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ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendidikan kesehatan reproduksi
sebagai bagian integratif dalam pembelajaran IPA siswa sekolah. Sehingga diharapkan
para guru dapat memiliki wacana dan pandangan yang bijak serta rasional untuk dapat
membimbing siswa berperilaku reproduksi yang sehat.

Kemajuan teknologi informasi mendorong pendidikan kesehatan reproduksi
menjadi suatu kebutuhan untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Materi ini dapat
dimasukkan dalam pelajaran IPA khususnya biologi, penjaskes, agama, dan bimbingan
konseling. Fakta menunjukkan bahwa guru IPA memegang peranan penting. Pendidikan
kesehatan reproduksi dapat dimasukkan dalam pembelajaran IPA sekolah dasar secara
integratif dan fleksibel. Materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat kelas, nilai budaya
dan etika dimana sekolah berada, serta bervariasi sesuai kondisi siswa yang berbeda-
beda. Metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pemutaran video, bermain peran,
diskusi kelas, dan kotak pertanyaan. Selain menyampaikan materi, guru diharapkan
memiliki wawasan yang luas untuk dapat mengantisipasi pertanyaan siswa dan mampu
pula menanamkan nilai-nilai moral dan etika dengan berlandaskan agama.

Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan kurikulum pendidikan kesehatan
reproduksi. Guru IPA dapat mengembangkan sendiri model pembelajaran kesehatan
reproduksi yang disusun dengan mengacu pada materi standar yang ada namun
disesuiakan dengan kondisi kelas masing-masing. Akan lebih baik lagi bila guru agama
dan penjaskes dilibatkan dalam penyusunan dan pengembangan materinya.

Kata kunci : urgensi, kesehatan reproduksi, integratif, pendidikan IPA, guru, profesional
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A. Pendahuluan

Dahulu kesehatan reproduksi merupakan aspek yang menjadi perhatian

setelah upaya kesehatan pada umumnya tercapai. Namun, setelah taraf kesehatan

semakin merata sekarang, upaya pencapaian kesehatan reproduksi dilakukan setaraf

dengan pencapaian kesehatan lainnya. Di samping itu, seiring dengan perkembangan

teknologi dan masuknya pengaruh budaya asing pada masyarakat maka hal-hal yang

berbau ‘seksualitas’ telah menjadi ‘santapan’ kita sehari-hari bahkan di kalangan

anak-anak. Walaupun seks sebenarnya hal yang alamiah, dengan melihat hal-hal

tersebut diatas kebutuhan akan pembelajaran kesehatan reproduksi saat ini bukan

merupakan hal yang tabu lagi.

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan suatu proses yang integratif

dengan memadukan pengetahuan biologis, nilai moral, aspek psikologis dan

berlandaskan agama. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak, proses ini seharusnya

dilakukan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga.

Namun, fakta di masyarakat kita menunjukkan sebagian besar orang tua masih

tetap merasa risih membicarakan seks pada anaknya. Sehingga anak akan

mendapatkan pengetahuan tentang seks dari sumber luar yang cenderung

menyesatkan.

Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Dalam

kegiatan belajar-mengajar terutama dalam pergaulan di lingkungan sekolah,

seringkali mereka mendapat masalah, termasuk masalah dalam hal kesehatan

reproduksi. Sebagai contoh siswa wanita yang kebingungan saat pertama kali

mendapat menstruasi di sekolah, siswa wanita yang mulai malu berolahraga ketika

payudaranya mulai membesar, siswa pria yang masih takut dikhitan, dan sebagainya.
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Guru jarang yang terlatih untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Selama

ini, pendidikan tentang kesehatan reproduksi terkesan hanya ’diselipkan’ dalam

pembelajaran IPA dan biologi. Guru cenderung menonjolkan aspek teori dan kurang

mengajarkan aspek lainnya semisal psikologi, moral etika, dan nilai-nilai agama.

Guru yang masih ’kaku’ bahkan cenderung mengalihkan pelajaran dengan simbol-

simbol yang tidak jelas dan lebih menakut-nakuti siswa wanita.

Makalah ini bertujuan mengkaji sejauh mana urgensi pendidikan kesehatan

reproduksi diajarkan di sekolah secara integratif dalam pembelajaran IPA, bagaimana

model pokok bahasan dan metode yang sesuai, serta kemungkinan hambatan,

tantangan, dan risiko yang akan dihadapi. Sehingga diharapkan para guru dapat

memiliki wacana dan pandangan yang bijak serta rasional untuk dapat membimbing

siswa berperilaku reproduksi yang sehat. Selain itu, dengan suasana lingkungan kelas

yang kondusif untuk pembelajaran kehidupan reproduksi, siswa akan mendapatkan

pengetahuan, persepsi, dan memiliki perilaku reproduksi yang sehat dari sumber yang

terpercaya. Dengan demikian terjalin pula komunikasi guru dan murid yang erat dan

efektif  sebagai salah satu solusi jika lingkungan keluarga siswa belum mendukung

akan pembelajaran reproduksi yang sehat.

B. Pembahasan

Definisi Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Istilah pendidikan kesehatan reproduksi saat ini kalah populer dengan istilah

pendidikan seks yang gencar dikampanyekan melalui media cetak maupun elektronik.

Mungkin karena banyaknya pendapat mengenai pendidikan seks itu sendiri membuat

pengertiannya menjadi semakin kabur, bahkan cenderung simpang siur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berarti proses

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Seks mempunyai dua

pengertian yaitu jenis kelamin dan hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin

misalnya persetubuhan atau senggama. Pendidikan seks menurut pakar pendidikan,

Dr. Arief Rahman (2000) berarti perlakuan proses sadar dan sistematis di sekolah,

keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan menurut agama



4

dan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, selain itu juga memberi pengetahuan dan

keterampilan tentang tanggung jawab laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran

agama. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dr. Nina Surtiretna (1997), bahwa

pendidikan seks adalah upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis,

psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Intinya, pendidikan seks merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang

fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral etika serta komitmen agama agar

tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut.

Penulis sendiri lebih sepakat dengan istilah pendidikan kesehatan reproduksi,

yang lebih sesuai dengan kultur budaya Indonesia, dan agar lebih mudah diterima

oleh komunitas sekolah, agama, terutama para orang tua. Di samping itu, istilah

kesehatan reproduksi juga lebih menekankan pada upaya memberikan pengetahuan,

keterampilan hidup, dan pembentukan kondisi dan perilaku jasmani, psikologi, sosial

yang berhubungan dengan fungsi dan sistem organ reproduksi secara sehat dan

mandiri. Intinya adalah pendidikan ini bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan,

tanggung jawab mandiri, serta perilaku akan reproduksi yang sehat. Sehingga

pendidikan kesehatan reproduksi sudah semestinya diberikan sejak masa kanak-

kanak, ketika mereka mulai mengenal identitasnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Kontroversi Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Sebagian besar orang berpendapat bahwa pendidikan kesehatan reproduksi

seperti halnya pendidikan seks justru akan mengajarkan siswa untuk berhubungan

seks bebas dan menambah penyelewengan-penyelewengan seksual. Kita harus belajar

dari kegagalan pendidikan seks di Barat yang hanya mendorong rasa ingin tahu siswa

dan rasa ingin mencoba berhubungan seks sebagai akibat dari pendidikan seks yang

tidak mempunyai pondasi etika dan ketentuan agama. Pendidikan seks mereka

cenderung menekankan how to have a safe sex. Pendidikan kesehatan reproduksi

yang nantinya diajarkan di Indonesia seharusnya diberikan sesuai dengan pola hidup

dan budaya Indonesia serta berlandaskan pada ajaran agama.

Selain itu, kebanyakan orang tua juga berpendapat bahwa hal ihwal seks

adalah sesuatu yang alamiah dimana anak-anak akan belajar dengan sendirinya.
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Pendapat ini tidaklah salah pada saat diterapkan pada jaman mereka dahulu. Namun,

saat ini situasi dan kondisinya berbeda. Perkembangan teknologi dan akulturasi

budaya semakin pesat dimana anak-anak kita dikepung dengan berbagai hal mengenai

seks. Dengan demikian pendidikan kesehatan reproduksi diharapkan akan

membetengi anak-anak dengan menolak mitos-mitos yang salah mengenai seks dan

melawan berbagai godaan seksual yang datang baik dari dirinya sendiri maupun dari

lingkungan. Sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas kesucian dirinya dan

orang lain.

Pendidikan Kesehatan Reproduksi sebagai Bagian Integratif dari Pembelajaran

IPA

Dari latar belakang di atas, disadari bahwa pendidikan kesehatan reproduksi

menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan formal (sekolah). Di kota besar

seperti Jakarta dan Bali, beberapa sekolah menengah atas bahkan sudah

melaksanakannya baik sebagai kegiatan intra ataupun ekstra kurikuler.

Namun, masih banyak orang berpendapat bahwa pendidikan kesehatan

reproduksi hanya cocok bagi siswa sekolah menengah dan sebaiknya jangan dulu

diberikan pada siswa sekolah dasar. Ada kekhawatiran bahwa siswa sekolah dasar

belum siap menerima hal tersebut dan lebih baik dalam kelas perihal seks tidak usah

dibicarakan sama sekali. Pendapat ini sama sekali tidak beralasan. Badan Kesehatan

Dunia (WHO) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada data yang

mendukung bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang benar akan mengarahkan

siswa untuk mencoba berperilaku seksual yang tidak sehat.

Temuan lain yang mendukung adalah survey yang dilakukan Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Perhimpunan Keluarga

Berencana Indonesia (PKBI). Faktanya, sekitar 15 % remaja usia 10-15 tahun telah

melakukan hubungan seksual.

Selain itu, dengan perkembangan pesat teknologi informasi, anak usia sekolah

dasar pun cenderung ingin tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Apalagi di

usia sekolah dasar akhir yang merupakan rerata usia pubertas, siswa akan dihadapkan

pada perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi selama pubertas. Pubertas
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sendiri merupakan komponen dasar dari sistem reproduksi manusia, pengetahuan

mengenai hal ini seharusnya telah didapatkan oleh anak-anak paling tidak sebelum

mereka mendapatkannya.

Anak-anak menganggap orang tua dan guru sebagai role model termasuk

dalam hal reproduksi. Sehingga, mau tidak mau orang tua dan guru dituntut bersikap

bijaksana dan rasional dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Jika orang tua masih

tetap risih dan bersikap kolot, guru sebagai seorang pendidik yang profesional harus

mampu menjembatani komunikasi tentang hal ihwal kesehatan reproduksi ini antara

siswa dan orang tuanya.

Pihak Depdiknas sendiri sedang merumuskan suatu model pembelajaran

kesehatan reproduksi yang komprehensif dan integratif untuk dimasukkan dalam

kurikulum dengan melibatkan mata pelajaran yang terkait seperti IPA (biologi),

agama, penjaskes, dan bimbingan konseling. Banyaknya pihak yang terlibat dalam

penyusunan model ini tampaknya masih tersendat-sendat mengingat belum adanya

suatu kesepahaman mengenai pendidikan kesehatan reproduksi ini.

Namun, apakah IPA, agama, penjaskes, atau bimbingan konseling yang

nantinya harus mengajarkan sebenarnya bukan masalah penting. Aspek kualitas

SDM-nya lah yang utama yaitu kemampuan dan profesionalitas guru sebagai

pengajarnya. Penulis sendiri berpendapat terlepas dari pentingnya keterlibatan guru

agama, penjaskes, atau BK dalam proses ini, guru-guru biologi dan IPA harus mampu

memberikan pendidikan kesehatan reproduksi ini. Mengingat, sebagian besar materi

bersumber dari mata pelajaran IPA dan biologi serta temuan di lapangan bahwa siswa

paling banyak menanyakan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan seks pada

saat pelajaran IPA dan biologi.

Guru dan calon guru IPA sebaiknya dibekali dengan materi-materi pendidikan

kesehatan reproduksi yang bukan hanya teori biologi semata namun juga teori

pendidikan tentang bagaimana cara dan metode yang sesuai untuk mengajarkannya.

Dengan demikian guru mampu menjawab rasa keingintahuan siswa dan bukannya

cenderung menutup-nutupi karena tidak siap dan tidak tahu bagaimana

mengajarkannya.
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Materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Pembelajaran IPA

Materi pendidikan kesehatan reproduksi pada dasarnya bersifat fleksibel, namun

tetap mempunyai pokok-pokok bahasan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan usia

siswa. Bersifat fleksibel artinya materi ini mempunyai variasi yang luas dan beragam,

menyesuaikan dengan budaya daerah, norma sosial, dan nilai-nilai agama yang ada di

lingkungan tempat sekolah itu berada. Fleksibel juga berarti dalam penyampaian materi,

guru dapat menggunakan berbagai teknik dan metode yang sesuai dengan suasana kelas,

disampaikan dengan bahasa ’gaul’ yang akrab di telinga siswa, dan pendekatan yang

luwes pada beberapa siswa dengan karakter dan kepribadian ’khusus’.

Pendidikan kesehatan reproduksi dalam pembelajaran IPA yang ditujukan untuk

siswa sekolah dasar secara umum terdiri atas :

a. Untuk siswa sekolah dasar awal (kelas 1-2)

Materi berupa pembedaan identitas laki-laki dan perempuan terutama dari aspek

biologisnya, perhatian tentang bagaimana proses pertumbuhan dan perubahan yang akan

mereka hadapi, bagaimana asal mula kehidupan, dan bagaimana adab yang baik dalam

bertanya kepada orang tua tentang hal-hal tersebut. Guru disarankan untuk mengajarkan

nilai etika seperti berpakaian sopan, meminta ijin ketika akan memasuki kamar orang tua,

dan menjaga kebersihan organ kelaminnya.

b. Untuk siswa sekolah dasar tengah (kelas 3-4)

Materi berupa eksplorasi perubahan menjelang pubertas secara detail, bagaimana asal

mula kehidupan manusia (darimana bayi berasal), kejahatan seksual dan bagaimana

menjaga kesucian diri serta menghindari pengaruh seksual dari lingkungan yang

menyimpang. Guru disarankan untuk mendorong anak menjalin komunikasi yang erat

dengan keluarga, mencari sumber pengetahuan seksual yang benar, dan berhati-hati pada

orang-orang dengan lingkungan perilaku seksual yang menyimpang.

c. Untuk siswa sekolah dasar akhir (kelas 5-6)

Materi berupa perubahan fisik dan emosi saat pubertas, imej diri dan harga diri,

memahami perubahan seksualitas dalam diri masing-masing siswa setelah pubertas

(menstruasi dan mimpi basah), perubahan pergaulan sosial, bagaimana mengelola

khayalan dan godaan seksual, serta mulai diperkenalkan tentang bagaimana terjadinya

kehamilan dan kaitannya dengan menstruasi dan hubungan seksual. Pada tahap ini, guru
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harus mampu mengajarkan bagaimana cara mengelola menstruasi, mimpi basah, dan

khayalan seksual (seperti dengan gizi seimbang, menjaga kebersihan, bersuci, meredam

rasa malu dan bersalah, membangkitkan kepercayaan diri siswa akan bentuk fisiknya

yang baru), mendidik siswa agar tidak percaya pada mitos-mitos yang menyesatkan,

mulai memisahkan siswa laki-laki dan perempuan dalam lingkungan pergaulan secara

fleksibel, dan menanamkan pengertian tentang hubungan seksual yang penting untuk

meneruskan keturunan namun sangat suci dan sakral. Siswa pada usia ini akan cenderung

banyak bertanya tentang berbagai hal bahkan terkadang pertanyaan yang sudah mulai

menjurus pada perilaku seksual (mungkin mendapat informasi dari teman, film, atau

bacaan porno). Sehingga, guru dituntut memiliki kesiapan mental dan wawasan yang luas

untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut secara bijak dengan teknik penyampaian yang

sesuai dengan kebutuhan usia mereka.

Metode yang dapat diterapkan dalam kelas agar pembelajaran kesehatan

reproduksi dapat berlangsung menarik dan efektif adalah dengan pemutaran video,

diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, bermain peran, dan kotak pertanyaan yang

dipasang di belakang kelas. Kotak pertanyaan bermanfaat agar jika sewaktu-waktu siswa

ingin bertanya namun malu mengemukakannya di depan kelas. Guru dapat pula

membawa contoh-contoh gambar dan fungsi organ reproduksi yang telah dikemas secara

ilmiah.

C. Penutup

Tak dipungkiri lagi, semua pihak pasti menyadari urgensi kebutuhan akan

pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, meski tidak semua pihak mau mengakuinya.

Seiring dengan proses perumusan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi oleh

Depdiknas, guru dan calon guru IPA sebagai pihak yang paling banyak terlibat sebaiknya

mempersiapkan diri secara profesional. Jika lingkungan sekolah mendukung, guru dapat

mengembangkan suatu model pendidikan kesehatan reproduksi sendiri dalam

pembelajaran IPA di kelas. Akan lebih baik lagi bila guru agama, penjaskes, dan

bimbingan konseling dilibatkan dalam penyusunan dan pengembangan materinya.
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