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MANFAAT GIZI 
SEIMBANG BAGI

REMAJA 

Remaja yang tahu manfaat
 gizi seimbang

Hai .... 
Jangan lupa ya?
makan makanan

yang bergizi
seimbang ...

Ya.. dong
karena bermanfaat
untuk pertumbuhan
dan perkembangan

kita yang masih
remaja
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MATERI A
MANFAAT GIZI

SEIMBANG 
BAGI REMAJA 

•	 Mengoptimalkan	tumbuh	kembang	remaja
	
•	 Mengoptimalkan	fungsi	dan	perkembangan	organ	reproduksi

•	 Meningkatkan	kosentrasi	belajar	dan	aktifitas

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Manfaat	Gizi

Remaja yang tahu manfaat gizi seimbang

Manfaat	Gizi	Seimbang

Remaja	sadar	akan	manfaat	gizi	untuk	dirinya	
sehingga	mengkonsumsi	makanan	dengan	gizi	
seimbang



45 kg

=

145 M

BB 
Berat Badan (Kilogram)

 

Tinggi Badan (Meter) x
Tinggi Badan (Meter)

BB 
Berat Badan (Kilogram)

  TB x TB 
Tinggi Badan (Meter) x 
Tinggi Badan (Meter)

=
45 Kg

 

1,45 m x 1,45 m

INDEKS MASA
TUBUH (IMT) 21,4

STATUS GIZI
REMAJA

IMT

45 kg 

  TB x TB
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MATERI B 

STATUS GIZI
REMAJA

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 IMT	terhadap	umur

Upaya	peningkatan	status	gizi	remaja	untuk	membangun	
sumber	daya	manusia	yang	berkualitas

  Untuk	mengetahui		status	gizi	apakah	kamu	gemuk,	kurus	atau	normal	dapat	
diketahui	dengan	KMS	pada	buku	kesehatan	remaja	atau	pengukuran	IMT	

								(Indeks	Massa	Tubuh). 
  

Rumus	IMT	:             BB			(	Kilogram)
																																									TB	x	TB			(Meter)

BB 
(Berat Badan) (Kilogram)

  TB x TB  
Tinggi Badan (Meter)

 x
Tinggi Badan (Meter)

BB 
(Berat Badan) (Kilogram)

  TB  x  TB 
Tinggi Badan(Meter) x Tinggi Badan (Meter)

45 kg 
1,45m x 1,45m

 

INDEKS MASA
TUBUH (IMT)

=

=

145 M

IMT

45 KG 

21,4

Cara	menghitung	masa	indeks	tubuh	(IMT)	
dengan	contoh	yang	perhitungan	yang	jelas

BB : Berat Badan

TB : Tinggi Badan

Setelah dihitung lihatlah tabel standar IMT terhadap umur (WHO 2007)



KARBOHIDRAT

PROTEIN 

LEMAK

     VITAMIN

MINERAL

ZAT
TENAGA

ZAT
PEMBANGUN

CADANGAN

ENERGI

KEBUTUHAN 
GIZI REMAJA 

ZAT

PENGATUR
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MATERI C 
KEBUTUHAN 
GIZI REMAJA 

Butuh Gizi Apa Saja Tubuh Kita :
•	 Karbohidrat	sebagai	sumber	zat	tenaga	(energi)	

•	 Protein	 sebagai	 sumber	 zat	 pembangun	 untuk	 pertumbuhan,	 perkembangan	 badan,	 pembentukan	 jaringan	 baru	 dan	
pemeliharaan	tubuh	

•	 Lemak	berguna	sebagai	cadangan	energi	bisa,	bahan	hormon	pertumbuhan	dan	hormon	seks

•	 Vitamin	yang	bermanfaat	sebagai	zat	pengatur,	untuk	membantu	pengolahan	bahan	makanan	dan	menjaga	keseimbangan	
cairan	tubuh

•	 Mineral	untuk	pertumbuhan	dan	perkembangan	masa	pubertas	dan	remaja.	Zat	besi	untuk	pembentukan	sel	darah	merah	
yang	mengangkut	oksigen	ke	jantung,	paru-paru,	otak,	hati,	dan	ginjal.	Kalsium	untuk	pertumbuhan	tulang	dan	otot.	Mineral	
Zink	diperlukan	untuk	pertumbuhan	dan	kematangan	organ	seksual

•	 Serat	berguna	untuk	memudahkan	proses	buang	air	besar,	membuang	racun-racun	dalam	tubuh	dan	mencegah	kegemukan	

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Karbohidrat
•	 Protein

•	 Lemak
•	 Vitamin

Remaja	perlu	mengetahui	makanan	dengan	menu	
gizi	seimbang

KARBOHIDRAT

PROTEIN 

LEMAK

     VITAMIN

MINERAL

 ZAT
TENAGA

ZAT
PEMBANGUN

CADANGAN
ENERGI

Menjelaskan	fungsi	dari	jenis-jenis	gizi
yang	bermanfaat	untuk	tubuh	

ZAT
PENGATUR

Jenis-jenis	makanan	yang	mengandung	:
•	 Mineral
•	 Serat



Salah
pemenuhan	gizi	dengan	tidak	benar	
dengan	makan	makanan	junk food
seperti	gambar	diatas,	yaitu
burger,popcorn,frenchfries

Benar
pemenuhan	gizi	dengan	benar	
dengan	makan	makanan	
yang	mempunyai	nilai	gizi	yang	tinggi,
seperti	buah-buahan,	susu,	dan	telur

POLA HIDUP
SEHAT
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MATERI D 

POLA HIDUP
SEHAT

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Pola	hidup	yang	sehat	dan	tidak	sehat

Pola hidup sehat untuk mempertahankan & meningkatkan 
status gizi dan kesehatan

Benar (Pola Hidup Sehat)
•		Makan	makanan	dengan	menu	gizi	seimbang.
•	 Biasakan	sarapan	/	makan	pagi.
•	 Makan	makanan	sumber	zat	besi.
•	 Gunakan	Garam	yang	beryodium.
•		Minumlah	air	bersih,	aman	dan	cukup	
jumlahnya.

•		Lakukan	kegiatan	fisik	olahraga	teratur,	hindari	
minuman	beralkohol	dan	mengandung	kafein.

Salah (Pola Hidup Tidak Sehat)
•	 Makan	 hanya	 dengan	 satu	 jenis	 makanan/	
tidak	beraneka	ragam.

•	 Makan	makanan	siap	saji	yang	berkomponen	
gizinya	rendah	dan	membahayakan	kesehatan	
(zat	warna,	pengawet,	MSG).

•		Kurang	berolahraga.
•		Kebiasaan	merokok,	minum	minuman	
beralkohol	dan	berkafein.	

SALAH BENAR

Salah
Pemenuhan	gizi	dengan	tidak	benar	dengan	makan	
makanan	junk	food,	seperti	gambar	diatas,	yaitu	burger,	
pop	corn,	french	fries.

Benar
Pemenuhan	gizi	dengan	benar	dengan	makan	makanan	
yang	mempunyai	nilai	gizi	yang	tinggi,	seperti	buah-
buahan	,	susu,	dan	telur



ANEMIA 

duh males 
banget nih...

iya aku juga ngantuk melulu
huaaa....
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MATERI E 

ANEMIA 

  Sering disebut KD (kurang darah) yaitu keadaan di mana kadar Haemoglobin (Hb) dalam darah kurang 
dari  normal ( < 12 gr% )

	  Penyebabnya
	 	 -	makanan	yang	kurang	mengandung	zat	besi
	 	 -	Haid	banyak	&	lama
	 	 -	penyakit	TBC,	kecacingan,	malaria

	  Tandanya 5 L :          Keluhannya :	
	 	 -	Letih	 	 	 -	Lunglai
	 	 -	Lemah	 	 	 -	Pusing
	 	 -	Lesu	 	 	 -	Pandangan	berkunang-
	 	 -	Lelah	 	 	 		kunang
	 				

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Penyebab	anemia
•	 Gejala	anemia

Apa akibatnya ?
-			menurunnya	daya	tahan	tubuh
-			menurunnya	kemampuan	dan	konsentrasi	belajar
-			menurunnya	kebugaran	tubuh
-			menghambat	tumbuh	kembang
-			akan	membahayakan	bila	sedang	mengalami	kehamilan

Cara Mengatasi:

•			 Biasakan	makan	makanan	dengan	gizi	seimbang	terutama	yang	
mengandung	zat	besi	dan	asam	folat

•			 Minum	tablet	tambah	darah	seminggu	sekali	dan	satu	tablet		setiap	
hari	selama	haid

•

•	 Akibat	anemia
•	 Cara	mengatasi	anemia

duh males 
banget nih...

iya aku juga 
ngantuk melulu

huaaa....

•		Makan	makanan	yang	cukup	mengandung	zat	besi
•		Konsumsi	tablet	tambah	darah	seminggu	sekali
			dan	satu	tablet	setiap	hari	selama	haid

Menggambarkan	aktivitas	remaja	yang	sedang	
belajar	bersama	akibat	kurang	darah	menjadi	
malas	dan	kekurangan	daya	berpikir.



KEKURANGAN 
ENERGI KRONIS

(KEK)

Karena	diet
yang	salah	....	

aku	jadi	lemas	dan
sakit	-	sakitan
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MATERI F
KEKURANGAN 

ENERGI KRONIS
(KEK)

•	 Badan	lemas,	lambat	berpikir
•	 Daya	tahan	tubuh	turun	sehingga	mudah	sakit
•	 Bagi	remaja	putri	bila	hamil	berisiko	bayi	akan	lahir	dengan	bayi	
berat	lahir	rendah	(BBLR),	mengalami	kesakitan	hingga	kematian.

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Akibat	KEK

Menggambarkan	remaja	yang	terlalu	kurus		
akibatnya	lemas	dan	kurang	enenrgi		tidak	
ingin	beraktivitas	diluar	rumah.

Ingin	langsing	dengan	cara	yang	salah	menyebabkan	
remaja	kekurangan	gizi.



OBESITAS

junk food

olah raga cara yang 
benar untuk menurunkan 
berat badan

junk food

obesitas pada remaja
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MATERI G

OBESITAS

Gizi	lebih	atau	yang	dikenal	dengan	kegemukan	
atau	 obesitas	 disebabkan	 karena	 makan	 yang	
berlebihan	 tanpa	 disertai	 dengan	 pengeluaran	
energi	yang	seimbang.

Resiko obesitas :
•	 Penyakit	jantung										
•	 Diabetes	mellitus/kencing	manis
•			 Hipertensi

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Akibat	Obesitas
•	 Tips	Menurunkan	Berat	Badan

Tips untuk menurunkan berat badan :
1.		Diet	yang	benar
	 •			Makan	teratur	dengan	gizi	seimbang		
	 •			 Kurangi	jumlah	makanan	terutama	sumber	energi		
	 •	 Kurangi	 makanan	 berminyak,	 berlemak	 atau	

bersantan
	 •		 Kurangi	konsumsi	gula	dan	makanan	yang	manis
	 •	 Makan	banyak	sayuran	&	buah-buahan	berserat	

tinggi
	 •	 Hindari	minuman	beralkohol	/	bersoda
2.		 Olahraga	dan	kegiatan	fisik

obesitas pada remaja

olah raga cara yang 
benar untuk 
menurunkan berat 
badan

junk food

junk food

Menggambarkan	bahwa	obesitas	tidak	sehat	
tetapi	dapat	dihindari	dan	dikurangi	dengan	olah	
raga	juga	makan	dengan	pola	yang	benar.

Pentingnya	makan	makanan	dengan	gizi	seimbang	
dan	olahraga		bagi	remaja	untuk	mendapatkan		
status	gizi	yang	ideal



A

HARGA TERJANGKAU

C D

B

MITOS

TIDAK SEXY

TIDAK SEHAT

SUMBER KALSIUM
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MATERI H

MITOS

A. Sehat = mahal
	 Kenyataan		:	
	 makanan	yang	bergizi	tidak	harus	mahal

B. Gemuk = sehat
	 Kenyataan		:	
	 gemuk			berisiko		tinggi	terhadap	

penyakit	degeneratif	seperti	diabetes,	
jantung,	hipertensi,	dll.

bahan
diskusi

pesan pokok

C. Kurus = sexy
	 Kenyataan	:	
	 remaja	puteri	membutuhkan	asupan	untuk	

perkembangan	organ	fisik	dan	organ	reproduksi

D. Minum susu membuat badan 
menjadi gemuk

	 Kenyataan  :	
	 minum	susu	membuat	sehat,	karena	mengandung	

protein,	vitamin	dan	mineral	

D

A

C

B

•	 Mitos	&	kenyataannya	

HARGA TERJANGKAU

TIDAK SEXY

TIDAK SEHAT

SUMBER KALSIUM

a.	Fakta	bahwa	buah-buahan,	susu	dan	telur	lebih	murah	
dari		pada	junk food 

b.	gemuk	itu	tidak	sehat
c.	kurus	itu	tidak	identik	dengan	seksi	seperti
				model	atau	artis-artis		luar	negeri
d.	susu	adalah	sumber	kalsium,	tidak	membuat	jadi	gemuk
				yang	bermanfaat	untuk	tubuh	

Remaja hendaknya tidak percaya mitos dan mencari 
kebenaran dengan banyak membaca maupun bertanya 
kepada ahlinya





jerawatjerawat

jeraw
at

jerawat



a

c

d

b

DEFINISI
JERAWAT

Skin surface

Sebum

Desquamating
cells

Sebaceous glands

Infected Sebum

Hair

Follicular canal

Epidermis

losed Comedo
(Whitehead)

Blackhead
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MATERI A

DEFINISI
JERAWAT

Jerawat atau acne vulgaris	adalah	suatu	radang	kronis	dari		kelenjar	minyak	kulit
Ciri-cirinya adalah  : 	
-	Komedo	baik	komedo	tertutup	maupun	komedo	terbuka
-	Papula
-	Pustula
-	Nodus
-	Kista	Jaringan	parut

Penyakit	ini	bukan	penyakit	yang	berat	atau	membahayakan

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Ciri-ciri	dan	proses	jerawat

•

•

•
•

a.				Remaja	yang		berjerawat	
b.				Papula
c.				Proses	pembentukan	jerawat
d.				Pustula

a

c

d

b

•

Jerawat	wajar	pada	remaja



a b

c
d

LOKASI
JERAWAT
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MATERI B

LOKASI
JERAWAT

Lokasi jerawat
Jerawat	muncul	di	bagian	tubuh	yang	banyak	mengandung	kelenjar
minyak	kulit,	antara	lain	:
1.	 Muka
2.	 Punggung
3.	 Dada
4.	 Lengan	atas

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Lokasi	jerawat

a b

c
d

a.	 Jerawat	di	muka
b.		Jerawat	di	punggung
c.		Jerawat	di	dada
d.		Jerawat	di	lengan	

Jerawat	muncul	di	bagian	tubuh	yang		banyak	
mengandung	kelenjar	minyak	kulit



KOMEDO
TERTUTUP

KOMEDO
TERBUKA/
KOMEDO HITAM

a

c

JERAWAT TANPA
 PERADANGAN 

JERAWAT DENGAN
 PERADANGAN 

JENIS
JERAWAT

b

d
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MATERI C

JENIS
JERAWAT

1. Jerawat tanpa peradangan 
	 Ditandai	dengan	adanya	komedo	baik	komedo	terbuka	maupun	komedo	tertutup
	 •	 Komedo terbuka atau komedo hitam,	jarang	memicu	reaksi	peradangan	serta	lebih	mudah	diatasi
	 	 Hal	ini		karena	sumbatan	terjadi	di	permukaan	kulit,	sehingga	jarang	pecah	ke	dalam	kulit,	kecuali	bila	dilakukan	

pemencetan	sendiri
	 •	 Komedo tertutup	terjadi	bila	sumbatan	terdapat	dibawah	permukaan	kulit
	 	 Gejalanya	berupa	jerawat	kecil-kecil	yang	tidak	meradang.	Karena	tertutup	suatu	saat	komedo	tersebut	dapat	

pecah	ke	dalam	jaringan	kulit	sehingga	terjadilah	proses	peradangan.
2. Jerawat dengan peradangan
	 Ditandai	dengan	jerawat	yang	berwarna	merah	bahkan	bernanah.

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Jerawat	tanpa	peradangan
•	 Jerawat	dengan	peradangan

b

d

a

c

a.	 Jerawat	tanpa	peradangan,	jenis	komedo	
tertutup	/	hitam	

b.	 Jerawat	tanpa	peradangan,	jenis	komedo	
terbuka	

c.		 Jerawat	dengan		peradangan
d.			Contoh	jenis	jerawat	dengan	peradangan	

Jerawat	muncul	di	bagian	tubuh	yang	banyak	
mengandung	kelenjar	minyak	kulit



PENYEBAB
TERJADINYA

JERAWAT

a

b c

Sebum

Dermis

Folical
HairPore

Healthy

Glands
Sebaceous

Pore
Clogged Glands

Within Sebaceous Sore ( Acne)
Bacteria Spreading Swollen
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MATERI D
PENYEBAB

TERJADINYA 
JERAWAT

Faktor internal :

1.		 Faktor	hormonal	:	
	 aktivitas	 kelenjar	minyak	 kulit	 dipengaruhi	 oleh	 hormon	 androgen,	

pada	saat	haid
2.		 Perubahan	pada	proses	keratinisasi	 pada	saluran	kelenjar	minyak	

kulit,	sehingga	terjadi	sumbatan		yang	akan		memicu	terbentuknya	
komedo.

3.	 Aktivitas	enzim	lipase	yang	dihasilkan		oleh	bakteri	Propionibacterium	
acnes	 pada	 kelenjar,	 akan	 merubah	 lemak	 sebum	 menjadi	 asam	
lemak	bebas		yang	bersifat	komedogenik.

4.		 Faktor	keturunan
5.		 Faktor	ras	:	
					 Ras	oriental	lebih	jarang	menderita	jerawat	dibandingkan	ras	kaukasia

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Faktor	internal
•	 Faktor	eksternal

Faktor eksternal :

1.  Diet : 
	 Meskipun	 masih	 banyak	 diperdebatkan	 oleh	 para	 ahli,	 diduga	

coklat,	ikan	laut,	makanan	berlemak	dan	makanan	pedas	dapat	
merangsang	timbulnya	jerawat

2.  Iklim : 
	 Iklim	yang	panas	dan	lembab	akan	merangsang	produksi		kelenjar	

minyak	kulit		lebih	banyak
3.  Penggunaan kosmetika :
			 beberapa	 kosmetika	 mengandung	 bahan	 yang	 bersifat	

komedogenik	sehingga		dapat	menimbulkan	jerawat	
		 contoh	:	 alas	bedak	yang	mengandung	minyak,	
	 		 bedak	padat,	pelembab,	dsb.
4.		 Faktor	stres	emosi	dan	kurang	istirahat.

a

cb

Penyebab	terjadinya	jerawat	yang	tidak	dapat	dihindari	
adalah	yang	berasal	dari	faktor	internal.

a.		Proses	dari	penyebab	jerawat	faktor	internal,	
terutama	pengaruh	dari	hormon

b.	 Contoh		faktor	eksternal	penyebab	jerawat	
pengaruh	dari	penggunaan	kosmetika

c.		Contoh		faktor	eksternal	penyebab	jerawat	
pengaruh	dari	matahari	langsung

Sebum

Dermis

Folical
HairPore

Healthy

Glands
Sebaceous

Pore
Clogged Glands

Within Sebaceous Sore ( Acne)
Bacteria Spreading Swollen



TIPS MENCEGAH
JERAWAT AGAR 
TIDAK SEMAKIN 

PARAH

a c

BETADINE

d

b

fe
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MATERI E
TIPS MENCEGAH JERAWAT 

AGAR TIDAK 
SEMAKIN PARAH

Cara yang paling baik untuk mencegah supaya jerawat tidak semakin parah adalah 
dengan cara menghindari faktor eksternal, diantaranya :

1.		Diet	rendah	lemak	dan	karbohidrat,	makan	banyak	buah	dan	sayuran
2.	 Hidup	teratur,	istirahat	cukup,	olah	raga	teratur	serta	hindari	stres
3.	 Hindari	polusi
4.	 Jangan	memencet	jerawat
5.	 Jika	timbul	luka,	oleskan	antiseptik	untuk	mencegah	infeksi		yang	berkelanjutan
6.	 Konsumsi	vitamin	c	dan	makanan	yang	mengandung	zinc  (contoh	:	sayuran)
7.	 Minum	air	putih

bahan
diskusi

pesan pokok

•				Menghindari	faktor	eksternal	untuk	mencegah	jerawat

Penyebab	terjadinya	jerawat	yang	masih	dapat	dihindari	
adalah	yang	berasal	dari	faktor	eksternal

a

w„šˆ˜w„šˆ˜w„šˆ˜w„šˆ˜

c

BETADINE

d

b

fe
a.		Makan	banyak	buah	dan	sayuran
b.		 Istirahat	yang		cukup	dan	hindari	stres
c.		Minum	air	putih
d.		Kosumsi	vitamin	terutama	vitamin	C
e.		Tidak	memencet	jerawat
f.			Bila	luka	oleskan	antiseptik



a b

d

c
TIPS

PERAWATAN
KULIT
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MATERI F
TIPS

PERAWATAN
KULIT

1.	 Bersihkan kulit secara teratur dengan	pH	yang	sama	dengan	kulit	(pH	balance)	sehingga	tidak	
mengganggu	lapisan	asam	lemak	kulit.

2.	 Lindungi kulit terhadap paparan matahari dengan	menggunakan	topi	atau	payung	atau	tabir	
surya	yang	tidak	mengandung	bahan	komedogenik.

3.	 Kosmetika rias	:	

	 Gunakan	alas	bedak	dengan	bahan	dasar	air	dan	bebas	minyak.	Bedak	sebaiknya	gunakan	bedak	
tabur,	bukan	bedak	padat,	karena	bedak	padat	mengandung	minyak	yang	bersifat	komedogenik.

bahan
diskusi

pesan pokok

Perawatan	Kulit	:
•			Kebersihan	diri
•			Sinar	matahari
•			Kosmetika	rias

Kebersihan	diri	sangat	penting	bagi	remaja	untuk	
mencegah	jerawat	dan	masalah	kulit	lainnya.

a b

d

c

Penjelasan Gambar:
a.		 Membersihkan	wajah
b.		 Pakai	topi	untuk	menghindari	matahari
c,d.	 Tidak	menggunakan	bedak	padat	dan	

kosmetika	sembarangan



A
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KRIMANTIBIOTIK
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KRIMANTIBIOTIK

a
b

PENGOBATAN 
JERAWAT
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MATERI G

PENGOBATAN
JERAWAT

•	 Untuk	jerawat	yang	tidak	meradang	
	 	Mencegah	 pembentukan	 komedo	 dengan	 menggunakan	 obat	 yang	 mempunyai	 efek	

pengelupasan	kulit	dan		mengurangi	produksi	minyak,	yaitu	obat	yang	mengandung	sulfur,	
asam	salisilat.

•	 Untuk	jerawat	yang	meradang		 	
	 Pengobatan	dilakukan	oleh	dokter,	dengan	tujuan	:
	 1.	 Mempercepat	 penyembuhan	 dengan	 menggunakan	 krim	 antibiotik	 yang	 dapat	

mengurangi	jumlah	mikroba	dalam	kelenjar.
	 2.	 Mengatasi	peradangan.

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Pengobatan	pribadi
•	 Konsultasi	dokter

Biasakan	untuk	konsultasi	ke	dokter

A
SA

M
 

SU
LFAT

KRIMANTIBIOTIK

A
SA

M
 

SU
LFAT

KRIMANTIBIOTIK

a
b

a.		Untuk	pencegahan	jerawat	yang	tidak	
meradang	mengunakan	obat	yang	
mengandung	sulfur/asam	salisilat.

b.		Untuk	jerawat	meradang,	gunakan	
krim	antibiotik	sesuai	petujuk	dokter



a

b

c

MITOS
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A. Jerawat merupakan penyakit yang sulit diobati dan membahayakan
	 Kenyataan	:		 jerawat	bukan	penyakit	yang	berat	atau	membahayakan,	tetapi	secara			

		 	 kosmetik	akan	membuat	para	remaja	menjadi	kurang	percaya	diri.

B. Jerawat hilang bila dicium pacar
	 Kenyataan	:		 jerawat	hilang	apabila	dilakukan	perawatan	dan	pencegahan	yang	benar

C. Jerawat timbul bila jatuh cinta
	 Kenyataan	:		 jerawat	timbul	karena	pengaruh	hormonal	pada	waktu	pubertas

MATERI H

MITOS

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Mitos	dan	kenyataannya

Remaja	hendaknya	tidak	percaya	mitos	dan	mencari	
kebenaran	dengan	banyak	membaca	maupun	bertanya	
kepada	ahlinya

a

b

c

a.		 Jerawat	bukan	penyakit	yang	sulit	diobati,	secara	
kosmetik	membuat	remaja	tidak	percaya	diri	

b.			 Salah	jika	jerawat	hilang	ketika	dicium	pacar

d.		 Jerawat	timbul	karena	hormon,	bukan	karena	
jatuh	cinta	





remaja
remaja

psikososial

psikososial



PERKEMBANGAN 
PSIKOSOSIAL 

REMAJA

Teman sebaya  dipandang sebagai 
teman senasib, mitra sekaligus 

saingan, melalui  kehidupan  
berkelompok ini bereksperimen 

dengan peranan dan penyaluran diri
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MATERI A

bahan
diskusi

pesan pokok

PERKEMBANGAN 
PSIKOSOSIAL 

REMAJA

Menggambarkan	ciri-ciri	
atau	sifat	remaja	yang	suka	
berkelompok	dan	berkumpul.

Ciri - Ciri
-			 Bersifat	ingin	tahu
-			 Protes	terhadap	orangtua
-			 Setia	kawan	dengan	kelompok	sebaya
-			 Emosi	mudah	berubah-ubah
-			 Kemampuan	untuk	berpikir	abstrak
-			 Ingin	dianggap	dewasa
-			 Mencari	identitas	diri
-			 Cenderung	untuk	melepaskan	diri	dari	ikatan	orang	tua

•	 Ciri-ciri	perkembangan	psikososial	remaja

Remaja	perlu	memahami	perubahan	fisik	dan	jiwanya



menggambarkan  peran 
orang tua yaitu kontrol, 

perhatian  dan
kasih sayang  

peran guru sangatlah penting 
dalam perkembangan  

  anak  di sekolah

PENGARUH LINGKUNGAN
 TERHADAP 

PERKEMBANGAN
 PSIKOSOSIAL

REMAJA
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MATERI B

bahan
diskusi

pesan pokok

PENGARUH LINGKUNGAN
 TERHADAP 

PERKEMBANGAN 
PSIKOSOSIAL

 REMAJA

-			 Menggambarkan		peran	orang	tua	yaitu	
kontrol,	perhatian		dan	kasih	sayang		

-			 Peran	guru	sangatlah	penting	dalam	
perkembangan	anak		di	sekolah

•	 Pengaruh keluarga : merupakan faktor pembentuk kepribadian secara dini, yang pertama dan utama
	 -		orangtua	yang	bersifat	otoriter,	tidak	sabar,	mudah	marah,	selalu	mengatakan	”tidak”,	selalu	melarang,	sering	memukul,	akan	sangat		berpengaruh	buruk	terhadap
	 	 perkembangan	kepribadian	remaja
	 -		orangtua	yang	memperhatikan	anaknya	dengan	ungkapan	kasih	sayang,	selalu	mendengarkan,	memperhatikan	apa	yang	dikerjakan	anaknya,	menghargai	
	 	 karya,	prestasi,	pendapat,	gagasan	dan	pikiran	anaknya	akan	berpengaruh	positif	bagi	perkembangan	kepribadianmu
	 -		orangtua	yang	tidak	mengetahui/memahami	perubahan	anak,	bingung	menghadapi	labilitas	emosi	dan	perilaku	remaja,	dapat	menimbulkan	konflik
•			 Pengaruh sekolah
	 -  guru	 	
	 	 •		 kesehatan	fisik,	emosional	dan	sosial	guru
	 	 •		 kemampuan	memotivasi
	 	 •		 kompetensi	
									Semuanya	bisa	mempengaruhi	perkembangan	remaja
	 -  teman sekolah
	 	 •		 bila	tekanan	sebaya	lebih	dominan	dibandingkan	pengaruh	pengaruh	keluarga	dan	sekolah,	dapat	berakibat	negatif	seperti	timbulnya	”geng-geng”
 -  kondisi fisik sekolah
	 	 •		 letak	di	tempat	keramaian,	rawan	banjir,	kurang	sarana	bermain/olahraga	dan	kondisi	yang	tidak	kondusif	lainnya	bisa	berpengaruh	buruk,	demikian	pula	sebaliknya
	 -  kurikulum
	 	 •  Kurikulum	yang	”sarat	beban”	bisa	mempengaruhi	semangat	belajar
 -   proses belajar-mengajar 
	 	 •		 Proses	belajar-mengajar	yang	sesuai	dengan	dinamika	remaja,	tidak	otoriter,	memberi	peluang	untuk	diskusi,	akan	berdampak	positif
•			 Pengaruh	masyarakat	sekitar
					Masyarakat	yang	bisa	memahami	dinamika	remaja,	tidak	memojokkan,	menghargai	dan	memberikan	situasi	kondusif	lainnya,	akan	berdampak	positif
	 bagi	perkembangan	remaja.

•	 Pengaruh	keluarga
•	 Pengaruh	sekolah
•	 Pengaruh	masyarakat	sekitar

Remaja	perlu	mewaspadai	pengaruh	lingkungan	
terhadap	perkembangan	jiwanya



DEFINISI
EMOSI

MARAHEMOSI TAKUT

a b c
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MATERI C

bahan
diskusi

pesan pokok

DEFINISI
EMOSI

Emosi adalah	suatu	bentuk	perasaan	yang	khas,	kualitas	dari	kesadaran	dan	suatu	cara	bereaksi
	 -		 Tidak	ada	salahnya	jika	merasa	sedih	pada	saat	mendapat	nilai	buruk	atau	merasa	bersalah	pada	saat	tidak	dapat	menepati	janji	dengan	

teman
	 -		 Bila	emosi	ini	mengganggu	kehidupan	sehari-hari,	maka	perlu	dilakukan	sesuatu	untuk	mengatasi	hal	itu

Marah	adalah	suatu	
	 -		 Reaksi,	karena	:
		 	 *		Tidak	memperoleh	yang	diinginkan	atau	
	 	 *		Menerima	sesuatu	yang	tidak	diinginkan
	 -	 “Pesan”,	bahwa	jauh	di	lubuk	hati	seseorang	perlu	mengubah	sesuatu	untuk	membuat	dirinya	lebih	baik

Takut	adalah	suatu	emosi		yang	kuat	dan	tidak	menyenangkan	yang	disebabkan	adanya	kesadaran	atau	sebagai	antisipasi	adanya	bahaya
	 -		 Perbedaan	takut	dan	cemas	:
	 	 *	 	Cemas	berasal	dari	pikiran	akan	adanya	ancaman	yang	akan	datang	yang	tidak	disadari	mengapa	dan	apa	yang	menyebabkan	ancaman	

tersebut
	 	 *	 	Bagi	yang	mengalami,	ia	merasa	tidak	mampu	mengatasi	situasi	tersebut,	karenanya	ia	cemas
	 -		 Takut	adalah	suatu	perasaan	terancam	yang	disebabkan	oleh	suatu	yang	disadari,	merupakan	emosi	yang	bermanfaat,	mendorong	orang	

untuk	lebih	berhati-hati	dan	waspada	terhadap	dunia	di	sekitarnya

a b c

a.		Emosi	
b.			Marah
c.	 	Takut		

Kenali	emosi	yang	ada	dalam	diri	remaja

•	 Emosi
•	 Marah
•	 Takut	-	cemas



PERSOALAN
EMOSI 

REMAJA

bosansedihsenang

terganggu marah tidak bahagia

a b c

d e f

!!�

?
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MATERI D 
PERSOALAN

EMOSI 
REMAJA

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Jenis	emosi
•	 Penyebab	dan	dampak
•	 Apa	yang	dapat	dilakukan

         EMOSI            PENYEBAB           DAMPAK          APA YANG DAPAT DILAKUKAN
TERGANGGU	 Adik	membohongi	saya	 Saya	merasa	tersinggung			 Saya	dapat	merubah	perasaan	tersebut
		
MARAH	 Guru	memarahi	saya	 Marah	merupakan	masalah	 Saya	dapat	mengubah	rasa	marah

TIDAK	BAHAGIA	 Ayah	sakit	 Saya	selalu	sedih	 Saya	dapat	mengubah	rasa	tidak	bahagia		

RASA	SENANG	 Ibu	saya	membuatkan	 Kebahagiaan	membuat	 Kebahagiaan	baik	untuk	kesehatan	saya	
								 saya	baju	baru	 saya	merasa	nyaman	 sehingga	tidak	perlu	diubah									 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
SEDIH	 Saya	tidak	memperoleh	 Kesedihan	membuat	saya	 Saya	dapat	mengubah	rasa	sedih
	 nilai	yang	bagus	 lebih	berduka

BOSAN	 Tidak	ada	hal	yang	menarik		 Saya	tidak	dapat	menciptakan	 Saya	dapat	mengubah	rasa	bosan
	 dalam	kehidupan	saya	 sesuatu	yang	menarik	jika	 saya	selalu	berpikir	seperti	ini          
            

Emosi	pada	remaja	perlu	dikelola	dengan	tepat

!!�

?

a b c

d e f a.		Terganggu
b.			Marah	
c.			Tidak	bahagia
d.			Senang
e.			Sedih
f.		 Bosan	



MENGELOLA
 EMOSI

merenung berpikir dan 
tenang

diam latihan
pernafasan 

olah raga bercerita dengan 
orang lain 

berpikir dan 
bersikap positif

punya keputusan 
sendiri

a b c d

e f g h

say no to drugs
say no to sex

say no to smoke
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MATERI E

MENGELOLA
 EMOSI

1. Mengapa saya mudah kesal? 
 Bagaimana cara mengendalikannya?
		 -	 Kemarahan	yang	hebat	dapat	menghancur-

kan	kedamaian	dan		kebahagiaan.						
					-		Ungkapkan	 penyebab	 kemarahan	 secara	

jelas	kepada	seseorang.
					-		Latihan	pernafasan.
					-		Upayakan	tenang	dan	bahagia.

2.  Apakah pantas menangis melampiaskan 
 emosi atau haruskah menahan diri? 
	 -		Menangis	 sesekali	 baik,	 tetapi	 bila	 terlalu	

sering	 akan	 mempengaruhi	 kesehatan	 &	
menambah	tekanan	mental.

	 -		Pertahankan	 keseimbangan	 kesehatan	
mental,	emosi,	fisik	dan	sosial.	

	 -		Menangis	 tidak	 satu-satunya	 cara	 untuk	
menyalurkan	emosi.

	 -		Penting	 menyalurkan	 emosi	 secara	
sehat:	 menceritakan	 pada	 seseorang	 dan	
menyatakan	 perasaan	 untuk	 mencegah	
menangis.

3.  Bagaimana saya dapat memaafkan dan
     melupakan orang lain? Saya mudah sekali 
     marah jika orang lain menjengkelkan saya.bahan

diskusi
pesan pokok

•	 Pertanyaan	yang	seringkali	diajukan

6.  Saya cepat sedih untuk alasan yang kecil. 
     Bagaimana saya tetap tenang?
	 -			Menyatakan	perasaan	dengan	cara	yang	sehat.
	 -			Menceritakan	perasaan	pada	seseorang,	teman	

biasanya	dapat	menenangkan	dengan	men-
gatakan	pada	saat	tertentu	seseorang	dapat	
merasa	tertekan		dan	bahwa	perasaan	tersebut	
akan	berlalu.

	 -		Tinggal	di	rumah	akan	membuat	pikiran	lebih	ban-
yak	terpusat	pada	kesedihanmu.

	 -		Pusatkan	untuk	membuat	diri	merasa	lebih	baik	
dan	jangan	pikirkan	tentang	kesedihan.

	 -		Olahraga,	hal-hal	yag	menggembirakan,	kegiatan	
positif	akan	dapat	membantu	merasa	lebih	baik.

7.  Saya sangat takut kepada ayah tetapi saya 
     tidak dapat mengungkapkan dengan jelas 
     dan bebas. Bagaimana cara menghilangkan 
     ketakutan ini?
	 -	 Mintalah	nasihat	seorang	konselor.
	 -	 Konsultasi	dengan	orang	luar	yang	tidak	terlibat	

hubungan	keluarga,sehingga	dia		dapat		membu-
juk	untuk	:	

	 	 •			Menceritakan	ketakutan	yang	dihadapi
	 	 •			Memahami	ketakutan	terhadap	ayah	danmen-

coba	untuk	menyesuaikan	dengannya.
	 	 •			Bersikap	baik	pada	ayah,	mencoba	me-

nyatakan	rasa	takut	kepadanya	dan	bersikap	
normal	padanya.

					-	 Kendalikan	 amarah	 dengan	 memalingkan	
perhatian	 dan	 tidak	 terfokus	 pada	 hal-hal	
yang	 membuat	 marah,	 yang	 hanya	 akan	
meningkatkan	kemarahan.

	 -	 Tempatkan	 diri	 pada	 posisi	 orang	 lain	 dan	
pikirkan	alasan	mengapa	mereka	menyakiti.	

			 	 Jika	menemukan	jawaban	yang	masuk	akal,	
maka	 akan	 dapat	mengerti	 mengapa	 orang	
tersebut	bertingkah	demikian.

4. Bagaimana saya dapat mengendalikan 
 luapan emosi?
			 -		Pada	 masa	 remaja	 pikiran,	 peran	 dan	

harapannya	jadi	labil,	kadang-kadang	muncul	
emosi	dan	itu	boleh,	tapi	jangan	berlebihan.

			 -		Bernafas	 teratur,	 tarik	 nafas	 dalam	 dan	
tenangkan		diri,	jangan	gelisah	atau	gugup.

			 -		Cobalah	bersikap	normal	seperti	biasanya.

5. Saya sangat sering menjadi tegang & 
 ketakutan.  Bagaimana mengatasinya?
		 -		Fobia	adalah	penyebab	utama	dari	ketakutan,	

gugup,	ansietas	atau	rasa	malu
			 •	 Hindarilah	 hal	 yang	 menyebabkan	 fobia,	

tapi	 ini	 bukan	 cara	 yang	 terbaik	 untuk	
mengatasinya.

			 •	 Cari	 bantuan	 dan	 dorongan	 dari	 orang	 lain,	
misalnya	teman	dekat	atau	anggota	keluarga.

			 •	 Siapkan	mental	untuk	situasi	seperti	itu.

PERTANYAAN		YANG	SERINGKALI	DIAJUKAN
8.  Bagaimana saya dapat mengendalikan emosi yang kuat?
	 -	 Ungkapkanlah	emosi	dengan	cara	yang	sehat,	bebas	dan	

tenang	
									akan	menolong	merasa	lebih	baik.
	 -	 Jangan	terlalu	terfokus	pada	perilaku,	hal	ini	akan	membuat	

berlebihan	dan	tidak	seperti	biasanya.
	 -		Ungkapkanlah	perasaan	pada	saat	yang	tepat,	diskusikan	

situasi	yang	memancing	emosi	dan	berbagai	reaksi		yang	
mungkin	.

	 -		Pisahkan	perasaan	dari	reaksi,	misalnya	menekankan	bahwa	
apabila	marah	jangan	sampai	memukul,	memaki.

	 -		Bersikap	tidak	mudah	ditebak	&	akan	bertanya	kenapa,	hal	ini	
boleh	dilakukan	selama	dapat	mengatasi	emosi.

	 -		Coba	untuk	mengendalikan	impuls	dan	pikirkan	serta	pertim-
bangkan	akibatnya.

	 -		Ekspresi	emosi	atau	perilaku	yang	berhubungan	dengan	
emosi	

									tertentu	adalah	sangat	kuat	terkait	dengan	budaya.

9.  Bagaimana saya dapat mengendalikan emosi?
	 -		Salah	satu	hal	terpenting	yang	harus	diingat	adalah	bahwa	

pengendalian	emosi	tidak	terjadi	dengan	mudah,	tidak	ada	
test	khusus	untuk	itu.

					-		Pengendalian	emosi	dipengaruhi	oleh	:	kepribadian,	ke-
biasaan,	ambisi	serta	kemampuan	untuk	menghubungkan	
ketiga	hal	tersebut	di	berbagai	lingkungan.

					-		Dengan	mengetahui	apa	yang	perlu	diperlihatkan	atau	yang	
hanya	perlu	diketahui	oleh	diri	sendiri	membantu	kita	untuk	
bisa	mengendalikan	emosi.

Emosi	itu	wajar,	tapi	bila	mengganggu	kehidupan	
remaja	maka	emosi	perlu	dikelola	dengan	tepat

a b c d

e f g h

a.	 Merenung
b.	 Berpikir	dan	tenang
c.		 Diam
d.	 Latihan	pernafasan	
e.	 Olah	raga
f.		 Berpikir	dan	bersikap	positif
g.	 Bercerita	dengan	orang	lain
h.	 Mempunyai	keputusan	sendiri	

say	no	to	drugs
say	no	to	sex

say	no	to	smoke



PETUNJUK UNTUK 
MENGATASI

EMOSI

a b c

identifikasi emosi Analisa mengapa situasi
tersebut mengganggu

Tentukan apa yang 
dapat dan tidak dapat diubah

Pikirkanlah suatu hal yang positif  
dari situasi tertentu

Pilihlah cara yang positif
untuk bertindak 

Analisa dampak dari situasi
yang sedang atau dapat
dialami dalam kehidupan

d e f

HEPA HEPA
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MATERI F

PETUNJUK UNTUK 
MENGATASI 

EMOSI

1.		 Identifikasi	emosi
 -		 Apakah	merasa	marah,	 terluka,	khawatir,	bersalah,	dipermalukan,	

cemburu,	atau	emosi	lain	?

2. Analisa mengapa situasi tersebut mengganggu
 -			 Apakah	 sesuatu	 berubah	 tidak	 sesuai	 dengan	 apa	 yang	 kamu	

harapkan	atau	rencanakan	?
	 -			 Apakah	seseorang	yang	kamu	percaya	mengkhianati	kamu	?
	 -			 Apakah	 kamu	 memikirkan	 tentang	 bagaimana	 orang	 lain	 akan	

bereaksi	terhadap	apa	yang	terjadi	?
	 -	 	 Apakah	 ada	 hal	 lain	 yang	 membuat	 kamu	 kecewa	 sebelumnya	

sebagai	alasan	kekecewan	kamu	saat	ini	?

3. Analisa dampak dari situasi yang sedang atau dapat dialami 
      dalam kehidupan
 -			 Apakah	arti	situasi	tersebut	bagi	kamu	?

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Enam	Petunjuk	mengatasi	emosi

Kenali	dan	analisa	emosi	sehingga	remaja	dapat	
bereaksi	dan	berpikir	positif

a b c

d e f

HEPA HEPA

	 -			 Apakah	pengaruhnya	pada	kehidupan	kamu	?
	 -			 Apakah	 pengaruhnya	 serius	 dan	 berlangsung	 lama	 atau	 hanya	

mengecewakan	untuk	sementara	waktu	?

4. Tentukan apa yang dapat dan tidak dapat diubah
 -			 Kamu	 selalu	 dapat	 mengubah	 reaksimu	 sekalipun	 situasi	 itu	 di	 luar	

kendalimu.

5. Pilihlah cara yang positif untuk bereaksi
 -			 Jika	gagal	dalam	ujian,	reaksi	positifnya	adalah	belajar	lebih	giat.
	 -			 Jika	 tidak	 dapat	 memasukkan	 bola	 pada	 permainan	 basket,	 reaksi	

positifnya	adalah	berlatih	lebih	giat.

6. Pikirkanlah suatu hal yang positif dari situasi tertentu
 -			 Hal-hal	positif	yang	dapat	dipelajari	adalah	cara	untuk	mencegah		supaya	

situasi	 seperti	 itu	 tidak	 terjadi	 lagi	 atau	mengenali	 bahwa	kamu	 telah	
meningkatkan	kemampuan	untuk	mengatasi	rasa	kecewa	dan	frustasi.

a.			Identifikasi	emosi.
b.			Analisa	mengapa	situasi	tersebut	mengganggu.
c.			Analisa	dampak	dari	situasi	yang	sedang	atau	

dapat	dialami	dalam	kehidupan.
d.		Tentukan	apa	yang	dapat	dan	tidak	dapat	diubah.
e.			Pilihlah	cara	yang	positif	untuk	bereaksi.
f.				Pikirkanlah	suatu	hal	yang	positif	dari	situasi	

tertentu.



TEKNIK
MEREDAKAN
KEMARAHAN  

K
K

I

KERJAKAN	SESUATU	YANG	KONSTRUKTIF
UNTUK	MENENANGKAN	DIRI

contoh:
bermain	music	/	menyanyi	

KENALI TANDA KEMARAHAN
DAN TERIMALAH BAHWA
KAMU	MARAH

										contoh:
							 -	sakit	kepala
							 -	otot	menjadi	tegang
	 -	muka	memerah

IDENTIFIKASI CARA BERPIKIR
POSITIF	TENTANG	SITUASI	ITU

contoh:
menanggap	tidak	serius	atau	bersikap	acuh,
dan	menganggap	tidak	terlalu	pribadi 

a b

c

d
e
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IDENTIFIKASI CARA BERPIKIR POSITIF 
TENTANG	SITUASI	ITU

Tergantung	situasi,	katakan	pada	diri	sendiri	:
•	 Saya	tidak	akan	menganggap	hal	ini	serius
•	 Teman	saya	tahu	bahwa	saya	tidak	
						akan	melakukan	hal	itu
•	 Saya	tidak	akan	marah	tentang	hal	ini
•	 Saya	tahu	saya	dapat	mengacuhkannya	tanpa	
						menjadi	gila
•	 Saya	dapat	tetap	tenang	dalam	situasi	ini
•	 Saya	tidak	akan	menanggapinya	secara
						pribadi
•	 Ini	adalah	suatu	tantangan,	dan	
					saya	menyukai	tantangan

MATERI G

KENALI TANDA KEMARAHAN 
DAN	TERIMALAH	BAHWA	KAMU	MARAH

Contoh	:
•	 Telapak	tangan	basah
•	 Gigi	gemeletuk
•	 Tangan	gemetaran
•	 Merasa	tidak	sabar
•	 Perut	tidak	enak
•	 Muka	merah
•	 Otot-otot	menjadi	tegang
•	 Sakit	kepala

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Teknik	“KIK”	(Kenali,	Identifikasi,	Kerjakan)

KERJAKAN	SESUATU	YANG	KONSTRUKTIF
UNTUK	MENENANGKAN	DIRI
Contoh: 
•	 Hitunglah	sampai	10
•			 Tarik	nafas	dalam
•				Mintalah	waktu	untuk	menenangkan	diri
•				Tinggalkanlah	situasi	itu
•				Bicarakanlah	tentang	perasaanmu	dengan
	 seseorang	lain	yang	tidak	terlibat
•				Dengarkanlah	musik
•				Kerjakanlah	aktivitas	fisik
•				Tulislah	sebuah	surat	untuk	seseorang	dan	
					kemudian	hancurkan
•				Jelaskanlah	betapa	marahnya	kamu
•				Bantulah	orang	lain
•				Lihatlah	film	yang	lucu
•			 Habiskanlah	waktu	dengan	hobi	favorit
•			 Kerjakanlah	sesuatu	yang	kreatif
•			 Luangkanlah	waktu	beberapa	saat	dengan
	 binatang	peliharaan

K
I

TEKNIK
MEREDAKAN
KEMARAHAN  

K
a b

c

d
e

Marah	adalah	suatu	sarana	untuk	berubah	untuk	
membuat	remaja	bahagia

K

I

K

a	 Muka	memerah	
b.		Sakit	kepala	
c.		Bersikap	acuh
d.		Tidak	serius
e.		Bermain	music



MITOS

KENYATAANYA	
Masa	remaja	adalah	masa	transisi	dan	masa	
memilih	serta	mempersiapkan	apakah	
akan	senang	di	hari	tua	atau	justru	menyedihkan.	

MITOS
Masa	remaja	tidak	akan	kembali,	
karena	itu		bersenang-senanglah

sepuasnya.

a

b

c

d e

f

g

h

Melukis

Fotografi

Penyiar

Main Music
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MATERI H

MITOS

Mitos 
Masa	remaja	tidak	akan	kembali,	karena	itu		bersenang-senanglah	sepuasnya

Kenyataannya
Masa	remaja	adalah	transisi	dan	masa	memilih	dan	mempersiapkan
apakah	akan	senang	di	hari	tua	atau	justru	menyedihkan

bahan
diskusi

pesan pokok

•	 Mitos	dan	kenyataannya

a.			Mitos	:	Masa	remaja	tidak	akan	kembali,	
						karena	itu		bersenang-senanglah	sepuasnya
b.			Remaja	laki-laki	tanpa	aktivitas.
c.		 Masa	remaja	hanya	digunakan	untuk	bermalas	

malasan	atau	bersantai.
d.			Kenyataanya	:	Masa	remaja	adalah	transisi	dan	

masa	memilih	dan	memper	siapkan	apakah	akan	
senang	di	hari	tua	atau	justru	menyedihkan

Kegiatan	positif	remaja,	cotohnya:
e.		 Melukis
f.		 Fotografi
g.		 Penyiar	
h.			Bermain	alat	musik.

a

b

c

d e

f

g

h

Remaja	hendaknya	tidak	percaya	mitos	dan	mencari	
kebenaran	dengan	banyak	membaca	maupun	bertanya	
kepada	ahlinya.
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