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a. Program-program yang dilakukan PIK-R SMA Negeri Unggul 04 Palembang dalam meningkatka pengetahuan
kesehatan reproduksi.

No
1

Subyek
Ketua PIK-R

TABEL 1
KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK
Jawaban
Ada kegiatan diskusi kelompok yang kami lakukan, biasonyo tuh kami lakukan saat kumpul tiap
hari sabtu, jam 10 pagi. Emang hari sabtu itu jadwal kami kumpul, kak. Kami ngumpul di ruangan
PIK-R kadang jugo ditaman-taman sekolah, materi yang kami diskusikan iolah mengenai
seksualitas, NAPZA, juga HIV AIDS.

2

Konselor

Bentuk kegiatan diskusi kelompok kami biasonyo kumpul hari sabtu dan teman yang betugas jadi

Sebaya

pendidik sebaya akan memaparke materi TRIAD KRR. Nah, dalam memaparke materi jugo
dibantu sama alat peraga yang bentuknyo kayak permainan ular tangga. Dalam permainan ular
tangga sama monopoli GenRe itu ada informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi, kak. Jadi
kayak bermain sambil belajar.

No
1

Subyek

TABEL 2
KEGIATAN TALKSHOW
Jawaban

Ketua PIK-R Untuk kegiatan talkshow pernah kami adakan kak, tahun kemaren tahun 2017. Bentuk talkshow
nya kayak seminar, kak. Kami adakan di aula sekolah. Talkshow itu sendiri baru dilakukan tahun
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2017 untuk tahun ini belum bisa diselenggarakan lagi karna ada kendala biaya kak. Jadi kalo kami
mau mengadakan kegiatan talkshow lagi kami harus nyari dana ke luar. Kalo talkshow itu sendiri
kami kerja sama dengan BKKBN dan BNN dengan materi talkshow mengangkat tentang bahaya
NAPZA dikalangan remaja, kak.
2

Konselor

Pernah ada kami melakukan kegiatan talkshow, tahun 2017 bulan oktober. Kami kerja sama

Sebaya

dengan BKKBN dan BNN dan narasumbernya dari BNN satu, dan dari BKKBN narasumbernya
duta mahasiswa GenRe namanya kak Dion. Materi talkshow kemarin tentang bahaya NAPZA
dikalangan remaja.

No
1

TABEL 3
KEGIATAN SOSIALISASI
Jawaban

Subyek
Ketua PIK-R

Kegiatan sosialisasi yang diadakan PIK-R bentuknya kayak kunjungan, kemarin PIK-R
mengadakan kunjungan ke panti jompo tresna werdha. Selain itu jugo kami pernah buat stand di
Kambang Iwak.

materi sosialisasinyo

tentang HIV AIDS. Nah, kalo didalam sekolah

sosialisasinyo kami pernah buat seminar di aula sekolah. Kami juga gunokan mading sekolah
untuk sosialisasi kesehatan reproduksi.
2

Konselor

Sosialisasi yang kami lakukan bentuknya kayak kunjungan kemaren kami kunjungan ke panti

Sebaya

jompo, sosialisasi lain kami datang kekelas-kelas untuk sosialisasi. Materi yang kami sampaikan
tentang Seksualitas, NAPZA, HIV AIDS. Kalo jadwal sosialisasi itu gak tentu biasanya kami
mengadakan sosialisasi dikelas saat perkenalan ke siswa baru, sekalian juga untuk
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memperkenalkan ekskul PIK-R ke adik kelas.

b. Proses Pelaksanaan Peer Counseling yang dilakukan di PIK-R SMA Negeri Unggul 04 Palembang.
1) Pemilihan konselor sebaya

No
1

Subyek

TABEL 4
KONSELOR SEBAYA MEMPUNYAI KARAKTERISTIK HANGAT
Jawaban

Konselor

Pemilihan calon konselor sebaya di PIK-R dinilai dari sikap hangatnya, sikap ini mesti dimiliki

Sebaya

calon konselor supayo kalo ada teman yang mau konseling tentang masalahnya dia akan mudah
merasa diterima, sama merasa dihargai.

No
1

Subyek

TABEL 5
CALON KONSELOR SEBAYA MEMPUNYAI MINAT
DALAM BERIKAN BANTUAN
Jawaban

Konselor

Calon konselor sebaya itu mesti punya minat dalam membantu temannya kak, sebab kalo gak

Sebaya

punya minat pasti proses konselingnya nanti gak jalan dan ogah-ogahan dengerin teman yang
lagi punya masalah.

TABEL 6
CALON KONSELOR ORANG YANG MUDAH DITERIMA
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No
1

No
1

Subyek

Jawaban

Konselor

Calon konselor sebaya mesti orang yang mudah diterima, tujuannya itu supaya kalo ada teman

Sebaya

yang mau konseling gak ragu dan gak sungkan untuk dateng kekita.

Subyek

TABEL 7
CALON KONSELOR ENERGIK
Jawaban

Konselor

Iya kak, calon konselor sebaya harus energik, karna kan konselor sebaya itu kan harus rajin

Sebaya

mengamati teman yang punya indikasi lagi punyo masalah, misalnya teman yang biasanya ceria
jadi murung nah konselor sebaya harus cari tau penyebab si teman itu jadi murung kak. Jadi
konselor sebaya itu harus aktif dan energik kak.

No
1

Subyek

TABEL 8
KONSELOR SEBAYA MEMPUNYAI
KARAKTERISTIK SUKARELA DALAM MEMBANTU
Jawaban

Konselor

Nah, kalo bantu secara sukarela itu karakteristik yang utama kak, soalnyo kan dak mungkin

Sebaya

kalo calon konselor sebaya itu dak punya sifat itu, sebab tugas konselor sebaya itu kan tugasnya
membantu temannya mencarikan solusi dari masalahnya, kak.

TABEL 9
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No
1

Subyek

CALON KONSELOR SEBAYA MEMILIKI EMOSI STABIL
Jawaban

Konselor

Kalo emosi stabil jugo salah satu pertimbangan kak dalam pemilihan calon konselor sebaya.

Sebaya

Sebab konselor sebaya itu kan harus mendengarkan keluhan temannya kak, jadi mesti sabar, gak
boleh keberatan kalo dimintai tolong gitu.

No
1

Subyek

TABEL 10
KONSELOR SEBAYA MEMILIKI PRESTASI BELAJAR YANG BAIK
Jawaban

Konselor sebaya Konselor sebaya itu kan contoh untuk teman-temannya yang lain. Jadi dia mesti punyo prestasi
yang baik, kak.

No
1

Subyek

TABEL 11
KONSELOR SEBAYA MAMPU MENJAGA RAHASIA
Jawaban

Konselor

Konselor sebaya harus biso jago rahasia sangat penting kak, karena kami punyo aturan untuk

Sebaya

konselor sebaya, kalo teman mau curhat sudah cerito tentang masalahnyo, itu cukup antara
konselor sebaya samo teman yang punyo masalah itu.
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2) Pelatihan konselor sebaya

No
1

Subyek

TABEL 12
KONSELOR SEBAYA MEMILIKI KETERAMPILAN
DALAM KOMUNIKASI
Jawaban

Konselor

Konselor sebaya mesti punyo keterampilan komunikasi, kak, Karna kan konselor harus

Sebaya

menggali informasi dari keterangan teman yang lagi cerita, terus tuh kalo komunikasi konselor
sebaya nya bagus kan teman itu bisa ngerti solusi yang kita kasih itu kayak apa. Makanya di
PIK-R ini kita dilatih dan dibimbing dalam berkomunikasi, belajar jugo memahami orang lain.

TABEL 13
KONSELOR SEBAYA MEMILIKI KETERAMPILAN MENDENGAR AKTIF
No
1

Subyek

Jawaban

Konselor

Konselor sebaya harus biso jadi pendengar yang aktif kak, kami di latih untuk jadi pendengar

Sebaya

yang baik saat teman lagi cerito masalahnyo. Sambil nyimak setiap inti masalah yang dia
ucapkan kak.
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No
1

Subyek

TABEL 14
KONSELOR SEBAYA MAMPU MENUNJUKKAN EMPATI
Jawaban

Konselor

Konselor sebaya mesti punya rasa empati terus mampu menunjukkannya pada teman yang

Sebaya

punyo masalah kak, Dengan menunjukkan empati, teman yang dateng kekita bakal ngeraso
bahwa dia diperdulikan, diperhatikan dan dengan gitu proses konseling bakal berjalan kak.

No
1

No
1

Subyek

TABEL 15
KONSELOR SEBAYA MEMILIKI KEINGINAN
MEMBERIKAN DUKUNGAN PADA TEMAN LAINNYA
Jawaban

Konselor

Sebagai seorang konselor sebaya, kita tuh mesti ngedukung teman kita yang lagi banyak

Sebaya

masalah, kita kasih dukungan kayak nyemangatin dia biar gak sedih lagi, gak murung lagi kak.

Subyek

TABEL 16
WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN KONSELOR SEBAYA
Jawaban

Konselor

Kalo waktu latihan itu setiap hari sabtu, kak. Jam 10 pagi. Kami latihannya di ruangan PIK-R

Sebaya

kadang juga di taman sekolah.
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TABEL 17
TENTANG SEKSUALITAS
No
1

Subyek

Jawaban

Konselor Sebaya

Materi yang diberikan itu menurut modul dari pik-r. Kalo berkaitan dengan seksualitas kita
belajar materi tentang pengenalan organ-organ reproduksi, masa pubertas, tentang, menstruasi
terus perilaku seksual tidak sehat sama dampak-dampak dari perilaku seksual yang gak sehat
kayak aborsi, penyakit menular akibat perilaku seksual gak sehat.

3) Pelaksanaan konseling sebaya

No
1

Subyek

TABEL 18
WAKTU DAN TEMPAT KONSELING SEBAYA DILAKSANAKAN
Jawaban

Konselor

Kalo untuk waktu sama tempat konseling sebaya nya kita bisa kapan aja dan dimana aja kak.

Sebaya

Gak harus teman yang mau cerita itu datang ke ruangan PIK-R, bahkan seringnya mereka suka
cerita lewat HP, chat WA gitu.

2

TM

Kalo aku pertama kali konseling sama konselor sebaya itu waktu itu pas masih kelas sepuluh.
Untuk waktu sebenarnya kapan aja kak. Kalo tempat konselingnya sih dimana aja. Tapi, aku
seringnya konseling pas lagi ngumpul.

3

AD

Waktu konseling sebaya tuh biso kapan bae kak, tapi kito liat jugo konselor sebayanyo tuh sibuk
apo idak. Nah, untuk pastinya enak janjian dulu samo konselor sebayanyo kak. Sedangkan
tempat biso dimano bae kak. Kadang disekolah, kadang diluar sekolah jugo kak.
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3

HG

Waktu dan tempat konseling sebaya itu bisa dimana saja dan kapan saja kak, kalo aku sih lebih
seringnya chatting aja sama konselor sebayanya kak lebih santai lebih enak kak.

TABEL 19
MATERI SAAT KONSELING SEBAYA
No
1

Subyek

Jawaban

Konselor

Materi saat konseling sebaya itu macam-macam kak, tergantung masalah yang mereka hadapi.

Sebaya

Tapi kebanyakan yang datang itu pada minta saran gimana mengahadapi perasaan mereka
dengan cowok kak. Gimana supaya gak terjerumus ke pergaulan bebas.

2

TM

Kalo aku sering sharing aja tentang kesehatan reproduksi, bener-bener cari tau apa itu organorgan reproduksi, dan gimana cara memelihara kesehatan organ reproduksi.

3

AD

Kalo aku biasonyo kak yo, suka curhat tentang cinta-cintaan. Biaso kan anak remaja tuh suka
penasaran dengan perasaan tertarik samo cowok.

3

HG

Kalo materi konseling sebaya kemarin kami bahas dan berbagi informasi tentang dampakdampak pacaran yang udah terlalu bebas kak.
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No
1

Subyek

TABEL 20
METODE YANG DIGUNAKAN SAAT
MELAKUKAN KONSELING SEBAYA
Jawaban

Konselor

Metode yang kami lakukan tuh pertama-tama kalo ada teman yang datang kekita itu kita

Sebaya

persilahkan dengan ramah dan terbuka, terus kita persilahkan dia ngomong masalahnya apa, nah
konselor sebaya itu dengerin dan menyimak cerita teman itu, gak cuma nyimak aja kita juga
harus Tanya-tanya lebih detail lagi tentang masalahnya dia, kalo ada yang gak sesuai kadangkadang ucapannya kita Tanya lagi dan lagi kak, abis itu kita simpulkan penjelasan dari teman itu
tadi nah baru kasih penjelasan dan solusi dari masalah yang dihadapinya itu.

No
1

Subyek

TABEL 21
KONSELOR SEBAYA BERFUNGSI SEBAGAI
PENGHUBUNG KONSELI DENGAN GURU BK
Jawaban

Konselor

Kalo ada masalah yang gak bisa konselor sebaya tangani kita akan alihtangankan teman itu ke

Sebaya

guru BK kak. Kita bakal kasih saran sama teman itu supaya ngadep guru BK aja kak.

125

No
1

TABEL 22
PERAN GURU BK DALAM PELAKSANAAN KONSELING SEBAYA
Jawaban

Subyek
Pembina PIK-R

Guru BK berperan dalam konseling sebaya, karena guru BK sebagai pembimbing calon
konselor dalam berlatih menjadi seorang konselor sebaya yang mampu membantu temanteman dalam memecahkan masalah. Guru BK juga mengarahkan berbagai teknik konseling
kepada konselor dalam menghadapi klien yang sifatnya tertutup dan terbuka, sehingga
membantu proses konseling teman sebaya itu berjalan dengan lancar.

c. Peranan Peer Counseling dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi anggota PIK-R SMA
Negeri Unggul 04 Palembang
1) Peer Counseling (konseling sebaya) berperan membuat anggota memahami kesehatan reproduksi

TABEL 23
KONSELING SEBAYA DAPAT MEMBUAT ANGGOTA MEMAHAMI ORGAN REPRODUKSI
TM
AD
HG
setelah ikut konseling sebaya aku jadi melalui konseling sebaya ini aku jadi sesudah mengikuti konseling sebaya
lebih

mengenal

organ

reproduksi lebih tahu bagaimana cara merawat aku jadi lebih perduli lagi sama

sebelumnya cuma dapat pengetahuan organ-organ reproduksi., kalau dulu kebersihan dan kesehatan organ
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tentang organ

reproduksi melalui malu kalo mau tanya sama guru tapi reproduksi, setelah ikut konseling

pelajaran biologi aku

merasa itu kalo diskusi dengan konselor sebaya sebaya banyak pengetahuan yang

belum cukup.

lebih merasa nyaman.

didapat tentang pentingnya kebersihan
organ reproduksi demi hidup yang
sehat.

TABEL 24
KONSELING SEBAYA MEMBANTU ANGGOTA DALAM
MEMAHAMI TENTANG PERILAKU SEKSUAL BERESIKO
TM
AD
Setelah ikut konseling sebaya aku bisa tahu kalo Dari konseling sebaya ini aku bisa paham tentang resiko
perilaku seksual sebelum nikah itu menyebabkan perilaku seksual sebelum nikah itu bisa berdampak negatif baik
penyakit pada organ reproduksi

fisik maupun dari masyarakat, karna kan masyarakat itu
menjunjung tinggi nilai-nilai.

TABEL 25
KONSELING SEBAYA BERPERAN DALAM MEMBANTU
ANGGOTA MENGETAHUI BAHAYA NAPZA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI
TM
AD
HG
Sebelumnya gak tahu kalo narkoba itu Jadi tahu kalo narkoba itu bukan Konseling sebaya ini bener-bener
bisa merusak organ

reproduksi juga, hanya bikin penyakit tapi juga bikin bermanfaat bagi kami, kami dapat
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setelah ikut ini jadi lebih tahu dampak- kita malas belajar

informasi dengan mudah dengan

dampak

bahasa yang kami mengerti karena

narkoba

untuk

kesehatan

reproduksi.

yang beri kami informasi ya temen
kami sendiri jadi gak sungkan kalo
mau nanya-nanya hal yang belum
dimengerti.

TM

TABEL 26
KONSELING SEBAYA BERPERAN DALAM MEMBANTU
ANGGOTA MENGETAHUI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
AD

HG

Dalam konseling sebaya itu kami dapat Dengan adanya konseling sebaya ini kami Setelah dapat informasi lewat
bimbingan

mengenai

persiapan jadi tahu resiko-resiko kalau melakukan konseling sebaya ini, aku lebih

pernikahan. Jadi kita itu kalau mau pernikahan

dini

kak,

banyak

banget yakin untuk gak nikah dini kak,

nikah harus siap mental, fisik dan resikonya kayak resiko cerai, remaja tuh sekarang sekolah aja dulu yang
pendidikan , kak.

kan belum mampu cari uang, resiko bener.
keguguran.

TABEL 27
KONSELING SEBAYA BERPERAN MEMBANTU
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ANGGOTA MEMAHAMI HAK-HAK REPRODUKSI REMAJA
AD

TM

HG

selama aku tidak tahu kalo kami para sebelumnya belum tahu tentang hak- Setelah ikut konseling sebaya ini
remaja punya hak untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi, kak. Tapi banyak
informasi

mengenai

pengetahuan-pengetahuan

kesehatan setelah ikut konseling sebaya kami tahu yang kami dapat kak, yang dulunya

reproduksi, aku bersyukur kalo dengan hak-hak yang harus kami dapatkan gak paham dan gak ngerti apa-apa
mengikuti konseling sebaya ini hak sebagai seorang remaja.

tentang

aku

sekarang baru ngerti bahkan

sebagai

mendapatkan

remaja
informasi

terkait
kesehatan

reproduksi telah terpenuhi.

kesehatan

reproduksi,
kami

baru tahu ada hak-hak kesehatan
reproduksi bagi remja.

TABEL 28
KONSELING SEBAYA BERPERAN MEMBANGUN
AFEKSI POSITIF DALAM MENGHADAPI KESEHATAN REPRODUKSI
TM
AD
HG
Sebelumnya

malu

banget

kalo Biasanya gak tertarik buat bahas Dulu

kalo

bicara

tentang

ngomongin tentang organ reproduksi, tentang kesehatan reproduksi karena perkembangan reproduksi aja suka
tapi setelah ikut konseling sebaya, masih tabu gitu kak, tapi setelah kami teriak “iiiiiii” dengan ekspresi gak
aku udah biasa kalo bahas tentang bahas sama temen-temen gak canggung karuan, tapi kami disini membabahas
organ

reproduksi

membahas

nya

karena
dengan

kami lagi kak, jadinya nyaman kak.

tentang kesehatan reproduksi dengan

ilmu

sudut pandang yang lebih ilmiah.
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pengetahuan.
TABEL 29
KONSELING SEBAYA BERPERAN MEMBANTU ANGGOTA BERLATIH
MEMBIASAKAN DIRI BERSIKAP POSITIF TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI
TM
AD
HG
Setelah

ikut

konseling

sekarang aku

sebaya Sekarang

itu

lebih

terbuka

sama Sekarang

setelah

ikut

konseling

lebih fokus untuk masalah kesehatan reproduksi aku udah sebaya jadi makin berhati-hati milih

belajar kak daripada pacaran.

gak anggap itu sebuah hal yang tabu temen takutnya salah pergaulan kak.
kayak dulu.

TABEL 30
Pertanyaan

Subjek
Konselor Sebaya

Jawaban

Apakah penerapan konseling sebaya ini Sebenarnya ini adalah upaya yang
berhasil diterapkan kepada anggota konselor
dalam

meningkatkan

kesehatan reproduksi?

sebaya

pengetahuan memberikan

lakukan

pengetahuan

dalam
kepada

remaja agar anggota memelihara
kesehatan reproduksinya, sejauh ini
menurut

pengamatan

konselor

sebaya, para anggota merasa sudah
memahami

pentingnya

kesehatan
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reproduksi. Hal ini dibuktikan dengan
anggota yang telah membiasakan diri
bersikap positif terhadap kesehatan
reproduksi.
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PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN PEER COUNSELING DALAM MENINGKATKAN
PENGETAHUAN REPRODUKSI PADA ANGGOTA PIK-R SMA NEGERI
UNGGUL 04 PALEMBANG


Subyek : Konselor Sebaya

Pertanyaan
1. Adakah kegiatan yang dilakukan di
PIK-R berhubungan dengan diskusi
kelompok?
2. Kapan dan dimana diskusi
dilakukan?
3. Bagaimana bentuk diskusi kelompok
yang dilakukan?
4. Materi apa saja yang dibahas dalam
diskusi kelompok?
5. Alat bantu apa yang digunakan
dalam diskusi kelompok?
6. Adakah kegiatan yang dilakukan di
PIK-R berhubungan dengan
talkshow?
7. Bagaimana bentuk talkshow yang
diselenggarakan?
8. Dimana pelaksanaan talkshow
dilakukan?
9. Materi apa saja yang dibahas dalam
talkshow?
10. Berapakali dilaksanakan dalam
setahun?
11. Apakah kegiatan talkshow
melibatkan instansi lain?
12. Adakah kegiatan PIK-R yang
berhubungan dengan sosialiasi?
13. Apakah sosialiasi tentang perilaku
seksualitas dilaksanakan di sekolah?
14. Bagaimana bentuk sosialiasi yang
dilakukan?
15. Apakah sosialisasi tentang perilaku
seksualitas dilaksanakan diluar
sekolah?
16. Kapan sosialisasi dilakukan?

Jawaban
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17. Materi apa yang disosialisasikan?
18. Apakah konselor sebaya harus
mempunyai karakteristik hangat?
19. Apakah calon konselor sebaya harus
memiliki minat dalam memberikan
bantuan?
20. Apakah calon konselor sebaya harus
merupakan orang yang dapat
diterima orang lain?
21. Apakah calon konselor harus
memiliki toleransi terhadap
perbedaan sistem nilai?
22. Apakah calon konselor sebaya harus
energik?
23. Apakah calon konselor sebaya harus
memiliki karakteristik kesediaan
secara sukarela dalam membantu
orang lain?
24. Apakah calon konselor harus
memiliki emosi stabil?
25. Apakah konselor sebaya harus
memiliki prestasi belajar yang baik?
26. Apakah konselor sebaya harus
mampu mejaga rahasia?
27. Apakah konselor sebaya perlu
memiliki keterampilan dalam
berkomunikasi?
28. Apakah konselor sebaya perlu
memiliki keterampilan mendengar
aktif?
29. Apakah konselor sebaya harus
mampu menunjukkan empati pada
teman yang memiliki masalah?
30. Apakah konselor sebaya harus
memiliki keinginan memberikan
dukungan kepada teman lainnya?
31. Kapan pelatihan konselor sebaya
dilaksanakan?
32. Dimana pelatihan konselor sebaya
dilakukan?
33. Kapan konseling sebaya
dilaksanakan?
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34. Dimana konseling sebaya dilakukan?
35. Metode apa yang digunakan saat
melakukan konseling sebaya?
36. Apakah konselor sebaya berfungsi
sebagai penghubung antara konseli
(remaja) dengan guru BK?
37. Apakah konseling sebaya dapat
melatih calon konselor sebaya agar
mampu menggunakan
keterampilannya?
38. Apakah konseling sebaya dapat
mengembangkan sikap-sikap positif
yang diperlukan dalam membantu
teman sebaya menghadapi masalah
seksualitas?
39. Apakah penerapan konseling sebaya
sudah berhasil kepada anggota
dalam meningkatkan pengetahuan
kesehatan reproduksi?


1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Subyek : Ketua PIK-R
Pertanyaan
Adakah kegiatan yang dilakukan di
PIK-R berhubungan dengan diskusi
kelompok?
Kapan dan dimana diskusi
dilakukan?
Bagaimana bentuk diskusi
kelompok yang dilakukan?
Materi apa saja yang dibahas dalam
diskusi kelompok?
Alat bantu apa yang digunakan
dalam diskusi kelompok?
Adakah kegiatan yang dilakukan di
PIK-R berhubungan dengan
talkshow?
Bagaimana bentuk talkshow yang
diselenggarakan?
Dimana pelaksanaan talkshow
dilakukan?
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9. Materi apa saja yang dibahas dalam
talkshow?
10. Berapakali dilaksanakan dalam
setahun?
11. Apakah kegiatan talkshow
melibatkan instansi lain?
12. Adakah kegiatan PIK-R yang
berhubungan dengan sosialiasi?
13. Apakah sosialiasi tentang perilaku
seksualitas dilaksanakan di
sekolah?
14. Bagaimana bentuk sosialiasi yang
dilakukan?
15. Apakah sosialisasi tentang perilaku
seksualitas dilaksanakan diluar
sekolah?
16. Kapan sosialisasi dilakukan?
17. Materi apa yang disosialisasikan?


Subyek : Anggota
Pertanyaan
1. Kapan konseling sebaya dilaksanakan?
2. Dimana konseling sebaya dilakukan?
3. Apakah anda dapat memahami kesehatan
reproduksi?
4. Apakah anda mengetahui tentang organ
reproduksi?
5. Bagaimana anda tentang pengetahuan
anda tentang organ reproduksi setelah
mengikuti konseling sebaya?
6. Apakah anda mengetahui tentang
perilaku seksual beresiko?
7. Bagaimana pengetahuan anda tentang
perilaku beresiko setelah mengikuti
konseling sebaya?
8. Apakah anda mengetahui tentang
pendewasaan usia pernikahan?
9. Bagaimana pengetahuan anda
pendewasaan usia pernikahan setelah
mengikuti konseling sebaya?
10. Bagaimana pengetahuan anda tentang
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Napza?
11. Bagaimana pengetuan anda tentang
Napza setelah Napza?
12. Apakah anda mengetahui tentang hak-hak
reproduksi?
13. Bagaimana pengetahuan anda tentang
hak-hak kesehatan reproduksi?
14. Bagaimana sikap anda terhadap
kesehatan reproduksi sebelumnya?
15. Bagaimana sikap anda terhadap kespro
setelah mengikuti konseling sebaya?
16. Bagaimana pemikiran anda tentang
kesehatan reproduksi?
17. Bagaimana pemikiran anda tentang
kesehatan reproduksi setelah mengikuti
konseling sebaya?


Subyek : Guru BK
Pertanyaan
1. Adakah peran guru BK dalam
konseling sebaya?
2. Bagaimana peran guru BK dalam
pelaksanaan konseling sebaya?
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Pedoman Observasi
Peranan Peer Counseling Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan
Reproduksi Pada PIK-R SMAN Unggul 04 Palembang


Observasi proses konseling sebaya
Sub-Aspek

Ya

Tidak

Ya

Tidak

1. Ada proses konseling sebaya di PIK-R SMAN Unggul
04 palembang
2. Konselor sebaya melakukan attending
3. Konselor sebaya melakukan empati
4. Konselor sebaya menyimpulkan (summarizing)
masalah konseli sebaya
5. Konselor sebaya melakukan questioning.Konselor
bersikap apa adanya (genuiness)
6. Konselor sebaya melakukan asertif.
7. Konselor sebaya melakukan konfrontasi
8. Konselor sebaya memecahkan masalah (problem
solving).


Observasi pada sarana dan prasarana PIK-R
Sub-Aspek

1. Letak PIK-R strategis
2. Lingkungan PIK-R aman
3. Fasilitas pendukung konseling memadai
4. Ruangan konseling nyaman
5. Modul tentang kesehatan reproduksi lengkap
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Observasi pengetahuan reproduksi

Sub Aspek
1. Remaja mengetahui fungsi organ-organ reproduksi
2. Remaja mengetahui perubahan fisik, hormon dan
psikologis saat masa pubertas
3. Remaja mengetahui perilaku seksual beresiko
4. Remaja mengetahui dampak-dampak perilaku seksual
5. Remaja mengetahui pendewasaan usia nikah
6. Remaja mengetahui dampak Napza bagi kesehatan
reproduksi
7. Remaja mengetahui hak-hak kesehatan reproduksi

Ya

Tidak
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