoleh persetujuan sosial adalah dengan 

membagi miliknya terutama mainan dengan 

teman lainnya. Lambat laun sifat mementingkan 

diri sendiri berubah menjadi sifat murah hati. 

h. Perilaku Akrab 

Anak yang pada waktu bayi memperoleh 

kepuasan dari hubungan yang hangat, erat dan 

personal dengan orang lain berangsur-angsur 

memberikan kasih sayang kepada orang lain 

seperti guru, teman bahkan benda mati seperti 

mainan kesayangannya. 
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B. Aspek-aspek Perkembangan Anak 

1. Perkembangan Motorik 

Perkembangan motorik yaitu proses 

perkembangan yang progresif dan berhubungan 

dengan aneka ragam keterampilan fisik anak (motor 

skill). Motorik dapat dipahami sebagai segala 

keadaan yang meningkat atau menghasilkan 

stimulasi/rangsangan terhadap kegiatan organ-organ 

fisik. Perkembangan motorik adalah proses sejalan 

dengan bertambahnya usia secara bertahap dan 

berkesinambungan di mana gerakan individu 

meningkat dari keadaan sederhana, tidak 

terorganisasi, dan tidak terampil ke arah penampilan 

keteramplan motorik yang kompleks dan 

terorganisasi dengan baik (Corbin, 1980). 

Salah satu prinsip perkembangan motorik 

pada anak yang normal adalah terjadinya suatu 

perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan 

masa pertumbuhannya. Secara fisik, pada usia 4-6 

bulan, anak sudah mampu menggenggam dan 

menjangkau benda di dekatnya serta sudah mulai 

untuk dapat duduk. Untuk lebih jelasnya, tahap 

perkembangan motorik dapat dilihat pada tabel 01. 

Secara psikis, perkembangan motorik sangat 

dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan 
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pemberian stimulasi aktifitas gerak yang sesuai 

dengan masa perkembangannya. 

 

Tabel 01. Tahap Perkembangan Motorik pada Anak 

Usia (bln) Ciri-ciri perkembangan 

4-6 

a. Mulai mengkoordinasikan matanya 
b. Dapat membalik badan ke posisi tengkurap 
c. Mulai menarik ke posisi duduk, kemudian 

melakukan gerakan mundur dengan posisi 
duduk (mengesot) 

d. Menggenggam dan menjangkau benda di 
dekatnya 

 

7-10 

a. Mulai merangkak 
b. Mencoba berdiri dengan bantuan kemudian 

tanpa bantuan 
c. Maju perlahan-lahan dengan tangan dan 

lutut, kemudian dengan kedua tangan dan 
lutut 

d. Memungut benda dengan tangan 
 

11-14 
a. Berjalan dengan bantuan kemudian tanpa 

bantuan 

15-24 

a. Berdiri di atas satu kaki selama beberapa 
saat 

b. Lompat di tempat dengan dua kaki  
c. Membalik halaman buku tanpa bantuan 

orang lain 
d. Memegang gunting dan menyobek kertas 

24-36 

a. Berlari ke depan dengan baik, berhenti, dan 
memulai dengan mudah berjingkat-jingkat 

b. Tangan melempar bola dengan kedua di 
atas 

c. Menaiki dan menuruni tangga dengan 
berganti-ganti kaki dan berpegangan pada 
pegangan tangga 
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d. Melompat ke depan dengan dua kaki 
e. Menangakap bola yang melambung 

dengan mendekapnya ke dada 
f. Mendorong, menarik, dan mengendarai 

mainan beroda tiga 
 

 

2. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognisi merupakan 

perkembangan fungsi intelektual atau proses 

perkembangan kemampuan/kecerdasan otak anak. 

Kognisi adalah setiap perilaku mental yang 

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 

pengolahan informasi, pemecahan masalah, 

kesengajaan, dan keyakinan (Syah, 2003). Piaget 

(Yusuf, 2004: 6) membagi tahap perkembangan 

kognitif dalam 4 tahap (tabel 02.) yaitu: 1) 

Sensorimotor, 2) Praoperasional, 3) Operasi konkrit, 

dan 4) Operasi formal. 
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Tabel 02. Tahap-tahap Perkembangan Kognitif 

No. Periode 
Usia 
(thn) 

Deskripsi Perkembangan 

1 Sensorimotor 0-2 

Pengetahuan anak diperoleh 
melalui interaksi fisik, 
dengan orang tua atau 
benda di sekitarnya. 
Interaksi tersebut baru 
berbentuk refleks-refleks 
sederhana, seperti : 
menggenggam atau 
menghisap 

2 Praoperasional 2-7 

Anak mulai menggunakan 
simbol-simbol untuk 
menggambarkan dunia 
(lingkungan) secara kognitif. 
Simbol-simbol itu seperti : 
kata-kata dan bilangan yang 
dapat menggantikan objek, 
peristiwa, dan kegiatan 
(tingkah laku yang tampak) 

3 Operasi konkrit 8-11 

Anak dapat membentuk 
operasi-operasi mental atas 
pengetahuan yang mereka 
miliki. Mereka dapat 
menambah, mengurangi, 
dan mengubah. Operasi ini 
memungkinnya untuk dapat 
memecahkan masalah 
secara logis. 

4 Operasi formal >11 

Tahap ini merupakan 
operasi mental tingkat tinggi. 
Di sini anak (remaja) sudah 
dapat berhubungan dengan 
peristiwa hipotesis atau 
abstrak, tidak hanya dengan 
objek-objek konkret. Remaja 
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sudah dapat berpikir abstrak 
dan memecahkan masalah 
melalui pengujian semua 
alternatif. 

 

Proses kognisi yang terjadi pada diri anak akan 

berubah sejalan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak tersebut. Kemampuan kognisi 

seseorang pada umumnya berkembang secara 

bertahap dari lahir sampai usia 20 tahun walau dalam 

kecepatan yang berbeda. Adanya perbedaan 

individual dalam kemampuan kognitif ini di tentukan 

oleh unsur biologis (seperti unsur genetik dan proses 

kematangan) dan pengalaman dengan lingkungan. 

Antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan belajar 

insidental secara umum (Corsini, 1987 dalam Ediasri, 

1993). 

 

3. Perkembangan Sosial dan Moral 

Perkembangan sosial adalah proses 

perkembangan kepribadian seseorang sebagai 

anggota masyarakat dalam berhubungan dengan 

orang lain. Perkembangan sosial juga dimaksudkan 

sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam 

menyesuaikan diri dengan aturan-atuan yang berlaku 

di masyarakat di mana anak berada. 
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Menurut Bruno, perkembangan sosial  

merupakan proses pembentukan social self (pribadi 

dalam masyarakat) yakni pribadi dalam keluarga, 

budaya, bangsa, dan seterusnya (Syah, 2003). 

Kemampuan dalam bersikap dan berperilaku sosial 

selaras dengan norma moral (agama, tradisi, hukum, 

dan lain sebagainya) yang berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan, amat ditentukan dengan proses 

belajar yang dilalui. 

Kemampuan sosial anak adalah hasil belajar, 

bukan sekedar hasil dari kematangan saja. 

Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan 

kesempatan belajar dari berbagai respons lingkungan 

terhadap anak. Perkembangan sosialisasi yang 

optimal diperoleh dari respons yang diberikan.  

Perkembangan moral pada anak dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga di mana anak tinggal. 

Kebiasaan-kebiasaan anak mengikuti pola tingkah 

laku orang dewasa. Pembentukan moral anak juga 

dipengaruhi pada bentuk bimbingan yang diberikan 

oleh orang tuanya. Misalnya, mengucapkan salam, 

mencium tangan, makan dengan menggunakan 

tangan kanan, berkata jujur. 

Piaget (Syah, 2003) membagi tahap 

perkembangan moral berdasarkan usia (tabel 03.): 1) 

4-7 tahun, 2) 7-10 tahun, dan 3) 11 tahun ke atas. 



26 
 

 
 

 

Tabel 03. Tahap-tahap Perkembangan Moral 

Usia 
(tahun) 

Tahap 
Perkembangan 

Moral 
Ciri khas 

4-7 

Realisme moral 
(dalam tahap 
perkembang- 
an kognitif 
praoperasional) 

a. Memusatkan pada 
akibat-akibat perbuatan 

b. Aturan-aturan 
dipandang tak berubah 

c. Hukuman atas 
pelanggaran dipandang 
bersifat otomatis 

7-10 

Masa transisi 
(dalam tahap 
perkembangan 
kognitif konkret 
operasional) 

a.   Perubahan secara 
bertahap ke arah 
pemilikan moral tahap 
ke dua 

> 11 

Otonomi, 
realisme, dan 
resiprositas moral 
(dalam tahap 
perkembangan 
kognitif formal-
operasional) 

a. Mempertimbangkan 
tujuan-tujuan perilaku 
moral 

b. Menyadari bahwa 
aturan moral adalah 
kesepakatan tradisi 
yang dapat berubah 

 

 

4. Perkembangan Emosi 

Perkembangan emosi berkaitan dengan apa 

yang dirasakan seseorang terhadap situasi dan 

kondisi di sekelilingnya. Perkembangan emosi adalah 

perkembangan yang berkaitan dengan keuletan, 

kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi 
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berbagai masalah dan ketidakpastian dalam diri 

seseorang. Pada anak, perkembangan emosinya 

sudah diawali sejak tahun-tahun pertama 

kehidupannya, di mana keberadaan orangtua dan 

lingkungan sangat besar artinya bagi perkembangan 

selanjutnya. Setiap anak menunjukkan ekspresi yang 

berbeda sesuai dengan suasana hati dan dipengaruhi 

oleh pengalaman yang diperoleh sepanjang 

perkembangannya. Anak juga menjalin hubungan 

timbal balik dengan orang-orang yang mengasuhnya. 

Dengan demikian, kepribadian orang yang terdekat 

akan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya 

Berk (1989) mengemukakan perkembangan 

emosional anak dimulai dari tahun-tahun pertamanya, 

seperti terlihat pada tabel 04. 

 

Tabel 04. Perkembangan Emosional Anak 

Usia (th) Ciri-ciri perkembangan 

0-2 
 
 

a. Memberikan reaksi berbeda pada suara 
yang berbeda 

b. Menangis sebagai reaksi dari dingin, 
lapar, dan sakit 

c.  Tertawa dan menjerit karena gembira 
d. Bersikap tenang bila kebutuhannya 

terpenuhi 

3-4 
 

b. Anak telah memiliki kemampuan 
berpura-pura mematuhi peraturan untuk 
menyenangkan orang lain 

c. Mulai menunjukkan rasa cemburu 
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d. Tidak mampu menahan tangis dan tawa 

5-6 

a. Tidak terlalu cepat menangis bila ada hal-
hal yang tidak terpenuhi 

b. Tidak menunjukkan sikap marah pada 
kondisi yang wajar 

c. Emosi cepat meninggi pada saat sedang 
sakit atau lelah 

 

Anak dalam usia dini bersifat egosentris; 

keperluan dan keinginannya lebih penting daripada 

teman lainnya. Mereka mulai merasa ketakutan-

ketakutan yang nyata, dan mereka membutuhkan 

orang-orang dewasa untuk memberikan 

kenyamanan dan dukungan kepadanya di dalam 

setiap situasi. Dalam periode ini anak dituntut untuk 

mampu menyesuaikan diri dengan orang lain 

(keluarga, sekolah, dan teman sebaya). 

 

5. Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa adalah proses 

mengenal kata-kata dan kalimat mulai dari yang 

sangat sederhana hingga kompleks. Menurut 

Vygotsky (Santosa, 2005) perkembangan bahasa 

merupakan proses menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain dari 

secara eksternal ke arah internal dirinya.  

Perkembangan bahasa pada anak usia dini 

dimulai dengan mengucapkan kata-katanya yang 
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pertama yang diperoleh dengan meniru bunyi kata-

kata yang didengarnya. Kata-kata yang ditirunya 

masih terbatas pada satu kata atau kalimat tunggal. 

Selama tahun pertama dan ke dua, bayi mencoba 

memberitahukan kebutuhan dan keinginannya 

dengan cara mengganti bentuk-bentuk komunikasi 

yang dikenal sebagai bentuk-bentuk pra bicara. Pada 

akhir tahun pertama, dimulai tahap manipulasi dan 

bayi mencoba menemukan arti-arti baru pada setiap 

benda dan situasi yang aneh, seperti “siapa”, “apa”, 

dan “mengapa”. Papalia dan Old (1987: 149) dalam 

Santosa (2005) merinci lebih lanjut mengenai 

perkembangan bahasa anak usia dini seperti pada 

tabel 05. 
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Tabel 05. Perkembangan Bahasa Anak 

Usia 
(bln) 

Perkembangan bahasa 

12 

Anak belajar sedikit conventional social gesture 

seperti melambaikan tangan (seperti “dadah”, 

“bye..bye..”), mengangguk (seperti “iya”, “tidak”) 

13-14 
Anak mulai menggunakan isyarat atau meminta 

sesuatu 

14-18 
Anak berbicara 10 kata yang berbeda dan 

kosakata bertambah 

16-24 Kosakata anak meningkat dari 50-400 kata 
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HAKIKAT KETUNARUNGUAN
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A. Pengertian Ketunarunguan 

Istilah tunarungu diambil dari kata “tuna” dan 

“rungu”, tuna artinya kurang dan rungu artinya 

pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak 

mampu mendengar atau kurang mampu mendengar 

suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak 

berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat 

berkomunuikasi barulah diketahui bahwa mereka 

tunarungu. 

Untuk mengetahui lebih lanjut hakikat tunarungu, di 

bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat 

mengenai pengertian tunarungu, sebagai berikut: 

A deaf person is one whose hearing is disabled 
to an extent (ussualy 70 dB ISO or greater) that 
precludes the understanding of speech through the 
ear alone without or with the use of hearing aid. A 
hard of hearing person is one whose hearing is 
disabled to an extent (ussualy 35 to 69 dB ISO) that 
makes difficult, but does not precludes the 
understanding of speech through the ear alone 
without or with the use of a hearing aid. 

 
Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa 

seseorang dikatakan tuli jika kehilangan kemampuan 

mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih, sehingga 

ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain melalui 

pendengarannya sendiri, tanpa atau menggunakan alat 

bantu mendengar. Sedangkan seseorang dikatakan 

kurang dengar apabila kehilangan kemampuan 
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mendengar pada tingkat 35 dB sampai 69 dB ISO, 

sehingga ia mengalami kesulitan untuk mengerti 

pembicaran orang lain melalui pendengarannya sendiri, 

tanpa atau dengan alat bantu mendengar. 

Donald F. Morees (1978: 3) dalam Somad dan 

Herawati (1996: 26), mendefinisikan tunarungu sebagai 

berikut: 

Hearing impairment a generic term indicating a 

hearing disability that may range in severity from mild 

to profound it concludes the sub sets of deaf and hard 

of hearing. A deaf person in one whose hearing 

disability preclude successful processing of linguistic 

information through audition, with or without a 

hearing aid. A hard of hearing is one one who 

generally with use of hearing aid, has residual 

hearing sufficient to enable successful processing og 

linguistic information through auditions. 

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan 

kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, 

digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli 

adalah yang kehilangan kemampuan mendengar 

sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui 

pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat 

bantu dengar di mana batas pendengaran yang 
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dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses 

informasi bahasa melalui pendengaran. 

Terminologi lain tentang ketunarunguan yang 

dikemukakan oleh Uden (1977) didasarkan pada saat 

terjadinya ketunarunguan yang dikaitkan dengan taraf 

penguasaan bahasa, yaitu tuli pra bahasa (pre linguallly 

deaf), yaitu ketunarunguan yang diperoleh sebelum 

dikuasainya suatu bahasa (di bawah usia 1,6 tahun) dan 

tuli purna bahasa (post lingually deaf), yaitu 

ketunarunguan yang diperoleh setelah menguasai suatu 

bahasa dimana penyandangnya telah menerapkan dan 

memahami suatu sistem lambang yang berlaku di 

lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, terlihat 

bahwa masing-masing memberikan batasan dari sisi yang 

berbeda. Ada yang melihat dari segi pedagogis dan 

medis, ada yang berdasarkan pengelompokan dengan 

batas yang telah ditentukan secara internasional. Dengan 

beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

tentang tunarungu, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian tunarungu adalah seseorang yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar 

baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, 

sehingga ia tidak dapat menggunakan alat 

pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang 



35 
 

 
 

berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks 

terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat 

komunikasi yang sangat penting. 

 

B. Klasifikasi dan Jenis-jenis Ketunarunguan 

Untuk keperluan layanan pendidikan khusus, para 

ahli berpendapat klasifikasi mutlak diperlukan. Hal ini 

sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu 

mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya 

dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Dalam 

menentukan ketunarunguan dan pemilihan alat bantu 

dengar serta layanan khusus akan menghasilkan 

akselerasi secara optimal dalam mempersepsi bunyi 

bahasa dan wicara. 

Klasifikasi ketunarunguan sangat bervariasi 

menurut Boothroyd, seperti pada Gambar 01. Klasifikasi 

dan karakteristik ketunarunguan di antaranya didasarkan 

pada: 

Kelompok I  : Kehilangan 15-30 dB, mild hearing losses 

atau ketunarunguan ringan; daya tangkap 

terhadap suara cakapan manusia normal. 

Kelompok II : Kehilangan 31-60 dB, moderate hearing 

losses atau ketunarunguan atau 

ketunarunguan sedang; daya tangkap 

terhadap suara cakapan manusia hanya 

sebagaian. 
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Kelompok III : Kehilangan 61-90 dB: severe hearing 

losses atau ketunarunguan berat; daya 

tangkap terhadap suara cakapan manusia 

tidak ada.  

Kelompok IV : Kehilangan 91-120 dB: profound hearing 

losses atau ketunarunguan sangat berat; 

daya tangkap terhadap suara cakapan 

manusia tidak ada sama sekali. 

Kelompok V : Kehilangan lebih dari 120 dB: total hearing 

losses atau ketunarunguan total; daya 

tangkap terhadap suara cakapan manusia 

tidak ada sama sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 01. Klasifikasi Ketunarunguan 
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Selanjutnya, Boothroyd (1982) mendeskripsikan 

ketunarunguan berdasar amplifikasi dan tanpa amplifikasi 

terkait dengan derajat ketulian. Deskripsi ini dapat dilihat 

pada tabel 06. 

 

Tabel 06. Klasifikasi Ketunarunguan Menurut Boothroyd 

(1982: 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Main problems are with discrimination of voice quality 

differences and place of articulation of  

    consonants 

** Main benefits of hearing are in recognition of rhym and 

intonation and discrimination of certain  

     vowel differences 
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Dari tabel 06. dapat disimak bahwa derajat ketulian 

15-30 dB dikategorikan ringan, dengan kemampuan 

mendengar untuk bicara dan membedakan suara-suara 

atau sumber bunyi, dalam taraf normal. Modalitas belajar 

pada derajat ini menggunakan auditori. Begitu juga jika 

menggunakan alat bantu dengar. Derajat ketulian 31-60 

dB dikategorikan sedang, dengan kemampuan 

mendengar dan kapasitas untuk bicara hampir normal 

serta modalitas belajar auditori dengan bantuan visual. 

Namun jika menggunakan alat bantu dengar, kemampuan 

mendengar untuk bicaranya dapat menjadi normal dan 

modalitas belajarnya auditori. Derajat 61-90 dB 

dikategorikan berat. Kemampuan mendengar dan 

kapasitas membedakan suara tidak ada, modalitas 

belajarnya dengan bantuan visual. Namun jika 

menggunakan alat bantu dengar, kemampuan 

mendengar dapat kembali normal dan kapasitas 

membedakan suara bisa menjadi baik, serta modalitas 

belajarnya auditori dengan bantuan penglihatan. Derajat 

ketulian 91-120 dB, tergolong sangat berat. Kemampuan 

bicara dan kapasitas membedakan sumber bunyi sudah 

tidak ada dengan modalitas belajarnya visual. Namun jika 

menggunakan alat bantu mendengar, kemampuan 

mendengar untuk bicaranya normal, sedangkan kapasitas 

membedakan suara, buruk. Walaupun begitu pada taraf 
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ini masih mampu mengenal irama dan intonasi. Modalitas 

belajar pada tingkatan ini adalah auditori dengan bantuan 

penglihatan. Derajat ketulian lebih dari 120 dB, sudah 

tidak mampu mendengar. Kemampuan mendengar dan 

kapasitas untuk bicara tidak ada, walaupun dengan 

bantuan alat bantu mendengar. Modalitas belajar tanpa 

atau dengan alat bantu mendengar hanya mengandalkan 

visual.  

Uden (1977) membagi klasifikasi ketunarunguan 

menjadi tiga, yakni berdasar saat terjadinya 

ketunarunguan, berdasar tempat kerusakan pada organ 

pen pendengaran, dan berdasar pada taraf penguasaan 

bahasa. 

3) Berdasarkan saat Terjadinya 

a. Ketunarunguan bawaan, artinya ketika 

lahir anak sudah mengalami atau 

menyandang tunarungu dan indera 

pendengarannya sudah tidak berfungsi 

lagi. 

b. Ketunarunguan setelah lahir, artinya 

terjadinya tunarungu setelah anak lahir 

diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu 

penyakit. 

4) Berdasarkan Tempat Kerusakan  

a. Kerusakan pada bagian telinga luar dan 

tengah, sehingga menghambat bunyi-
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bunyian yang akan masuk  ke dalam 

telinga disebut Tuli Konduktif. 

b. Kerusakan pada telinga bagian dalam 

sehingga tidak dapat mendengar 

bunti/suara, disebut Tuli Sensoris. 

5) Berdasarkan Taraf Penguasaan Bahasa 

a. Tuli Pra Bahasa (Pre Lingually Deaf) 

adalah mereka yang menjadi tuli sebelum 

dikuasainya suatu bahasa (usia 1,6 

tahun) artinya anak menyamakan tanda 

(signal) tertentu seperti mengamati, 

menunjuk, meraih dan sebagainya 

namun belum membentuk sistem 

lambang . 

b. Tuli Purna Bahasa (Post Lingually Deaf) 

adalah mereka yang menjadi tuli setelah 

menguasai bahasa, yaitu telah 

menerapkan dan memahami sistem 

lambang yang berlaku di lingkungan. 

 

C. Penyebab Ketunarunguan 

Penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum 

lahir (pranatal), ketika lahir (natal), dan sesudah lahir (post 

natal). Trybus (1985) dalam Somad dan Hernawati (1996) 

mengemukakan enam penyebab ketunaruguan: 1) 

keturunan, 2) penyakit bawaan dari pihak ibu, 3) 
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komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, 4) radang 

selaput otak (meningitis), 5) otitis media (radang pada 

bagian telinga tengah), dan 6) penyakit anak-anak berupa 

radang atau luka-luka. Namun penyebab ketunarunguan 

yang lebih banyak adalah keturunan, penyakit, dari pihak 

ibu, dan komplikasi selama kehamilan.   

Untuk lebih jelasnya lagi, faktor-faktor penyebab 

ketunarunguan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Faktor Internal Diri Anak 

Faktor dari dalam diri anak terdapat beberapa hal 

yang menyebabkan ketunarunguan: 

a) Faktor keturunan dari salah satu atau 

kedua orang tua yang mengalami 

ketunarunguan. Kondisi genetik yang 

berbeda disebabkan oleh gen yang 

dominan represif dan berhubungan dengan 

jenis kelamin. Misalnya apabila seorang ibu 

mempunyai darah dengan Rh- 

mengandung janin Rh+, maka sistem 

pembuangan antibodi pada ibu sampai 

pada sirkulasi janin. Virus tersebut dapat 

membunuh pertumbuhan sel-sel dan 

menyerang jaringan-jaringan pada mata, 

telinga, dan atau organ lainnya.  

b) Penyakit Campak Jerman (Rubella) yang 

diderita ibu yang sedang mengandung. 
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Pada masa kandungan tiga bulan pertama, 

penyakit ini akan berpengaruh buruk pada 

janin. Penelitian oleh Hardy (1968) Somad 

dan Hernawati (1996) mengungkapkan 199 

anak yang ibunya terkena virus Rubella 

saat mengandung selama tahun 1964-

1965. Hasilnya, 50 % dari anak-anak 

tersebut mengalami kelainan pendengaran.  

c) Keracunan darah atau Toxaminia yang 

diderita ibu yang sedang mengandung. Hal 

ini bisa mengakibatkan kerusakan pada 

plasenta yang mempengaruhi 

pertumbuhan janin. Jika saraf atau alat 

pendengaran yang terserang, bayi akan 

lahir dalam keadaan tunarungu. 

 

b. Faktor Eksternal Diri Anak 

a) Anak mengalami infeksi pada saat 

dilahirkan. Misal, anak tertular Herpes 

implex yang menyerang alat kelamin ibu. 

Begitu juga dengan penyakit kelamin yang 

lain, jika virusnya masih aktif dapat 

ditularkan. Penyakit-penyakit yang 

ditularkan ibu kepada anak yang 

dilahirkannya dapat menyebabkan 
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kerusakan pada alat-alat atau syaraf 

pendengaran. 

b) Meningitis atau radang selaput otak yang 

disebabkan oleh bakteri yang menyerang 

labyrinth (telinga dalam) melalui sistem sel-

sel udara apada telinga tengah. 

c) Radang telinga bagian tengah (otitis media) 

pada anak. Radang ini mengeluarkan 

nanah, yang mengumpul dan mengganggu 

hantaran bunyi. Jika radang ini tidak segera 

diobati dapat menimbulkan kehilangan 

pendengaran yang tergolong ringan 

sampai sedang. Radang ini sering terjadi 

pada masa kanak-kanak sebelum 

mencapai usia enam tahun. 

Ketunarunguan yang disebabkan otitis 

media bisanya terjadi karena penyakit 

pernapasan yang berat atau pilek dan 

penyakit anak-anak seperti campak, 

sehingga dapat menyebabkan kehilangan 

pendengaran. 
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D. Perkembangan dan Hambatan Perkembangan Anak 

Tunarungu 

Berbagai penyebab terjadinya ketunarunguan 

seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat 

dipastikan akan mempengaruhi perkembangan anak 

selanjutnya. Walaupun anak tunarungu terus tumbuh 

secara fisik namun perkembangannya menjadi lambat. 

Penyandang tunarungu pada umumnya mengalami 

hambatan dalam komunikasi karena mereka kurang dapat 

menyampaikan pesan serta keterbatasan dalam 

berbahasa. 

Anak tunarungu mempunyai kecacatan yang tak 

segera tampak dibanding dengan anak kelainan lainnya. 

Kecacatan baru diketahui jika anak tunarungu diajak 

berkomunikasi. Secara sepintas yang nampak pada anak 

tunarungu justru penampilan mereka yang tidak berbeda 

dengan penampilan anak dengar pada umumnya. 

Kebanyakan orang tua merasakan bahwa dalam 

pertumbuhan jasmani dan perkembangan motorik anak 

tunarungu seperti waktu tengkurap, duduk, berjalan dan 

sebagainya, tidak berbeda dengan kakak atau adiknya 

yang tidak tunarungu. 

Namun apabila orangtua lebih cermat mengamati, 

ada beberapa ciri atau tanda khusus selama 

perkembangan anak tunarungu sejak bayi. Ciri-ciri inilah 
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yang segera akan membedakan mereka dari anak yang 

mendengar, seperti: 

a. Tidak segera menunjukkan reaksi terkejut terhadap 

bunyi apapun yang cukup keras walaupun dalam 

jarak yang cukup dekat; 

b. Apabila sedang menangis tidak bisa ditenangkan 

dengan suara yang penuh kasih sayang ibunya; 

c. Tidak pernah menoleh untuk mencari asal bunyi 

yang sangat keras; 

d. Tidak bereaksi apabila namanya dipanggil; serta 

e. Seolah-olah bersikap acuh tak acuh terhadap suara 

manusia. 

Sampai dewasa, hal ini sangat berpengaruh dalam 

berbagai aspek kehidupan dan perkembangan seorang 

anak, yaitu dalam kemampuan berbahasa dan 

berkomunikasi, sosial, emosi, kognitif, kecerdasan. Begitu 

juga dengan kemungkinan untuk mengikuti pendidikan 

umum yang di kemudian hari dapat mempersempit 

kesempatan dalam mencari lapangan pekerjaan 

(Boothroyd, 1982). 

Bagi anak dengar, hidupnya sepanjang hari 

dipenuhi oleh berbagai macam bunyi dan suara. Bahkan 

saat tidur, ia akan terbangun karena mendengar bunyi 

atau suara tertentu. Mungkin saat terbangun ia segera 

akan mencari bunyi atau suara yang menyebabkan ia 
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terbangun. Sementara sedang mencari bunyi atau suara 

yang membangunkannya, ia mendengar bunyi atau suara 

lain yang membuat ia ingin tahu, misalnya suara televisi 

yang berisikan berita yang sangat penting atau suara 

percakapan di meja makan. Dengan demikian kehidupan 

anak dengar akan selalu dipengaruhi oleh dunia bunyi dan 

suara yang didengarnnya. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pendengaran memberikan seseorang suatu latar 

belakang bunyi-bunyian yang membuat dirinya menyatu 

dengan lingkungannya. Untuk dapat memahami lebih 

lanjut mengenai pentingnya peran pendengaran, berikut 

ini akan digambarkan secara singkat sketsa kehidupan 

sehari-hari anak mendengar (Gambar 02.). 

Bagi anak tunarungu, lain keadaannya, ia tidak 

pernah akan dibangunkan oleh bunyi atau suara, mungkin 

ia akan dibangunkan oleh sinar matahari atau sinar lampu. 

Ia tidak akan pernah tahu apakah orangtuanya sudah 

bangun atau belum. 
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Gambar 02. Ilustrasi Dunia Anak Mendengar 

 

sedang memasak di dapur, atau apakah sudah pergi ke 

kantor dengan kendaraannya. Ia akan sering dikagetkan 

jika kamarnya tiba-tiba dibuka dan tiba-tiba melihat 

seseorang ada di depannya karena tak pernah 

mendengar suara orang atau bunyi langkah kaki yang 

mendekat. Bagi anak tunarungu kehidupan sehari-hari 

penuh kejadian yang serba tiba-tiba, yang seringkali 

mengagetkan, tidak menyenangkan, bahkan 

menjengkelkan. Padahal bunyi-bunyi latar belakang 

demikian memiliki dampak psikologis yang sangat 

penting, sebab dengan terdengarnya bunyi-bunyi setiap 

waktu berarti pula terjadinya kontak yang terus menerus 
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dengan orang atau benda-benda di sekelilingnya yang 

dapat memberikan rasa aman. Keadaan anak tak 

mendengar dapat dilihat pada Gambar 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 03. Dunia Anak Tidak Mendengar 

 

Dunia penghayatan anak tuli lebih sempit sehingga 

mereka akan lebih terarah kepada diri sendiri. Hal ini 

sudah tentu akan menghambat perkembangannya dan 

memunculkan berbagai permasalaan. Seperti masalah 

dalam komunikasi dan bahasa, masalah persepsi auditif, 

masalah kognitif, masalah emosi sosial, masalah 

pendidikan, dan masalah pekerjaan. Gambar 04. 

Mengilustrasikan permasalahan yang dihadapi anak 

tunarungu. 
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Gambar 04. Anak Tunarungu dengan Berbagai 

Permasalahannya 

 

Seperti anak mendengar, anak tunarungu juga 

mempunyai perkembangannya sendiri. Perkembangan itu 

mencakup perkembangan motorik, perkembangan 

kognitif, perkembangan persepsi, perkembangan sosial-

emosional, dan perkembangan komunikasi. 

 

a. Perkembangan Motorik 

Bayi yang tunarungu melakukan gerakan 

yang berulang-ulang, seperti menendang-nendang, 
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menjulurkan dan melenturkan tangannya secara 

teratur. Seiring dengan pertumbuhannya, anak 

tunarungu mengalami kesulitan dalam 

keseimbangan dan koordinasi umum, serta dalam 

tugas-tugas yang memerlukan gerakan cepat 

dan/atau kompleks, seperti berjalan ke depan dan 

ke belakang sepanjang jalan sempit (koordinasi 

dinamis), melompati tali bolak-balik, dan mengikat 

tali sepatu melalui lubang (koordinasi visual-motor). 

 

b. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognisi merupakan 

perkembangan mengenai pemahaman tentang 

lingkungan yang direfleksikan dalam intelegensi. 

Chomsky (1972) dalam Chaer (2003) berpendapat 

bahwa bahasa terpisah dengan kognisi dan 

perkembangannya berdiri sendiri sebab bahasa 

adalah refleksi dari pikiran. Namun keduanya saling 

berpengaruh sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Vygotsky (1996), bahwa bahasa dapat digunakan 

untuk berpikir dan pikiran dapat direfleksikan dalam 

bahasa. Oleh karena itu, perkembangan kognitif 

pada anak tunarungu ditandai dengan 

keterlambatan perkembangan yang disebabkan 

terganggunya kamampuan berbahasa mereka. 
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c. Perkembangan Emosional dan Sosial 

Anak tunarungu pada dasarnya juga memiliki 

keinginan untuk mengetahui dunia sekelilingnya. 

Dengan proses pendengaran yang terhambat, 

segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya 

terkesan tiba-tiba. Hal ini mempengaruhi 

perkembangan emosinya. Perasaan bingung dan 

tidak mengerti, mewarnai perkembangan emosinya 

pada tahap awal ketika anak tidak/belum 

menyadari keberadaannya pada dunia yang 

berbeda dengannya. 

 

Fungsi emosi diartikan sebagai persepsi seseorang 

tentang dirinya, dan fungsi sosial merupakan persepsi 

tentang hubungan dirinya dengan orang lain dalam situasi 

sosial (Boothroyd, 1982). Selanjutnya dikatakan bahwa 

pendengaran memegang peranan yang berarti dalam 

perkembangan awal emosi-sosial. Namun dalam tahap 

perkembangan lebih lanjut, bahasa-lah yang memegang 

peran berarti dan esensial. 

Uden (1971) dan Meadow (1980) dalam Bunawan 

dan Yuwati (2000) mengemukakan beberapa ciri atau sifat 

yang sering ditemukan pada anak tunarungu: 

a. Sifat egosentris yang lebih besar daripada anak 

mendengar. Sifat ini membuat mereka sukar 

menempatkan diri pada cara berpikir dan 
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perasaan orang lain serta kurang 

menyadari/peduli tentang efek perilakunya 

terhadap orang lain. Dalam tindakannya dikuasai 

perasaan dan pikiran secara berlebihan. 

Sehingga mereka sulit menyesuaikan diri. 

Kemampuan bahasa yang terbatas akan 

membatasi pula kemampuan untuk 

mengintegrasikan pengalaman dan akan makin 

memperkuat sifat egosentis ini. 

b. Memiliki sifat impulsif, yaitu tindakannya tidak 

didasarkan pada perencanaan yang hati-hati dan 

jelas serta tanpa mengantisipasi akibat yang 

mungkin timbul akibat perbuatannya. Apa yang 

mereka inginkan biasanya perlu segera dipenuhi. 

Adalah sulit bagi mereka untuk merencanakan 

atau menunda suatu pemuasn kebutuhan dalam 

jangka panjang. 

c. Sifat kaku (rigidity), menunjuk pada sikap kurang 

luwes dalam memandang dunia dan tugas-tugas 

dalam kesehariannya. 

d. Sifat lekas marah atau tersinggung 

e. Perasaan ragu-ragu dan khawatir 

 

Seiring dengan pengalaman yang dialaminya 

secara terus-menerus, mereka juga memiliki keinginan 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar sebagai 
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upayanya untuk dapat tetap survived. Oleh karena itu 

untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya latihan 

artikulasi dan bicara yang komunikatif, serta membaurkan 

anak tunarungu ke dalam komunitas anak yang 

mendengar dan tidak mendengar, agar termotivasi untuk 

berkomunikasi sehingga rasa rendah diri dan terisolasi 

dapat diatasi dan berkembang menjadi rasa percaya diri.     

 

E. Dampak Ketunarunguan dan Implikasinya dalam 

Pendidikan 

Ketunarunguan yang berarti tidak memiliki 

kemampuan mendengar, tentunya akan membawa 

dampak juga pada kemampuan untuk memperoleh 

pendidikan bagi penderitanya. Sementara pendidikan 

memiliki peran penting dalam kemampuan berpikir 

seseorang. Dalam hal ini, masa kanak-kanak merupakan 

masa yang penting dalam proses pendidikan. 

Sebagaimana yang diutarakan Bloom (2003) dalam 

Mahesa (2005), bahwa separuh perkembangan 

intelektual anak berlangsung sebelum usia empat tahun. 

Lebih jelas lagi, menurut Landshears (2004) dalam 

Mahesa (2005), pada usia empat tahun, perkembangan 

intelektual mencapai 50%, selebihnya 30% untuk 4-8 

tahun, dan 20% usia 9-17 tahun. 

Dari semua kendala yang ada, maka dampak paling 

besar pada ketunarunguan adalah terjadinya kemiskinan 
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bahasa (Uden, 1977 dan Meadow, 1980 dalam Bunawan 

dan Yuwati, 2000). Adalah suatu kenyataan bahwa 

kebanyakan orang beranggapan bahwa ketunarunguan 

hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan 

berbicara. Padahal lebih dari itu, dampak ketunarunguan 

adalah kemiskinan dalam penguasaan bahasa secara 

keseluruhan (Leigh, 1994 dalam Nugroho, 2004). Artinya 

tanpa pendidikan khusus, terlebih bagi anak tunarungu 

berat, mereka tidak akan mengenal lambang bahasa atau 

nama guna mewakili suatu benda, kegiatan, peristiwa, 

dan perasaan serta tidak akan memahami aturan/sistem 

bahasa yang berlaku dan digunakan dalam 

lingkungannya. 

Penguasaan bahasa pada anak dengar terjadi 

secara wajar, yakni di lingkungan keluarga selama usia 

balita. Pada usia empat tahun, mereka pada umumnya 

sudah memasuki tahap purna bahasa (post lingual) yaitu 

mengenal dan memahami lambang bahasa serta tanpa 

disadari sudah mampu menerapkan aturan bahasa yang 

digunakan di lingkungannya. Sedangkan bagi anak 

tunarungu, pada umumnya baru akan memasuki tahap 

purna bahasa pada usia 12 tahun. Itupun hanya akan 

terjadi bila anak dan orangtua mereka mengikuti program 

bimbingan dan intervensi dini (paling lambat sejak anak 

berusia 1,5 tahun, dengan intelegensi  normal serta tidak 
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mempunyai kecacatan lain) yang ditangani secara 

profesional oleh ahli yang bersangkutan. 

   Proses pendidikan di semua lembaga 

pendidikan, termasuk SLB tunarungu bertopang pada 

kemampuan berbahasa peserta didiknya. Dapat 

dikatakan bahwa dalam segala kegiatan pembelajaran, 

kegiatan berbahasa memegang peran baik dalam bentuk 

lisan, tulisan maupun isyarat. Apabila anak, mengerjakan 

tugas yang menuntut daya logika dan abstraksi yang lebih 

tinggi, maka diharapkan keterampilan berbahasa akan 

membawa anak didik belajar berfikir runtut dan logis. 

Keterlambatan dan kemiskinan perkembangan 

kemampuan berbahasa anak tunarungu sebagai akibat 

dari kelainannya, seyogyanya menjadi acuan bagi para 

pendidik dan pengambil kebijakan, karena di situlah 

terletak kebutuhan pendidikan khusus mereka. Dan 

selanjutnya, segala upaya pengembangan pendidikan 

anak tunarungu sejak usia dini, sudah sepatutnya dapat 

menjamin terpenuhinya kebutuhan khusus tersebut. 
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BAB III 

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

 

  



58 
 

 
 

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Masa Remaja 

Fase remaja adalah masa transisi atau peralihan 

dari akhir masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 

Dengan demikian, pola pikir dan tingkah lakunya 

merupakan peralihan dari anak-anak menjadi orang 

dewasa (Damaiyanti, 2008). Menurut Dorland (2011), 

“remaja atau adolescence adalah periode di antara 

pubertas dan selesainya pertumbuhan fisik, secara kasar 

mulai dari usia 11 sampai 19 tahun”. Menurut Sigmun 

Freud (1856-1939), dalam Sunaryo (2004:44) 

mengatakan bahwa fase remaja berlangsung dari usia 12-

13 tahun hingga 20 tahun. 

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri 

seseorang dalam rentang masa kanak-kanak sampai 

masa dewasa. Pada masa ini, pola pikir dan tingkah laku 

remaja sangat berbeda pada saat masih kanak-kanak. 

Hubungan dengan kelompok (teman sebaya) lebih erat 

dibandingkan hubungan dengan orang tua. 

B. Tahap perkembangan remaja 

a. Fase Praremaja 

Periode transisi antara masa kanak-kanak 

dan adolescence sering dikenal sebagai praremaja 

oleh profesional dalam ilmu perilaku (Potter&Perry, 

2005). Menurut Hall seorang sarjana psikologi 

Amerika Serikat, masa muda (youth or 
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preadolescence) adalah masa perkembangan 

manusia yang terjadi pada umur 8-12 tahun. 

Fase praremaja ini ditandai dengan 

kebutuhan menjalin hubungan dengan teman 

sejenis, kebutuhan akan sahabat yang dapat 

dipercaya, bekerja sama dalam melaksanakan 

tugas, dan memecahkan masalah kehidupan, dan 

kebutuhan dalam membangun hubungan dengan 

teman sebaya yang memiliki persamaan, kerja 

sama, tindakan timbal balik, sehingga tidak 

kesepian (Sunaryo,2004:56). 

Tugas perkembangan terpenting dalam fase 

praremaja yaitu, belajar melakukan hubungan 

dengan teman sebaya dengan cara berkompetisi, 

berkompromi dan kerjasama. 

b. Fase Remaja Awal 

Fase remaja awal merupakan fase yang 

lanjutan dari praremaja. pada fase ini ketertarikan 

pada lawan jenis mulai nampak. Sehingga, remaja 

mencari suatu pola untuk memuaskan dorongan 

genitalnya. Menurut Steinberg (dalam Santrock, 

2002: 42) mengemukakan bahwa masa remaja 

awal adalah suatu periode ketika konflik dengan 

orang tua meningkat melampaui tingkat masa 

anak-anak. 
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c. Fase Remaja Akhir 

Fase remaja akhir merupakan fase dengan 

ciri khas aktivitas seksual yang sudah terpolakan. 

Hal ini didapatkan melalui pendidikan hingga 

terbentuk pola hubungan antarpribadi yang 

sungguh-sungguh matang. Fase ini merupakan 

inisiasi ke arah hak, kewajiban, kepuasan, 

tanggung jawab kehidupan sebagai masyarakat 

dan warga negara. 

 

Perubahan biologis, psikososial dan kognitif yang 

dimulai selama masa pubertas dan berlanjut sepanjang 

remaja langsung mempengaruhi status gizi dan 

kebutuhan gizi. Remaja mengalami perubahan dramatis 

pertumbuhan fisik dan perkembangan selama masa 

pubertas, yang pada gilirannya lumayan meningkatkan 

mereka persyaratan untuk energi, protein, dan banyak 

vitamin dan mineral. Remaja juga mengalami perubahan 

signifikan dalam kemampuan mereka untuk menilai dan 

memahami situasi dan informasi yang kompleks dan 

dalam keinginan mereka untuk menjadi mandiri atau 

menjadi individu yang unik. Kebutuhan meningkat untuk 

energi dan nutrisi di kalangan remaja, dikombinasikan 

dengan peningkatan kemandirian finansial, meningkatnya 

kebutuhan untuk otonomi ketika membuat pilihan 

makanan, dan kemampuan kognitif belum matang, 
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menempatkan remaja di risiko gizi. Oleh karena itu, 

sangat penting bahwa penyedia layanan kesehatan yang 

menyediakan pendidikan gizi dan konseling memiliki 

pemahaman yang menyeluruh tentang pertumbuhan fisik 

dan psikososial remaja. Berikut merupakan aspek-aspek 

perkembangan remaja. 

 

1. Perkembangan Biologis 

Perubahan fisik yang terjadi pada remaja 

terlihat pada saat masa pubertas yaitu 

meningkatnya tinggi dan berat badan serta 

kematangan sosial. Diantara perubahan fisik itu, 

yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan 

jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan 

menjadi semakin panjang dan tinggi). 

Selanjutnya, mulai berfungsinya alat-alat 

reproduksi (ditandai dengan haid pada wanita dan 

mimpi basah pada laki-laki) dan tanda-tanda 

seksual sekunder yang tumbuh (Sarwono, 2006: 

52). 

Selanjutnya, Menurut Muss (dalam Sunarto 

& Agung Hartono, 2002: 79) menguraikan bahwa 

perubahan fisik yang terjadi pada anak 

perempuan yaitu: pertumbuhan tulang-tulang, 

badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan 

menjadi panjang, tumbuh payudara. Tumbuh bulu 
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yang halus berwarna gelap di kemaluan, 

pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum 

setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi kriting, 

menstruasi atau haid, tumbuh bulu-bulu ketiak. 

Potter & Perry (2005:535) juga mengatakan 

bahwa terjadi pertumbuhan awal jaringan 

payudara, puting dan areola ukurannya 

meningkat. Proses ini sebagian dikontrol oleh 

hereditas, mulai pada paling muda usia 8 tahun 

dan mungkin tidak komplet dalam usia 10 tahun. 

Kadar estrogen yang meningkat juga mulai 

mempengaruhi genital. Uterus mulai membesar 

dan terjadi peningkatan lubrikasi vaginal, hal 

tersebut bisa terjadi secara spontan atau akibat 

perangsangan seksual. Vagina memanjang, dan 

rambut pubis dan aksila mulai tumbuh. 

Sedangkan pada anak laki-laki perubahan 

yang terjadi antara lain; pertumbuhan tulang-

tulang, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, 

dan berwarna gelap, awal perubahan suara, 

ejakulasi (keluarnya air mani), bulu kemaluan 

menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan 

mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, 

tumbuh rambut-rambut halus diwajah (kumis, 

jenggot), tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan 

suara, rambut-rambut diwajah bertambah tebal 
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dan gelap, dan tumbuh bulu dada. Kadar 

testosteron yang meningkat ditandai dengan 

peningkatan ukuran penis, testis, prostat dan 

vesikula seminalis. 

 

2. Perkembangan Kognitif 

Tahap awal masa remaja adalah masa 

perkembangan kognitif yang besar. Pada 

awalnya remaja, kemampuan kognitif yang 

didominasi oleh pemikiran konkret, egosentrisme, 

dan impulsif tingkah laku. Kemampuan untuk 

terlibat dalam penalaran abstrak tidak sangat 

berkembang di sebagian besar remaja muda, 

membatasi kapasitas mereka untuk memahami 

hubungan gizi dan kesehatan. Remaja muda juga 

Kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah dalam upaya untuk 

mengatasi hambatan terhadap perubahan 

perilaku dan kemampuan untuk menghargai 

bagaimana perilaku saat ini dapat mempengaruhi 

status kesehatan di masa depan. 

Remaja tengah ditandai dengan 

pertumbuhan otonomi emosional dan 

meningkatkan detasemen dari keluarga. 

Sebagian besar pertumbuhan fisik dan 

perkembangan selesai selama tahap ini, namun 
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kekhawatiran citra tubuh dapat terus menjadi 

sumber keraguan, terutama di kalangan laki-laki 

yang terlambat untuk dewasa dan wanita yang 

telah mengalami perubahan besar dalam 

komposisi tubuh dan ukuran. Konflik atas pilihan 

pribadi, termasuk pilihan makanan, menjadi 

semakin umum selama ini tahap remaja. 

Kelompok sebaya menjadi lebih penting daripada 

keluarga dan pengaruh mereka berkenaan 

dengan membuat pilihan menu makanan. 

Bertepatan dengan pentingnya peningkatan 

penerimaan teman sebaya, inisiasi kesehatan 

mengorbankan perilaku seperti merokok, 

konsumsi alkohol, menggunakan jalan obat, dan 

terlibat dalam kegiatan seksual sering terjadi 

selama masa remaja tengah. remaja mungkin 

menganggap mereka tak terkalahkan dan masih 

sering menampilkan perilaku impulsif. 

Keterampilan penalaran abstrak mulai 

muncul di kalangan sebagian remaja selama 

masa remaja tengah, namun keterampilan ini 

mungkin tidak sangat maju. Remaja akan sering 

mundur ke keterampilan berpikir konkrit ketika 

dihadapkan dengan emosi berlebihan atau situasi 

stres. Remaja mulai memahami hubungan antara 

perilaku kesehatan yang ada dan status 
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kesehatan di masa depan, tetapi keinginan 

mereka untuk cocok dengan rekan-rekan dapat 

membuat sulit bagi remaja untuk membuat pilihan 

kesehatan terkait berdasarkan pengetahuan 

daripada tekanan teman sebaya. 

Tahap akhir dari masa remaja ditandai 

dengan perkembangan identitas pribadi yang 

kuat. Pertumbuhan dan perkembangan biologi 

telah menyimpulkan antara sebagian remaja dan 

masalah citra tubuh yang kurang umum. Remaja 

yang lebih tua mampu mengelola situasi sosial 

yang semakin canggih, yang mampu menekan 

perilaku impulsif, dan kurang dipengaruhi oleh 

tekanan teman sebaya. Ekonomi dan 

ketergantungan emosional pada keluarga nyata 

menurun dan konflik atas masalah pribadi, seperti 

pilihan makanan, juga menurun. Hubungan 

dengan satu individu menjadi lebih berpengaruh 

daripada mereka dengan kelompok teman 

sebaya sebagai rasa kuat identitas pribadi 

muncul. 

Dalam perkembangan kognitif, remaja tidak 

terlepas dari lingkungan sosial. Hal ini 

menekankan pentingnya interaksi sosial dan 

budaya dalam perkembangan kognitif remaja. 
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3. Perkembangan Sosial 

Remaja mengalami perubahan biologis 

yang dramatis terkait dengan pubertas; 

perubahan biologis dapat secara signifikan 

mempengaruhi perkembangan psikososial. 

Peningkatan kesadaran seksualitas dan 

memuncak keasyikan dengan citra tubuh yang 

tugas psikososial mendasar selama masa 

remaja. Dramatis perubahan bentuk tubuh dan 

ukuran dapat menyebabkan banyak ambivalensi 

di kalangan remaja, terutama kalangan 

perempuan, yang mengarah ke pengembangan 

citra tubuh yang buruk dan makan gangguan atau 

gangguan jika tidak ditangani oleh keluarga atau 

perawatan kesehatan profesional. Demikian pula, 

penundaan dirasakan dalam seksual 

pematangan dan pengembangan biologi, 

terutama di kalangan laki-laki, dapat 

menyebabkan perkembangan citra tubuh yang 

buruk dan menurunkan harga diri. Sangat penting 

bahwa profesional kesehatan yang bekerja 

dengan remaja memiliki pemahaman yang jelas 

tentang bagaimana yang normal psikososial dan 

kognitif pembangunan berhubungan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan biologi, dan 
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mampu menghargai bagaimana proses ini 

mempengaruhi asupan gizi dan status. 

Pengaruh teman sebaya adalah masalah 

psikososial yang dominan selama masa remaja, 

khususnya selama awal tahapan. Remaja muda 

sangat menyadari penampilan fisik mereka dan 

perilaku sosial, mencari penerimaan dalam 

kelompok sebaya. Keinginan untuk 

menyesuaikan dapat mempengaruhi intake 

makanan di kalangan remaja. Fokus kelompok 

terdiri dari remaja perempuan telah 

mengungkapkan bahwa makanan dibagi menjadi 

dua klasifikasi kelompok: Makanan cepat saji 

(junk food) dan makanan sehat. Makanan Cepat 

saji atau junk food, menurut kelompok fokus ini 

adalah terkait dengan menjadi dengan teman-

teman, bersenang-senang, kenaikan berat 

badan, dan rasa bersalah, sedangkan makan 

sehat makanan dikaitkan dengan keluarga, 

makan keluarga, dan kehidupan rumah. Jelas, 

remaja mengadopsi atau mengembangkan 

preferensi makanan dan membuat pilihan 

makanan berdasarkan asosiasi dengan perasaan 

diterima dan bersenang-senang dengan teman 

sebaya dan dapat menggunakan makanan 
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sebagai cara untuk mengerahkan kemerdekaan 

dari keluarga dan orang tua. 

Santrock (2003: 24) mengungkapkan 

bahwa pada transisi sosial remaja mengalami 

perubahan dalam hubungan individu dengan 

manusia lain yaitu dalam emosi, dalam 

kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial 

dalam perkembangan. Membantah orang tua, 

serangan agresif terhadap teman sebaya, 

perkembangan sikap asertif, kebahagiaan remaja 

dalam peristiwa tertentu serta peran gender 

dalam masyarakat merefleksikan peran proses 

sosial-emosional dalam perkembangan remaja. 

John Flavell (dalam Santrock, 2003: 125) juga 

menyebutkan bahwa kemampuan remaja untuk 

memantau kognisi sosial mereka secara efektif 

merupakan petunjuk penting mengenai adanya 

kematangan dan kompetensi sosial mereka. 

Pencarian identitas diri merupakan tugas 

utama dalam perkembangan psikososial 

adolescence. Remaja arus membentuk hubungan 

sebaya yang dekat atau tetap terisolasi secara 

sosial (Potter&Perry, 2005:693). Pencarian 

identitas diri ini meliputi identitas seksual, 

identitas kelompok, identitas keluarga, identitas 
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pekerjaan, identitas kesehatan dan identitas 

moral. 

 

C. Perubahan Fisik pada Masa Remaja 

Pertumbuhan manusia merupkan perubahan fisik 

menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya 

terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. Masa 

sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan 

perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena 

pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ 

tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk 

sistem yang lengkap. 

Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir 

merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. 

Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai 

masa dewasa. Selama tahun pertama dalam 

pertumbuhannya, ukuran panjang badannya akan 

bertambah sekitar sepertiga  dari panjang badan semula 

dan berat badannya akan bertambah menjadi sekitar tiga 

kalinya. Sejak lahir hingga dengan umur 25 tahun, 

perbandingan ukuran badan manusia, dari pertumbuhan 

yang kurang proporsional pada awal terbentuknya 

manusia sampai dengan proporsi yang ideal dimasa 

dewasa. 

Pertumbuhan fisik, baik secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-
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hari. Secara langsung pertumbuhan fisik seorang anak 

akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. 

Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan 

fungsi fisik akan memepengaruhi bagaimana anak itu 

memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia 

memandang orang lain. 

Berikut ini, merupakan perubahan fisik pada masa remaja: 

a. Pada Laki-laki 

Pada laki- laki perubahan fisik ini ditandai dengan 

beberapa hal berikut ini: 

a. Organ kelamin yang mulai berfungsi dan 

menghasilkan sperma dalam testis. 

b. Ereksi spontan, pada remaja laki- laki 

ditandai dengan pertama kali mengalami 

‘mimpi basah’ yang mengeluarkan air mani 

dan ereksi di pagi hari tanpa disadari. 

c. Tumbuh kumis dan jenggot, perubahan fisik 

mulai terjadi dengan pertumbuhan rambut di 

area wajah. Kumis dan jenggot juga 

memberikan kesan lebih dewasa dan macho 

pada laki- laki. 

d. Jakun mulai membesar dan tampak, yang 

sebelumnya belum memiliki jakun atau tidak 

tampak. Seiring dengan pubertas jakun 

menjadi tampak.  
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e. Suara berubah menjadi lebih besar dan 

berat, suara akan menjadi lebih maskulin 

karena laring dan pita suara juga 

berkembang. Tumbuh rambut di beberapa 

area (ketiak, kaki, dada, organ kelamin) 

f. Otot tubuh mulai terbentuk, dengan latihan 

fisik yang rutin otot otot atletis pada tubuh 

akan mulai terbentuk.  

g. Bahu melebar melebihi panggul, pada laki- 

laki memiliki bahu yang bidang dan lebar. 

h. Jaringan kulit berubah, pori- pori tampak 

lebih besar, kulit laki laki cenderung tebal dan 

lebih kasar dari perempuan. (Baca juga: 

Psikologi Keluarga) 

i. Muncul jerawat, ini hal yang paling sering 

dialami sebagai reaksi akibat kadar hormon 

yang meningkat. 

j. Laki - laki tumbuh tinggi dan besar lebih 

cepat. Pertumbuhan secara vertikal tampak 

sangat cepat dalam beberapa bulan 

sehingga terlihat jangkung dan kurus. 

Namun tergantung juga pada genetik 

bawaan dari keluarga.  

k. Kekuatan otot bertambah, seiring dengan 

tubuh yang semakin tinggi dan besar 

kekuatan yang dimiliki juga semakin besar. 
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b. Pada Perempuan 

a. Organ kelamin mulai berfungsi, produksi sel 

telur dimulai, rahim menjadi lebih kuat dan 

siap membuahi. 

b. Ditandai dengan menstruasi pertama 

sebagai awal dari organ reproduksi yang 

sudah sempurna. Menstruasi merupakan 

proses peluruhan dinding uterus akibat 

kegagalan proses pembuahan. 

c. Payudara dan puting susu mulai timbul dan 

membesar, tubuh perempuan juga mulai 

terbentuk indah. Lekukan badan mulai 

terlihat.  

d. Tumbuh rambut di beberapa area (ketiak dan 

organ kelamin) 

e. Suara lebih nyaring dan lembut, hal ini terjadi 

juga akibat remaja perempuan merasa 

dirinya sudah dewasa dan perlu untuk 

menjaga cara bicara yang lembut. 

f. Kadang - kadang muncul jerawat di wajah, 

pada beberapa orang kondisi peningkatan 

kadar hormon berpengaruh pada timbulnya 

jerawat pada wajah.   

g. Lebih cepat tumbuh tinggi dan besar, 

penyempurnaan organ reproduksi ini juga 
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berpengaruh pada sistem metabolisme 

tubuh secara keseluruhan sehingga tubuh 

bekerja lebih optimal. 

 

D. Sistem Reproduksi pada Manusia  

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi yaitu suatu keadaan 

sejahtera fisik, mental, dan sosial, tidak semata-mata 

bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal 

yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta 

fungsi dan prosesnya.  Kesehatan reproduksi tidak 

semata-mata hanya sehat fisik dan organ 

reproduksinya, tetapi juga sehat dalam aspek mental 

dan sosialnya.  

Makna kesehatan reproduksi juga bisa 

diartikan sebagai seberapa normal fungsi organ 

tersebut, jika organ tersebut terbentuk secara normal 

dan dapat berfungsi dengan baik tentu dapat 

dikatakan seseorang sudah mencapai kesehatan 

reproduksi yang optimal.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sehat 

baik mental dan jasmani, yang berhubungan dengan 

segala aspek fungsi, sistem, dan proses reproduksi. 

 



74 
 

 
 

2. Sistem Reproduksi pada Manusia 

Reproduksi pada manusia terjadi secara 

seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali 

dengan bersatunya sel kelamin laki-laki (sperma) dan 

sel kelamin wanita (sel telur). Sistem reproduksi 

manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki 

dan perempuan. 

a. Sistem Reproduksi pada Laki-laki 

Sistem reproduksi laki-laki adalah 

serangkaian organ yang terletak di luar tubuh 

dan di sekitar panggul seorang laki-laki yang 

berkontribusi terhadap proses reproduksi. 

Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi 

laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma 

untuk fertilisasi ovum. 

Organ reproduksi laki-laki yang utama 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. 

Kategori pertama memproduksi dan 

menyimpan sperma (spermatozoa). Sperma 

diproduksi di testis, yang terdapat di skrotum 

yang dapat mengatur suhu, sperma yang 

belum matang kemudian berjalan ke 

epididimis untuk pematangan dan 

penyimpanan. Kategori kedua adalah cairan 

ejakulasi yang memproduksi kelenjar, yang 

meliputi kelenjar cowper, vesikula seminalis, 
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prostat, dan vas deferens. Kategori terakhir 

adalah bagian yang digunakan untuk kopulasi 

dan deposisi sperma dalam wanita. Bagian 

yang termasuk di dalamnya adalah penis, 

uretra, vas deferens. 

Karakteristik seksual sekunder utama 

mencakup: tubuh lebih besar dan berotot, 

suara menjadi keras, tumbuh rambut di wajah 

dan tubuh, bahu menjadi lebar, dan 

tumbuhnya jakun. Hormon seksual laki-laki 

yang terpenting adalah androgen, terutama 

testosteron. 

Organ reproduksi pada laki laki terbagi 

menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu di 

bagian dalam dan dibagian luar. Berikut ini, 

merupakan organ reproduksi bagian luar pada 

laki-laki yaitu: 

a. Penis 

 

 

 

 

 

Gambar 05. Anatomi Penis  

Sumber: https://www.biologi.co.id/organ-reproduksi-pria/ 
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Pada sistem urinaria, penis berfungsi 

sebagai saluran keluarnya urin. Namun 

dalam sistem reproduksi, penis memiliki 

dua fungsi yaitu sebagai saluran 

keluarnya cairan semen dan sebagai alat 

kopulasi. Meski penis memiliki 2 saluran 

yang berbeda, hal ini tidak membuat 

kedua cairan ini keluar secara 

bersamaan. Mengapa demikian? Karena 

pada saat terjadi ejakulasi atau proses 

pengeluaran sperma, otot otot pada 

kandung kemih akan mengerut untuk 

mencegah sperma masuk dan urin yang 

berada didalamnya juga tidak keluar 

bersama sperma. 

Pada penis terdapat tiga tabung 

erektil, tabung-tabung ini yang 

menyebabkan penis bersifat erektil. 

Tabung tabung tersebut adalah sepasang 

corpora cavernosa dan sebuah corpora 

spongiosa dan ketiganya akan berakhir 

pada gland penis. Tabung tersebut 

dikelilingi oleh jaringan ikat dan banyak 

otot polos. Ketiga tabung inilah yang 

berperan dalam proses ereksi dan 
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ejakulasi. Penis juga di dilapisi oleh kulit 

yang tipis dan halus dengan bagian ujung 

melipat yang disebut preputium. Pada 

kulit penis juga sama seperti kulit pada 

umumnya yang memiliki kelenjar 

keringat, kelenjar lemak, dan folikel 

rambut. Saat anak laki laki dikhitan maka 

bagian preputium lah yang akan di 

potong. 

b. Skrotum 

Skrotum adalah kantung 

pembungkus testis, yang berfungsi 

sebagai pengatur suhu testis. Hal ini 

merupakan kegiatan yang sangat penting 

pada proses spermatogenesis agar suhu 

tetap stabil sehingga spermatogenesis 

tetap terjadi. Pada skrotum terdiri dari 

lapisan subkutan, otot polos, serta lapisan 

kulit. Kulit pada skrotum memiliki lipatan-

lipatan, lipatan-lipatan ini yang 

memungkinkan skrotum bisa mengendur 

menjauhi tubuh saat cuaca panas dan 

mengerut mendekati tubuh saat suhu 

rendah atau dingin. 
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b. Sistem Reproduksi pada Perempuan 

Sistem reproduksi perempuan adalah 

serangkaian organ yang terletak di dalam 

tubuh dan di sekitar panggul perempuan, yang 

bertugas terhadap proses reproduksi. Sistem 

reproduksi wanita terdiri dari tiga bagian 

utama: vulva, yang mengarah ke vagina, 

lubang vagina, rahim, yang menahan janin 

yang sedang berkembang dan ovarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 06. Sistem Reproduksi Perempuan 

Sumber:https://doktersehat.com/sistem-reproduksi-wanita/ 

 

Payudara terlibat dalam tahap reproduksi 

pengasuhan, tetapi dalam sebagian besar 

klasifikasi payudara tidak dianggap sebagai 

bagian dari sistem reproduksi wanita.  
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Vagina terletak di luar vulva, meliputi 

labia, klitoris dan uretra. Selama hubungan 

seksual daerah ini dilumasi oleh lendir yang 

disekresikan oleh kelenjar bartholin. Vagina 

melekat ke dalam rahim melalui leher rahim, 

sedangkan rahim melekat pada ovarium 

melalui tuba falopi (oviduk). Masing-masing 

ovarium mengandung ratusan sel telur atau 

ovum. 

Kira-kira setiap 28 hari, kelenjar pituitari 

melepaskan hormon yang merangsang 

beberapa sel telur untuk berkembang dan 

tumbuh. Satu ovum dilepaskan dan melewati 

tuba falopi ke rahim. Hormon yang dihasilkan 

oleh ovarium membuat uterus dapat menerima 

ovum. Lapisan rahim, yang disebut 

endometrium akan menebal sehingga ovum 

yang tidak dibuahi akan meluruh menjadi 

darah menstruasi. Jika ovum dibuahi oleh 

sperma, ia akan menempel pada endometrium 

dan membuat janin berkembang. 

E. Seks dan Gender 

Seks atau jenis kelamin merupakan karakteristik 

biologis-anatomis (khususnya sistem reproduksi dan 

hormonal) diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh 

yang menentukan seorang laki-laki atau perempuan. 
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Laki-laki     : memiliki penis, testis, dan memproduksi  

sperma. 

Perempuan: memiliki vagina, rahim, melahirkan, dan 

menyusui. 

Alat-alat tersebut berlaku untuk jangka waktu 

selamanya, dimana saja, dan secara fungsi tidak dapat 

dipertukarkan. 

Secara mendasar, konsep gender berbeda dengan 

seks. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara 

sosial ataupun kultural. Ada pula yang mengartikannya 

sebagai pembagian peran dan tanggung jawab baik laki-

laki maupun perempuaan yang ditetapkan masyarakat 

ataupun budaya. 

Karakteristik yang berlawanan antara laki-laki dan 

perempuan yang disajikan dalam tabel 07 dibawah ini 

 

Tabel 07. Karakteristik Laki-laki dan Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laki-laki Perempuan 

Maskulin Feminin 

Rasional Emosional 

Tegas Fleksibel 

Agresif Pasif 

Objektif Subjektif 

Kasar Lembut 
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Padahal, sebenarnya, karakteristik tersebut bisa 

berubah dan dapat dipertukarkan. Artinya, perempuan 

bisa memiliki sifat maskulin dan tegas. Sebaliknya, laki-

laki juga ada yang bersifat feminin dan lembut. 

Perbedaan yang mendasar antara seks dan gender: 

a. Seks 

a. Tidak bisa berubah 

b. Tidak bisa dipertukarkan 

c. Berlaku sepanjang masa 

d. Berlaku di mana saja 

e. Berlaku bagi siapa saja 

f. Ditentukan oleh Tuhan atau kodrat 

b. Gender 

a. Bisa berubah 

b. Bisa dipertukarkan 

c. Bergantung masa 

d. Bergantung budaya masing-masing 

e. Berbeda antara satu golongan dan yang lain 

f. Dibentuk dan dibuat oleh masyarakat 

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan 

gender termasuk perbedaan peran. Inilah yang 

memunculkan istilah yang disebut sebagai peran kodrati 

dan peran gender. Peran kodrati adalah peran yang 

muncul berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat 
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dipertukarkan. Peran gender adalah peran yang muncul 

berdasarkan norma yang ada dalam diri dan masyarakat 

serta tidak berhubungan dengan jenis kelamin sehingga 

dapat dipertukarkan. 

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang 

berhubungan untuk memenuhi kebutuhan praktis supaya 

seseorang bisa menjalankan fungsi sesuai dengan tugas 

dan peran gender masing-masing. Kebutuhan praktis 

gender juga merupakan respons untuk lebih mendekatkan 

pada kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan praktis 

gender ini biasanya diformulasikan dari kondisi nyata 

pengalaman perempuan dan untuk kelangsungan hidup 

manusia. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan 

yang muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak 

menguntungkan dalam masyarakat. Kebutuhan strategis 

ini berkaitan dengan peningkatan posisi perempuan yang 

memerlukan waktu lama untuk mewujudkannya. 

Kebutuhan strategis gender juga mempersoalkan 

peran subordinat perempuan dan akibatnya terhadap 

ketidakadilan atau diskriminasi gender. Kebutuhan 

strategis gender ini berkaitan dengan pembagian kerja, 

kekuasaan, dan kontrol. Selama ini, perempuan sulit 

mengidentifikasikan kebutuhan strategis gender mereka 

sendiri. Bahkan, pada saat perempuan tahu alternatif 

pemecahan untuk mencapai perubahan tersebut, 
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kebutuhan praktis dan cara mempertahankan hidup selalu 

menjadi prioritas utama. 

Sebenarnya, jika diberi kesempatan yang cocok, 

perempuan bisa menjelaskan situasi, kondisi, dan posisi 

mereka yang sesungguhnya. Kebutuhan strategis ini 

biasanya akan muncul dengan cepat dalam pertemuan 

informal. Seks atau jenis kelamin merupakan karakteristik 

biologis-anatomis (khususnya sistem reproduksi dan 

hormonal) diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh 

yang menentukan seorang laki-laki atau perempuan. 

Laki-laki   :  memiliki penis, testis, dan memproduksi 

sperma. 

Perempuan: memiliki vagina, rahim, melahirkan, dan 

menyusui. 

Alat-alat tersebut berlaku untuk jangka waktu 

selamanya, dimana saja, dan secara fungsi tidak dapat 

dipertukarkan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya 

konsep gender berbeda dengan seks. Gender merupakan 

sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan 

yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural. Ada 

pula yang mengartikannya sebagai pembagian peran dan 

tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuaan yang 

ditetapkan masyarakat ataupun budaya. 
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Sebelumnya sudah disebutkan bahwa karakteristik 

tersebut dapat berubah dan dipertukarkan. Tentunya, hal 

ini menimbulkan beberapa fenomena yang kurang lazim 

namun sudah banyak terjadi dimana-mana. Fenomena 

tersebut yaitu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, 

Transgender).  

Munculnya istilah dalam dunia LGBT berkaitan erat 

dengan dua hal berikut, yaitu orientasi seksual dan 

perilaku seksual. Orientasi seksual menurut Musdah 

Mulia, adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia 

berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan 

hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi 

seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin. 

A. Lesbian 

Lesbian merupakan label yang diberikan untuk 

menyebut homoseksual perempuan atau 

perempuan yang memiliki hasrat seksual dan 

emosi kepada perempuan lainnya. Lesbian adalah 

istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan 

orientasi seksualnya kepada sesama perempuan 

atau disebut juga perempuan yang mencintai 

perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, 

atau secara spiritual. 
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B. Gay 

Kebalikan dari lesbian, gay adalah homoseksual 

laki-laki yang memiliki hasrat dan emosi kepada 

laki-laki lainnya. Istilah gay digunakan secara 

umum untuk menggambarkan seorang pria yang 

tertarik secara seksual dengan pria lain dan 

menunjukkan komunitas yang berkembang di 

antara orang-orang yang memiliki orientasi seksual 

yang sama. 

C. Biseksual 

Biseksual adalah orientasi seksual yang berfokus 

pada ketertarikan fisik dan romantisme kepada 

kedua jenis seksualitas baik pria maupun wanita. 

Individu biseksual adalah mereka yang merasa 

nyaman dan tertarik dalam kehidupan homoseks 

dan heteroseks. Dalam kasus ditemukan bahwa 

mereka yang mempunyai orientasi biseksual 

adalah mereka yang sudah lama menikah. Dalam 

hal kehidupan seksnya, mereka sama-sama 

menyukai dan nyaman di kedua kehidupan 

tersebut. Singkatnya, biseksual adalah orang yang 

mempraktikkan baik homoseksualitas maupun 

heteroseksualitas sekaligus. 
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D. Transgender 

Transgender adalah istilah untuk menunjukkan 

keinginan tampil berlawan jenis kelamin yang 

dimiliki. Seorang transgender bisa saja mempunyai 

identitas sosial heteroseksual, biseksual, gay, atau 

bahkan aseksual. 

Ada suatu kebingungan di masyarakat akan istilah 

transgender dan transeksual. Terdapat anggapan 

bahwa keduanya adalah dua hal yang sama, 

namun sebenarnya berbeda. Transgender lebih 

mengarah kepada pembawaan seseorang yang 

berlainan dengan gender semestinya, sedangkan 

transeksual mengacu pada orang yang mengubah 

kebiasaan hidup dan orientasi seksnya secara 

biologis, berlawanan dengan yang dimilikinya sejak 

lahir. 
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MERAWAT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 
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A. Cara Merawat Organ Reproduksi 

Setiap orang baik perempuan maupun laki-laki 

perlu menjaga kesehatan reproduksi, tak terkecuali 

remaja tunarungu. Agar organ reproduksinya terhidar dari 

infeksi atau penyakit. Menjaga kesehatan reproduksi 

penting dilakukan dengan cara memulai menjaga 

kesehatan organ reproduksi terutama alat alat vital.  

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

menjaga kesehatan reproduksi baik wanita ataupun pria. 

Berbagai hal itu bisa dilakukan dengan melakukan 

kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan alat alat vital. 

Berikut hal yang bisa dilakukan untuk merawat organ 

reproduksi: 

 

a. Cara Menjaga Organ Reproduksi Perempuan 

a. Bersihkan bagian luar vagina setelah 

buang air 

Hal yang paling sederhana untuk menjaga 

kebersihan alat reproduksi adalah selalu 

membersihkan area vagina luar setelah 

buang air kecil atau buang air besar. 

Gunakan air untuk membasuh area 

tersebut agar kuman-kuman yang berasal 

dari kotoran atau air kencing tidak masuk 

ke area alat reproduksi. 
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b. Sering Ganti Pembalut saat Haid 

Darah merupakan media yang paling efektif 

untuk tempat perkembangan kuman. 

Karena itu ketika Anda haid usahakan agar 

selalu mengganti pembalut setidaknya 4 

jam sekali. Cara tersebut mencegah 

perkembangan kuman pada pembalut yang 

telah terkena darah haid sehingga kuman 

tidak masuk ke area reproduksi. 

c. Hindari Menggunakan Sabun Badan pada 

Alat Kelamin 

Alat reproduksi wanita telah dirancang 

sedemikian rupa dalam keadaan lembab. 

Jika memiliki kebiasaan mencuci alat 

kelamin menggunakan sabun badan maka 

mulai sekarang hentikan kebiasaan 

tersebut. Mencuci alat kemaluan 

menggunakan sabun akan menyebabkan 

kulit kering dan mengalami iritasi kemudian 

muncullah reaksi gatal-gatal. Bahkan 

kandungan pewangi, buih, dan juga 

berbagai bahan kimia dalam sabun bisa 

menyebabkan gangguan sistem 

reproduksi. 
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d. Ganti Pakaian Dalam Setiap Hari 

Untuk menjaga kebersihan organ 

reproduksi dan juga mencegah resiko 

perkembangan kuman, sebaiknya harus 

mengganti celana dalam setidaknya 2 kali 

sehari. Intensitas mengganti celana dalam 

juga harus lebih sering jika mengalami 

keputihan. Akan lebih baik jika memakai 

panty liner untuk mencegah cairan 

keputihan menempel pada celana dalam 

sehingga menyebabkan rasa tidak 

nyaman. 

e. Pola Hidup Sehat 

Untuk menjaga kesehatan alat reproduksi 

perempuan, harus menerapkan pola hidup 

sehat dengan mengatur pola makan, 

mengontrol berat badan, serta melakukan 

diet sehat. Jaga berat badan berada dalam 

kondisi ideal. Tubuh dengan berat badan 

berlebih biasanya akan memiliki masalah 

dalam siklus menstruasi. Sementara itu, 

tubuh yang terlalu kurus bisa menyebabkan 

produksi hormon estrogen terhambat. 
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f. Bedakan Tanda-tanda Keputihan 

Keputihan bisa menjadi suatu kondisi yang 

biasa saja pada wanita. Namun pada 

beberapa kasus, keputihan juga bisa 

menandakan adanya penyakit pada alat 

reproduksi. Sebagai wanita, seharusnya 

memperkaya pengetahuan. Bedakan 

antara keputihan normal dengan keputihan 

yang menandakan gejala penyakit tertentu. 

Jika keputihan menunjukkan intensitas 

yang berlebih, berwarna kekuningan, 

kehijauan, atau berdarah sebaiknya segera 

memeriksakan diri secara medis. 

 

b. Cara Menjaga Organ Reproduksi Laki-laki 

a. Mengganti celana dalam setiap hari 

minimal dua kali. 

b. Membersihkan kotoran yang keluar dari 

alat kelamin dan anus dengan bersih. 

c. Tidak menggunakan air yang kotor untuk 

membersihkan kemaluan. 

d. Dianjurkan untuk mencukur rambut 

kemaluan agar tidak ditumbuhi jamur atau 

kutu. 
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e. Tidak menggunakan celana ketat. Karena 

dapat mempengaruhi suhu testis sehingga 

menghambat produksi sprema. 

f. Sunat, karena dapat mencegah 

penumpukan kotoran atau smegma (cairan 

dari kelenjar sekitar alat kelamin dan sisa 

air seni) sehingga alat kelamin menjadi 

bersih. 

 

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga 

kesehatan reproduksi wanita dan pria. Pada dasarnya 

banyak hal yang tanpa kita sadari ternyata bisa merusak 

kesehatan alat reproduksi. Penggunaan gadget tanpa kita 

sadari jaga bisa mempengaruhi kesehatan alat reproduksi 

kita. Salah satu kebiasaan buruk yang bisa merusak alat 

reproduksi adalah dengan menggunakan gadget di dekat 

organ vital kita. Misalnya menggunakan laptop, pada atau 

tablet dan meletakkannya di paha. Kebiasaan ini tidak 

bagus untuk kesehatan alat reproduksi kita. Aliran panas 

yang dari gadget yang kita bawa akan mempengaruhi 

suhu area reproduksi terutama sperma. Suhu tinggi bisa 

mempengaruhi kualitas sperma menjadi berkurang. 

Kebiasaan baik lainnya yang perlu dilakukan untuk 

menjaga kesehatan reproduksi wanita dan pria adalah 

dengan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi 

secara rutin. Hal ini penting untuk melakukan penanganan 
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ataupun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 

reproduksi. Deteksi dini terhadap berbagai masalah 

kelamin mampu mempermudah penanganan berbagai 

masalah yang menyerang organ reproduksi. 

 

B. Masalah Kesehatan Reproduksi Tunarungu 

Kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sehat 

baik mental dan jasmani, yang berhubungan dengan 

segala aspek fungsi, sistem, dan proses reproduksi. 

Masalah kesehatan reproduksi remaja tunarungu meliputi: 

 

a. Pubertas 

Pubertas berasal dari kata puber yaitu 

pubescare yang berarti mendapat puber atau 

rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin 

sekunder yang menunjukkan perkembangan 

seksual. Masa pubertas adalah masa transisi 

karena pubertas berada dalam peralihan antara 

masa kanak-kanak dengan masa remaja dan 

dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri 

biologis-psikologis kanak-kanak masih dimilikinya, 

sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya. 

Tanda awal pubertas remaja tunarungu 

sama saja dengan remaja pada umumnya. 

Pertumbuhan pesat masa pubertas remaja 

tunarungu perempuan umumnya terjadi pada usia 
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10-11 tahun. Tanda awal yaitu tumbuhnya 

payudara, tumbuhnya rambut kemaluan dan 

mengalami menstruasi. Sedangkan awal pubertas 

remaja tunarungu laki-laki biasanya dimulai pada 

usia 10-13 tahun. Pertumbuhan pesatnya terjadi 

pada usia 12-13 tahun, dimana penis mulai 

membesar, mengalami mimpi basah, tumbuhnya 

rambut di ketiak, badan, kumis, jenggot dan 

kemaluan serta suara yang berubah. 

 

b. Menstruasi 

Menstruasi atau haid adalah suatu keadaan 

yang dialami perempuan apabila telah memasuki 

usia pubertas. Diketahui bahwa sembilan dari 

sepuluh perempuan di Indonesia mendapatkan 

haid pertama pada rentang usia 12-15 tahun.  

Menstruasi merupakan suatu kejadian keluarnya 

darah akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim 

atau disebut endrometrium. Pengeluaran darah 

menstruasi berlangsung antara 3-7 hari, dengan 

jumlah darah yang hilang sekitar 50-60 cc tanpa 

bekuan darah. Siklus menstruasi tiap perempuan 

berbeda-beda, namun biasanya berkisar 28 hari. 

Saat menstruasi tidak perlu khawatir karena 

hal ini sudah biasa terjadi bagi remaja perempuan 

setiap bulannya. Agar tidak terjadi tembus saat 



95 
 

 
 

mestruasi maka remaja perempuan harus memakai 

pembalut. Berikut langkah-langkah cara memakai 

pembalut yang benar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 07. Langkah- langkah Memakai Pembalut 

 

a. Siapkan pembalut yang baru, lalu pergi ke 

kamar mandi kemudian cuci tangan terlebih 

dahulu sebelum membuka bungkus pembalut 

b. Melepas rok atau celana, diikuti celana dalam 

turunkan hingga di bawah lutut, posisikan 

tubuh dalam keadaan setengah berdiri 

(membungkuk) 

c. Bukalah bungkus pembalut, buanglah plastik 

yang ada dibagian belakang pembalut  
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d. Tempelkan sisi yang ada lemnya di tengah-

tengah celana dalam 

e. Pastikan agar posisi pembalut sudah 

terpasang dengan benar agar tidak bergeser 

saat beraktivitas 

f. Pakailah kembali rok atau celana 

g. Cuci tangan kembali sebelum keluar dari 

kamar mandi 

 

c. Mimpi basah 

Mimpi basah merupakan peristiwa keluarnya 

sperma (spermatozoa) saat tidur, sering terjadi 

pada saat mimpi tentang seks.  Mimpi basah 

pertama kali terjadi pada remaja laki-laki pada 

rentang usia 9-14 tahun dan umumnya terjadi 

secara periodik berkisar 2-3 minggu. Mimpi basah 

sebenarnya adalah proses alami berejakulasi. 

Ejakulasi terjadi akibat sperma yang terus menerus 

diproduksi setiap hari dan perlu keluar. 

 

d. Masturbasi atau onani 

Masturbasi atau onani adalah suatu kegiatan 

merangsang diri sendiri yang dapat terjadi pada 

laki-laki maupun perempuan demi memuaskan diri 

sendiri. Kegiatan ini terjadi karena adanya 

dorongan seksual pada seseorang. Untuk 
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membantu pengalihan remaja tunarungu melalukan 

masturbasi atau onani dapat melakukan kegiatan-

kegiatan positif seperti kegiatan hobi atau olahraga. 

 

Selain dari faktor internal yang menjadi masalah 

kesehatan organ reproduksi, ada pula masalah yang 

berasal dari faktor eksternal, yaitu pacaran dan 

sanggama. 

 

a. Pacaran 

Pacaran adalah persahabatan pria dengan 

wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan 

sampai ingin menjalin hubungan suami istri. Dari 

sisi agama, pacaran yang aman dan sehat adalah 

pacaran yang tidak melanggar kaidah agama, yakni 

tidak melakukan   kegiatan yang menimbulkan 

syahwat atau keinginan melakukan sanggama. Dari 

sudut kehidupan remaja, pacaran yang aman dan 

sehat adalah pacaran yang tidak menimbulkan 

kerugian saat ini dan masa depan remaja, termasuk 

hamil di luar nikah dan tertular penyakit. Untuk itu, 

pacaran paling buruk pun masih bisa ditoleransi 

asalkan tidak melakukan sanggama. 

Untuk mencegah terjadinya “kecelakaan” 

disarankan agar para remaja, khususnya remaja 

perempuan, menjaga jangan sampai terlena. 
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Bersikaplah keras pada pacar jika sudah mulai 

merangsang daerah erotis. Dianjurkan juga 

menghindari bepergian ke tempat yang gelap dan 

terpisah. 

Keperawanan, dalam arti selaput perawan 

(hymen) yang terletak di mulut vagina yang masih 

utuh, dari segi kesehatan reproduksi sebenarnya 

tidak terlalu penting. Namun, dalam masyarakat, 

kata keperawanan merupakan tanda kesucian 

wanita (yang kadang tidak adil dengan pria). Jadi, 

keperawanan wajib dijaga untuk kesejahteraan 

kehidupan keluarga kelak. 

Wajar jika remaja perempuan harus lebih 

berhati-hati dalam berpacaran. Sementara itu, 

remaja laki-laki seharusnya menjaga kesucian 

pacarnya. Pacaran menjadi salah besar apabila 

tujuannya hanya sebagai pemuas nafsu syahwat 

atau sekadar gagah-gagahan untuk 

menyombongkan diri. Terkadang, remaja laki-laki 

melakukan sanggama sekedar untuk menunjukkan 

kelaki-lakiannya. 

 

b. Sanggama 

Sanggama adalah hubungan seksual atau 

kadang hanya disebut seks. Ada juga yang 

menyebut penetrasi atau penembusan. Sanggama 
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merupakan kegiatan terpuji yang hanya boleh 

dilakukan sepasang suami istri yang sah yang 

saling mencintai untuk melanjutkan keturunan. 

Tujuannya jelas, yakni melestarikan manusia di 

bumi ini. Maka dari itu, Allah memberikan 

kenikmatan bagi mereka yang melakukan 

sanggama untuk tujuan tersebut. Sanggama 

menjadi kehilangan arti mulia, kemudian berubah 

menjadi dosa, jika dilakukan hanya untuk mencari 

kenikmatan sesaat. Terlebih-lebih jika perbuatan itu 

tidak disertai rasa cinta diantara keduanya. 

Sanggama dilakukan dengan memasukkan penis 

ke dalam vagina wanita. Proses penetrasi 

(penembusan) ini menjadi mudah dan dinikmati 

kedua pihak apabila sebelumnya para pelaku saling 

merangsang daerah erotis (alat reproduksi dan 

sekitarnya, buah dada wanita dan bagian badan 

lain). 

Tindakan ini akan membuat penis menjadi 

sangat tegang dan mengeluarkan cairan, 

sedangkan vagina menjadi membuka dan basah. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, sanggama menjadi 

jauh lebih nikmat bila didasari atas rasa cinta di 

antara keduanya. 

Ketika pertama kali melakukan sanggama, 

wanita akan mengalami rasa sakit. Ini karena 
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selaput dara yang ada di mulut vagina robek saat 

penis dimasukkan. Perlu untuk diketahui, selain 

sanggama normal, yakni masuknya penis ke dalam 

vagina, ada pula sanggama tidak normal. Ini 

termasuk sanggama oral (penis dimasukkan ke 

dalam mulut) dan sanggama anal (penis 

dimasukkan ke dalam dubur). Kedua cara 

sanggama ini selain menyalahi fitrah manusia juga 

sangat berbahaya karena lebih mudah menularkan 

berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi 

menular seksual (IMS). 

Dua orang lelaki yang memiliki kelainan seks 

sering melakukan sanggama tidak normal tersebut. 

Tidak hanya kaum pria, wanita juga bisa melakukan 

“pacaran tidak normal”. Mereka kadang 

melakukannya dengan saling merangsang alat 

reproduksi masing-masing untuk kepuasan 

bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut jelas 

bertentangan dengan fitrah manusia. 

 

C. Dampak tidak Menjaga Organ Reproduksi 

Menjaga kesehatan reproduksi harus dilakukan 

oleh laki-laki maupun perempuan. Reproduksi adalah 

cara untuk mempertahankan keturunan manusia di bumi 

sehingga menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan 
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laki-laki menjadi salah satu bagian untuk menjaga 

kelestarian peradaban manusia dan kesehatan.  

Berikut ini, merupakan dampak jika tidak menjaga 

kebersihan organ reproduksi: 

a. Dapat terkena sejenis jamur atau kutu yang dapat 

menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman pada 

organ reproduksi. 

b. Menimbulkan keputihan yang abnormal bagi 

wanita. 

 

D. Kehamilan Dini dan Aborsi 

Kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi 

terlalu dini pada remaja. Dalam keadaan ini, mereka 

belum siap secara fisik, mental, dan sosial untuk 

mengandung serta melahirkan bayi. Kehamilan dini 

secara sosial terjadi akibat perzinaan pada remaja yang 

belum menikah. 

Kehamilan dini di kalangan remaja mengandung 

beberapa risiko negatif. Secara fisik, ibu masih dalam 

tahap pertumbuhan. Perkembangan alat dan fungsi 

reproduksinya masih belum sempurna. Organ-organnya 

masih sangat muda dan belum siap benar untuk hamil, 

melahirkan, merawat, dan menyusui bayi. Kehamilan 

pada usia ini dapat menyebabkan cacat atau 

ketidaksempurnaan pada janin yang dikandungnya. Atau, 

bisa jadi bayi kurang gizi dan mudah sakit. Kondisi 
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kesehatan ibu muda ini juga sangat rentan terhadap 

berbagai penyakit yang akan mengganggu tumbuh 

kembangnya sendiri. 

Secara psikologis, kehamilan dini menimbulkan 

rasa malu bagi mereka yang mengalaminya, termasuk 

keluarga. Meski bayi yang dilahirkan suci, kedua orang 

tuanya menanggung dosa yang sangat besar. Harus 

dipahami bahwa kehamilan dini menghancurkan seluruh 

cita-cita para remaja. Apa pun cita-cita mereka, semampu 

apa pun remaja dapat merealisasikannya, semua itu pasti 

akan luluh lantak (rusak) karena kehamilan yang tak 

dikendaki tersebut. Pendidikan terhenti, baik sementara 

maupun selamanya. Kehebatan semasa belum hamil 

akan hilang begitu saja, yang tersisa hanyalah penyesalan 

dan kekecewaan. 

Para remaja akan melakukan aborsi jika mereka 

takut akan terkena tekanan mental baik dari keluarga 

maupun lingkungan. Banyak juga yang melakukannya 

karena menganggap kehamilan tersebut bisa 

menghambat cita-cita mereka. Pada umumnya, aborsi 

dilakukan secara gelap (ilegal) dengan bantuan dukun, 

bidan, ataupun dokter. Ini karena aborsi dilarang oleh 

undang-undang. Oleh karena itu remaja perempuan 

terutama remaja tunarungu harus mampu menjaga diri 

dengan baik, dengan mampu memahami perubahan fisik 

yang ada dalam dirinya sehingga mampu mengurangi 
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resiko kehamilan dini yang tidak diinginkan akibat 

ketidaktahuan informasi mengenai perubahan fisik 

maupun psikis pada masa remaja. 
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BAB V 

INFEKSI MENULAR SEKSUAL 
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Penyakit infeksi menular seksual (IMS) adalah penyakit 

yang ditularkan melalui hubungan seksual.  Penyakit menular 

seksual dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi yang 

serius, dan apabila tidak ditangani secara tepat, infeksi akan 

menjalar, menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, 

kemandulan bahkan kematian. Penyakit menular seksual 

dapat dikelompokkan menurut gejala-gejalanya. Berikut 

adalah pengelompokkan beserta nama-nama penyakit 

menular seksual: 

A. Gonorhoe 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 07. Penyakit Kencing Nanah 

Biasa disebut dengan istilah GO atau kencing 

nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria 

gonorhoeae. Gejala yang timbul yaitu rasa nyeri ketika 

kencing, keluarnya cairan nanah dari vagina atau dari 

penis (cairan nanah ini juga dapat keluar melalui 

dubur). Pada wanita sering terjadi tanpa gejala, jika 

sudah fatal akan terjadi radang kelenjar di labia mayor. 
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Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menggunakan penisilin atau antibiotik lainnya. 

 

B. Siphilis (Raja Singa) 

 

  

 

 

 

 

 

  Gambar 08. Penyakit Raja Singa 

Siphilis disebabkan oleh bakteri Treponema 

pallidum. Siphilis dapat menular secara kontak 

langsung di kulit maupun di selaput lendir, dan 

tentunya melalui hubungan seksual. Gejala awal yang 

terjadi yaitu munculnya luka atau borok. Pada 

perempuan, luka atau borok siphilis muncul di bibir 

vagina dan sekitarnya termasuk liang vagina. Dan 

pada laki-laki, muncul pada bagian batang penis, 

kantung zakar, dan sekitarnya termasuk pada saluran 

kencing. 
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Luka atau borok biasanya akan hilang dengan 

sendirinya pada 2 minggu meskipun tanpa 

pengobatan. Namun, apabila gejala tersebut tidak 

segera ditangani maka akan menimbulkan 

kemandulan karena rusaknya saluran sperma atau 

saluran indung telur. 

 

C. AIDS 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 

adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh, 

sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit lain 

yang mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus 

(jasad sub-renik) yang disebut Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). 

Jika seseorang telah positif terhadap HIV, dalam 

tubuhnya telah mengandung virus tersebut. Virus HIV 

yang paling besar terdapat dalam darah, cairan 

vagina, air mani, dan produk darah lainnya. Apabila 

sedikit darah atau cairan tubuh lain dari pengidap HIV 

berpindah secara langsung ke tubuh orang lain yang 

sehat, ada kemungkinan orang itu akan tertular AIDS. 

Cara penularan yang paling umum melalui sanggama, 

transfusi darah, jarum suntik, dan kehamilan. 

Penularan melalui ludah, kotoran, keringat, dll. Secara 

teoretis mungkin saja bisa terjadi. Namun, 

kemungkinannya sangat kecil. 
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D. Klamidia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 09. Penyakit Klamidia 

 

Klamidia adalah infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri Chlamydia trachomatis. Klamidia 

menyebabkan infeksi yang timbul di sekitar rahim, tuba 

falopi, dan indung telur. Pada laki-laki Klamidia timbul 

pada bagian saluran kencing dan saluran sperma. 

Klamidia yang tidak mendapatkan penanganan serius 

dapat menyebabkan kehamilan ektopic (hamil anggur) 

dan keguguran spontan pada perempuan. Sementara 

itu pda pria, Klamidia dapat menyebabkan epididimis 

(infeksi saluran sperma) yang dapat berlanjut pada 

kemandulan. 
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E. Herpes Genitalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Penyakit Herpes Genitalis 

Sumber: www. wirdasetya.wixsite.com 

 

Herpes genitalis merupakan suatu penyakit yang 

disebabkan oleh virus herpes simpleks. Gejala yang 

terjadi yaitu peradangan pada selaput lendir vagina, 

vulva, dan jaringan kulit sekitar alat kelamin. Herpes 

genilatis mudah kambuh apabila penderita mengalami 

kelelahan fisik maupun psikis/stres. Herpes genitalis 

sangat menular, baik melalui hubungan seksual 

maupun kontak langsung terutama pada saat 

penderita mendapat serangan. 
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F. Kutil kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Penyakit Kutill Kelamin 

Sumber: www. freeederic.blogspot.com 

 

Kutil kelamin disebabkan oleh virus Human 

Papiloma Virus (HPV). Gejala yang timbul adalah 

munculnya benjolan yang berbentuk pipih dan 

bergelambir di jaringan sekitar alat kelamin dan anus. 

Karena bentuknya yang pipih dan bergelambir kutil 

kelamin biasa disebut penyakit jengger ayam. Kutil 

kelamin dapat tumbuh dan bahkan sampai kebagian 

dalam liang vagina dan leher rahim.  

 

Bagi sebagian besar remaja yang belum menikah, hanya 

ada satu cara yaitu menghindari sanggama. Dimulai dengan 
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menjauhkan diri dari suasana dan tindakan yang menjurus ke 

arah terjadinya hubungan seksual yang tidak sah. Meski tidak 

terjadi sanggama secara penuh, asal cairan kelamin yang 

tertular virus atau bakteri IMS dari salah satu pihak berpindah 

ke pihak lain, penularan IMS bisa terjadi. Maka dari itu, 

janganlah sekali-kali melakukan zina atau berganti-ganti 

pasangan untuk berhubungan intim. Jika sudah menikah, 

berlakulah setia. Lakukanlah seks hanya dengan pasangan 

yang sah. 
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GLOSARIUM 

 

 

Aborsi Pengguguran janin 

AIDS Kumpulan gejala penurunan 
kekebalan tubuh 

Biseksual  
 

Seseorang yang tertarik dalam  
kehidupan      homoseks dan 
heteroseks 

Desibel (dB)  
 

Satuan untuk mengukur intensitas 
suara 

Egosentris  Ketidakmampuan untuk melihat 
perspektif (sudut pandang) orang lain 

Ejakulasi  Proses pengeluaran sperma 

Ereksi  Penis dalam keadaan tegang karena 
diisi oleh aliran darah 

Gay Label homoseksual antara laki-laki 
dengan laki-laki  

Gender  Sifat yang melekat pada kaum laki-laki 
atau perempuan yang dikontruksikan 
secara sosial atau kultural 

Gonorhoe Penyakit kencing nanah yang keluar 
dari organ reproduksi 

Hearing Losses  
 

Ketunarunguan total dengan tingkat 
kehilangan lebih dari 120 dB 

Heteroseksua Suka dengan lawan jenis 

HIV  
 

Virus yang menyerang sistem 
kekebalan tubuh 

Homoseksual Suka dengan sesama jenis 

Implusif   Cepat bertindak secara tiba-tiba 
menurut kehendak hati, tanpa 
didukung alasan yang kuat 

Infeksi Menular 
Seksual 

Penyakit yang ditularkan melalui 
hubungan seksual 
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Klamidia
 
Penyakit kelamin yang disebabkan 
oleh bakteri Clamydia trachomatis 

Lesbian Label homoseksual antara perempuan 
dengan perempuan 

Masturbasi Keinginan merangsang diri sendiri 

Mild Hearing Losses Ketunarunguan ringan dengan tingkat 
kehilangan 15 – 30 dB 

Moderate Hearing 
Losses 

Ketunarunguan sedang dengan tingkat 
kehilangan 31 – 60 dB 

Natal  Masa saat kelahiran 

Nystagmus Optic Mata mengikuti arah gerak benda 

Ovum Sel telur pada perempuan 

Post Lingually Deaf Ketunarunguan yang terjadi setelah 
dikuasainya suatu bahasa 

Postnatal Masa perkembangan setelah kelahiran 

Pranatal Masa sebelum kelahiran (saat 
mengandung) 

Pre Lingually Deaf Ketunarunguan yang terjadi sebelum 
dikuasainya suatu bahasa 

Profound Hearing 
Losses 

Ketunarunguan sangat berat, tingkat 
kehilangan 91 – 121 dB 

Rigidity Sifat kurang luwes dalam menjalankan 
aktivitas keseharian 

Rubella  Penyakit campak Jerman 

Sanggama Hubungan seksual 

Seks Karakteristik biologis-anatomis 
(khususnya sistem reproduksi dan 
hormonal) 

Severe Hearing 
Losses 

Ketunarunguan berat dengan tingkat 
kehilangan 61 – 90 dB 

Siphilis Penyakit kelamin yang disebabkan 
bakteri Treponema pallidum 

Skrotum Kantung pembungkus testis 

Sperma  Sel dari sistem reproduksi laki-laki 

Testis Organ reproduksi laki-laki yang 
menghasilkan sperma 

Toxaminia Keracunan darah 
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Transeksual                 Seseorang yang mengubah kebiasaan 
hidup dan orientasi seksnya secara 
biologis, berlawanan dengan yang 
dimilikinya sejak lahir 

Transgender                Keinginan tampil berlawanan dengan 
jenis kelamin yang dimiliki (sifat atau 
perilaku) 

Tunarungu                   Seseorang yang mengalami 
kehilangan kemampuan mendengar 
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