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Daftar Istilah dan Singkatan 

Studi QuIP menggunakan sejumlah istilah berikut sesuai yang dijelaskan di bawah ini: 

Atribusi: Bukti sebuah aksi (X) menyebabkan perubahan pada sebuah hasil (Y), atau dengan kata lain 
aksi (X) adalah sebuah syarat keharusan untuk perubahan dalam sebuah hasil (Y) di tengah 
keberadaan paket pendorong perubahan lain (Z). Paket kausalitas (X, Z) cukup untuk menyebabkan 
perubahan pada Y, namun tidak mutlak, karena mungkin terdapat paket kausalitas lain yang cukup 
untuk membuat efek perubahan yang sama. Sejumlah penulis mendefinisikan atribusi secara lebih 
sempit sebagai efek kuantifikasi X pada Y, tetapi untuk laporan ini istilah tersebut digunakan secara 
lebih umum dan dalam cara yang bersinonim dengan kontribusi.1    

Blindfolding: Proses yang sengaja membatasi apa yang pewawancara dan/atau terwawancara ketahui 
tentang aktivitas atau pelaku demi mengurangi potensi bias dengan lebih menggarisbawahi 
pentingnya aktivitas atau pelaku tersebut terkait pendorong perubahan lainnya.  

Dampak: Bukti bahwa proyek tertentu secara kredibel menyebabkan serangkaian hasil yang 
ditentukan. Dalam sejumlah kasus, istilah dampak secara spesifik mengacu pada hasil akhir. X secara 
kredibel mengakibatkan Y dalam konteks tertentu jika (a) ada bukti kuat bahwa X dan Y terjadi, (b) 
sejumlah pemangku kepentingan (selanjutnya disebut stakeholders) secara independen menegaskan 
bahwa X adalah penyebab Y tanpa banyak dorongan, (c) tidak ada lagi argumentasi bertentangan yang 
kredibel terhadap alasan mereka, (d) keterangan mereka atas bagaimana X menyebabkan Y yang 
konsisten dengan teori perubahan yang masuk akal. 

Faktor: Lihat Faktor Kausalitas. 

Faktor Kausalitas: Dalil yang menyatakan hasil (Y) adalah konsekuensi langsung dari aksi (X) atau (Z) 
tertentu. Perhatikan bahwa hasil dalam sebuah klaim kausalitas dapat menjadi faktor pendorong 
untuk klaim kausalitas lainnya. Pertimbangkan satu narasi di mana X mengarah pada Y1 dan narasi lain 
di mana Y1 mengarah pada Y2; maka Y1 adalah hasil dari klaim pertama, tetapi menjadi faktor 
pendorong untuk klaim kedua. Hasil dari X dan faktor pendorong untuk Y2. Demikian pula, Y2 adalah 
hasil dari Y1 sekaligus faktor pendorong untuk Y3. Sejumlah kode diterapkan di dalam teks sebagai 
singkatan dari faktor kausalitas dalam proses analisis. Faktor kausalitas adalah batu bata pembangun 
rantai kausalitas. 

Hasil: Perubahan (positif atau negatif) yang dilaporkan responden, umumnya dalam menjawab 
pertanyaan dalam bentuk: "Selama rentang waktu sekian, apakah ada yang berubah dalam tema 
tersebut di kehidupan Anda?"    

Jumlah: frekuensi tema disebutkan dalam wawancara dan FGD  

a) Jumlah responden: Jumlah responden yang menyebutkan tema tertentu ("pendorong 
perubahan", "hasil" atau "atribusi") ketika menjawab pertanyaan tertentu. Menurut definisi, 
jumlah responden maksimum untuk tema tertentu dalam QuIP dengan 48 responden adalah 
48.   

 

1 QuIP memiliki afinitas yang kuat terhadap Analisis Kontribusi sebagaimana diterangkan oleh Mayne (Mayne J. 2012. 

Contribution analysis: coming of age? Evaluation 18(3):270-280). Mayne (2012:273) juga membedakan antara atribusi (“... 
digunakan untuk mengidentifikasi baik untuk menemukan penyebab suatu efek maupun memperkirakan seberapa besar 
efek tersebut secara kuantitatif disebabkan oleh intervensi”) dengan kontribusi, yang menanyakan apabila “... mengingat 
berbagai faktor yang memengaruhi hasil, apakah intervensi sudah membuat perbedaan nyata pada hasil yang diamati dan 
dengan cara apa?” Jika mengambil “hasil terobservasi” untuk merujuk pada perubahan yang diukur melalui pemantauan 
rutin, maka QuIP sesuai dengan definisi kontribusi ini. Namun sebagai basis identifikasi rantai kausalitas, ini juga sesuai 
dengan bagian pertama dari definisi atribusi Mayne. 
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b) Jumlah kutipan: Frekuensi sebuah tema disebutkan dengan maksimum satu jumlah per 
responden untuk tiap tema. Menurut definisi, jika kuesioner QuIP memiliki enam tema dan 
48 responden, maka jumlah kutipan maksimum untuk sebuah tema adalah 48 x 6 = 288.  

Kode atribusi: sebuah kode yang menunjukkan apabila pendorong perubahan (a) memiliki efek positif, 
negatif, atau netral pada hasil yang ditentukan, dan (b) mengidentifikasi organisasi terpilih dengan 
menyebutkan nama organisasi atau aktivitasnya (secara eksplisit); menyebutkan kegiatan-kegiatan 
yang konsisten dengan teori perubahan organisasi tersebut (secara implisit), atau tidak menyebutkan 
nama organisasi baik secara eksplisit maupun implisit (tidak terkait/insidental). 

Komisioner: Organisasi yang mengontrak kajian QuIP, dan pengguna utama bukti yang akan 
dikumpulkan. Komisioner bertanggung jawab dalam memutuskan jenis bukti yang diinginkan dan 
alasannya, serta waktu, lokasi, dan metode pengumpulan bukti tersebut.  

Kredibilitas: Tingkat kesahihan sebuah temuan atau simpulan bagi individu atau audiens tertentu. Ini 
adalah pengakuan bahwa kapasitas mereka dalam menilai validitas dan keandalan temuan 
bergantung pada pengetahuan independen, pengalaman, dan kesempatan mereka untuk diperiksa 
silang (cross-checking) atau di-triangulasi terhadap sumber-sumber lain. Hal ini berkontradiksi dengan 
misi untuk membangun kebenaran universal yang valid dan dapat diandalkan serta independen dari 
penerima. Untuk menghasilkan bukti yang wajar atau "cukup baik", kesuksesan QuIP bergantung 
sepenuhnya pada kredibilitas temuan. 

Pendorong perubahan: Aksi atau kondisi (X atau Z) di balik sebuah hasil (Y). Umumnya hal ini 
dilaporkan sendiri oleh responden dalam menjawab pertanyaan seperti  "Mengapa hal itu terjadi?" 
atau "Apa alasannya?"  

Penerima manfaat: Orang-orang yang ditargetkan untuk menerima manfaat dari organisasi tertentu 
dengan mencapai hasil yang ditentukan dalam teori perubahan. Terkadang penerima manfaat adalah 
organisasi atau asosiasi, seperti halnya dengan proyek pengembangan kapasitas.  

Proyek atau Program: Serangkaian aktivitas, intervensi, atau investasi dalam jangka waktu tertentu 
yang bertujuan untuk mencapai serangkaian hasil yang ditentukan untuk sekelompok penerima 
manfaat. Ini adalah obyek studi QuIP. Komisioner bertanggung jawab untuk mendefinisikan hal ini 
serta teori perubahan yang mendasarinya setepat mungkin. Pihak lain terkadang mengacu sebuah 
proyek dengan istilah "perlakuan", namun studi QuIP ini menghindari penyebutan terminologi 
tersebut.   

Rantai kausalitas: Serangkaian klaim kausalitas yang terhubung, misalnya dalam sebuah narasi di 
mana X mengarah pada Y1 lalu mengarah pada Y2 dan selanjutnya mengarah pada Y3.  

Responden: Peserta wawancara (pihak terwawancara) dan FGD. Narasi yang mereka sampaikan 
adalah sumber klaim kausalitas yang menghubungkan pendorong perubahan (termasuk namun tidak 
terbatas pada aktivitas proyek) dengan hasil, baik disengaja maupun tidak. Umumnya responden 
dijaring dari sampel penerima manfaat, dan data dikumpulkan melalui kombinasi antara wawancara 
semi-terstruktur dan FGD.   

Tema (Domain): Area tertentu dari kehidupan responden atau kategori hasil (mis. Pendapatan, 
Kesehatan, Pendidikan) yang disepakati sebelumnya dengan komisioner dan digunakan untuk 
menyusun struktur wawancara dan FGD. Sebagian besar studi meliputi sejumlah tema yang konsisten 
dengan teori perubahan. Sebagai contoh, tema-tema tersebut dapat mengacu pada berbagai aspek 
terkait kesejahteraan jiwa penerima manfaat individu.   

Teori perubahan: Proses-proses kausalitas yang diharapkan komisioner sebuah studi QuIP dari proyek 
tertentu untuk dapat menghasilkan hasil dan dampak yang diinginkan. Tidak semua pendorong 
kausalitas diawali dari proyek ini. Teori perubahan juga mengidentifikasi pendorong perubahan 
insidental dan dapat pula menilai risiko terkait kemunculan atau ketidakmunculannya. 

 



 

Bath Social & Development Research Ltd 
www.bathsdr.org 

7 

Laporan ini menggunakan istilah-istilah berikut ini:  

ASRH(R)  Adolescent Sexual and Reproductive Health (and Rights) 

Bath SDR Bath Social and Development Research Ltd.  

BK  Bina Konseling 

CSE  Comprehensive Sexuality Education 

CDS  Centre for Development Studies, University of Bath 

E4A  Explore4Action (Explore for Action) 

GEAS  Global Early Adolescent Study  

FGD  Focus Group Discussion  

IDI  In-depth Interview  

ITGSE   International Technical Guidance on Sexuality Education 

JHSPH  Johns Hopkins School for Public Health  

KesPro  Kesehatan Reproduksi   

KI  Karolinska Institutet 

Kisara  Kita Sayang Remaja (Youth Clinic)  

KSPAN  Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba 

PJOK  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

PKBI  Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

PMR   Palang Merah Remaja 

QuIP  Qualitative Impact Protocol  

SETARA  SEmangaT duniA RemajA  

SMP  Sekolah Menengah Pertama 

ToC  Theory of Change 

UGM  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

UI  Universitas Indonesia, Depok 

UNICEF  The United Nations Children’s Fund  

UNUD   Universitas Udayana, Denpasar 

Rutgers WPF  Rutgers Nisso Groep dan World Population Foundation (Merger 2011) 

YVR  Youth Voices Research  
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Catatan mengenai data responden 

Wawancara dan FGD QuIP dilakukan secara tatap muka dan menggunakan bahasa Indonesia oleh tim 
peneliti lapangan. Hasil wawancara dan FGD tersebut tidak ditulis secara verbatim (kata per kata) 
namun dirangkum ke dalam bahasa Inggris oleh tim peneliti yang sama. Setiap kutipan yang digunakan 
dalam laporan ini mencerminkan kemampuan bahasa Inggris para peneliti.  

Semua data responden diproses secara anonim dengan mengalokasikan sebuah kode faktor untuk 
tiap responden dan FGD. Setiap kutipan yang digunakan dalam laporan ini diberi tag (label) dengan 
kode sumber kutipan. 

Data dalam bentuk rekaman audio wawancara dan catatan yang diambil oleh peneliti lokal disimpan 
dengan aman oleh tim peneliti selama maksimum satu tahun. Setelah jangka waktu tersebut habis, 
maka data akan dihapus. 
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Ringkasan Eksekutif 

Maksud/lokasi/waktu penelitian  

Studi Qualitative Impact Protocol (QuIP) ini dilakukan atas permintaan lembaga Rutgers di Belanda 

guna mengumpulkan bukti mengenai dampak program SETARA di Indonesia. Pengumpulan data 

berlangsung di Denpasar (Bali), Semarang (Jawa) dan Bandar Lampung (Sumatera) pada bulan 

Desember 2019.  

SETARA dan Explore4Action 

SETARA merupakan program intervensi pendidikan seksualitas komprehensif (selanjutnya disebut 

CSE) selama dua tahun yang diimplementasikan di sejumlah SMP di Indonesia dengan target para 

siswa berusia 12-15 tahun. Rutgers melakukan penelitian ekstensif tentang efektivitas SETARA melalui 

program penelitian dan advokasi Explore4Action (E4A) selama empat tahun (2018-2021). E4A 

memiliki tiga jalur penelitian dan salah satunya adalah penelitian implementasi. QuIP adalah bagian 

dari jalur implementasi ini.  

Bagian 1 dari laporan utama memberikan rincian lebih lanjut tentang SETARA dan E4A.  

Metodologi QuIP  

Studi QuIP dirancang untuk mengumpulkan bukti kredibel mengenai dampak intervensi langsung dari 

penerima manfaat. Responden diminta untuk memberikan persepsi atas apa yang telah berubah 

dalam hidup mereka selama jangka waktu tertentu dan di seluruh rangkaian tema terkait teori 

perubahan (selanjutnya disebut ToC) proyek ini, baik dalam wawancara yang menggunakan metode 

blindfolding penuh atau parsial. 

Dalam penelitian ini, 48 wawancara mendalam (selanjutnya disebut IDI) individu dan 12 diskusi 

kelompok terfokus (selanjutnya disebut FGD) dilakukan kepada para siswa kelas 8 di sejumlah SMP 

E4A terpilih. Para siswa dan siswi ditanya tentang pengalaman mereka selama satu setengah tahun 

terakhir tentang enam area atau "tema" remaja, khususnya: ekspresi tentang masalah seksual; 

kenyamanan tubuh; peran gender; perundungan (selanjutnya disebut bullying); kepercayaan diri; dan 

perasaan seksual yang mulai muncul. 

Bagian 2 dari laporan utama memberikan rincian lebih lanjut mengenai metodologi QuIP yang 

mencakup kuesioner dan strategi sampling, serta menjelaskan pendekatan QuIP terhadap analisis 

data. 

Pertanyaan & jawaban penelitian 

Pertanyaan utama penelitian yang hendak dijawab studi QuIP ini adalah:  

1. Apakah ada perubahan, positif atau negatif, di area tertentu dalam kehidupan responden 
selama satu setengah tahun terakhir? 

2. Apa yang dianggap responden sebagai faktor pendorong di balik perubahan tersebut? 

3. Apakah perubahan ini ada kaitannya dengan SETARA atau hanya bersifat insidental? 
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Penelitian ini menemukan bahwa:  

1. Hampir semua responden melaporkan perubahan dalam seluruh tema yang diselidiki. Lebih dari 

separuh responden menyatakan perubahan yang mereka alami bersifat positif di seluruh tema. 

Perubahan positif yang dikutip antara lain meningkatnya kenyamanan ketika berdiskusi 

mengenai seks, seksualitas, pubertas dan topik terkait tubuh; merasa lebih positif tentang 

perubahan yang terjadi karena pubertas; menyadari makin pentingnya kesetaraan gender 

(ketimbang satu tahun lalu); merasa lebih aman dari bullying; meningkatnya kepercayaan diri; 

dan merasa lebih nyaman dengan pengalaman atas ketertarikan romantis/seksual. Gambar 1 di 

bawah ini adalah potret perubahan secara keseluruhan sesuai tema yang diambil dari pertanyaan 

tertutup.  

Grafik 1.Potret perubahan berdasarkan tema   

 

2. Dalam pertanyaan terbuka, responden lebih sering mengatribusikan perubahan pada SETARA 

ketimbang pengaruh lainnya, namun SETARA dianggap hanya sebagai salah satu di antara banyak 

pengaruh lainnya, yang meliputi orang tua, teman, guru kelas lain, internet, kesadaran diri 

tentang penampilan, prestasi akademis atau kegiatan ekstra kurikuler, dan organisasi lain seperti 

KSPAN dan PKBI. Gambar 2 menunjukkan semua pengaruh yang diidentifikasi dalam narasi 

responden yang dinilai berdasarkan jumlah responden yang menyebutkan pengaruh, dan diberi 

kode warna sesuai lokasi penelitian (Denpasar berwarna jingga, Bandar Lampung berwarna 

kuning, Semarang berwarna merah muda). 
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Gambar 2.Gambaran umum pengaruh yang dilaporkan responden 

 

  

3. Perubahan yang disebutkan dalam narasi dikategorikan menjadi lima tema (pubertas, 

ketertarikan dan pacaran, bullying, gender, dan kepercayaan diri) dan tema dianalisis dengan 

mengacu pada pengaruh SETARA (ditunjukkan dalam warna hijau gelap di Gambar 3). SETARA 

terbukti menjadi pengaruh terpenting dalam narasi pubertas mengingat jumlah frekuensi 

kutipannya sebanding dengan jumlah total semua pengaruh lainnya. Atribusi perubahan pada 

SETARA dalam empat tema lain tidak sesering frekuensi pada tema pubertas, meskipun masih 

cukup proporsional. 

Gambar 3. Atribusi menurut tema 

 

Bagian 3 dari laporan utama memberikan gambaran umum faktor-faktor yang diidentifikasi QuIP dan 

bagaimana faktor-faktor tersebut dikategorikan menjadi tema, serta menjelaskan perihal atribusi; 

sedangkan Bagian 4 menganalisis temuan dan atribusi berdasarkan tema.  
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Temuan utama lebih lanjut   

SETARA dilaporkan lebih berpengaruh dalam kaitannya dengan tema tertentu (mis. pubertas) 

daripada tema-tema lainnya yang diuraikan menurut tema di bawah ini. SETARA juga digambarkan 

memiliki efek melalui berbagai mekanisme (mis. menghapus tabu) namun tidak selaras terhadap teori 

perubahan SETARA untuk tema tertentu (mis. ketertarikan dan pacaran). Para stakeholders 

memberikan validasi atas sejumlah temuan di laporan ini serta komentar mereka terhadap alasan dan 

implikasi temuan tersebut.  

Ada cukup bukti yang memperlihatkan SETARA sukses berkontribusi pada pesatnya pertumbuhan 

pengetahuan remaja tentang tubuh serta kenyamanan mereka atas perubahan fisik dan emosi 

khususnya terkait tema yang memiliki jumlah frekuensi pengaruh terbesar yaitu pubertas. Responden 

dilaporkan merasa lebih nyaman dengan tubuh mereka dan merasa "wajar" saat berdiskusi tentang 

pubertas, yang mencakup menstruasi, mimpi basah, dan ketertarikan romantis. Mereka 

mengatribusikan ini pada kelas SETARA dan guru SETARA yang menyingkap tabu dalam mendiskusikan 

pubertas; SETARA menyajikan pubertas sebagai topik akademis ketimbang hal yang perlu ditutup-

tutupi.    

Di lain pihak, SETARA kurang berhasil dalam menghapus tabu atas pembahasan mengenai seks dan 

seksualitas. Responden secara bulat berpendapat bahwa "berbuat terlalu jauh" itu "berbahaya", dan 

kehamilan remaja merupakan hal yang buruk. Sejumlah guru BK yang mengajar kelas SETARA 

diatributkan karena menghukum siswa yang tertangkap "pacaran" dengan memaksa mereka untuk 

putus, bahkan memberi nilai rendah yang dapat mengakibatkan diskorsnya siswa dari sekolah. 

Kebanyakan guru-guru SETARA menggunakan cara-cara yang lebih ramah, yaitu mendorong "pacaran 

yang sehat" dan hanya menasihati siswa agar tidak berpegangan tangan atau berciuman. Kendati 

demikian, tidak ada siswa yang melaporkan telah dilibatkan dalam pembahasan mengenai norma, 

nilai, mitos, serta fakta yang mendasari saran guru-guru mereka mengenai pacaran.  

Modul SETARA terkait bullying meningkatkan kesadaran siswa tentang definisi dan efek psikologis 

negatifnya. Sejumlah responden melaporkan telah memiliki rasa empati yang lebih besar kepada 

korban bullying. Namun, bullying akan terus jadi masalah dan banyak responden yang pasrah 

terhadap kemungkinan penanggulangannya secara tuntas. Hukuman dari guru BK hanya dianggap 

efektif untuk menghentikan bentuk bullying tertentu. Namun sebagaimana yang kerap terjadi, 

responden melaporkan pelaku bullying masih belum jera bahkan setelah mendapat hukuman berat 

seperti diskors dari sekolah.   

Responden jarang mengatribusikan sikap mereka seputar peran dan norma gender pada konten 

SETARA di kelas. Tidak ada yang dapat mengutip isi pelajaran atau aktivitas SETARA tertentu yang 

telah berpengaruh kepada pemikiran mereka terkait gender, meskipun telah mendapatkan topik 

gender dari SETARA. Dampak yang terlihat lebih nyata adalah contoh teladan guru SETARA yang 

memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, dan memberikan kedua jenis 

kelamin ini perhatian dan kesempatan yang sama.  

Kepercayaan diri adalah area yang mendapatkan atribusi responden paling sedikit terhadap SETARA. 

Namun, gambar ini sedikit terdistorsi mengingat narasi yang menggambarkan siswa berdiskusi lebih 

terbuka dan percaya diri mengenai masa pubertas dimasukkan di bawah tema pubertas. Jika 

dikategorikan di bawah tema kepercayaan diri, niscaya atribusi ke SETARA tidak akan begitu rendah. 

Dengan demikian, kepercayaan diri merupakan area yang sensitif terhadap pengaruh signifikan orang 
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tua dan teman, ketimbang satu mata pelajaran di sekolah yang diajarkan seminggu sekali (seperti 

SETARA) yang pengaruhnya tentu lebih kecil.  

Isi kurikulum adalah mekanisme terpenting yang paling dipengaruhi SETARA. Hal ini diaplikasikan 

dengan responden yang "memiliki lebih banyak pengetahuan" tentang sesuatu, seperti pubertas atau 

bullying. Beberapa responden melaporkan telah belajar dari modul SETARA meskipun topik-topik 

tersebut belum diajarkan guru di kelas. Mekanisme perubahan lain yang sering dikutip adalah 

normalisasi dan penghapusan tabu (mis. melalui guru yang berbicara secara terbuka tentang topik-

topik tersebut), serta pembuktian mitos yang tidak benar (pendekatan spesifik yang digunakan dalam 

SETARA). Dalam sejumlah kasus, responden mengakui metode pedagogis guru SETARA (mis. 

presentasi siswa di depan kelas atau studi dalam kelompok kecil) membantu meningkatkan 

kepercayaan diri dan ketertarikan mereka terhadap materi pelajaran. Namun harus diakui selain 

SETARA, guru mata pelajaran lain juga menggunakan metode yang sama dengan manfaat serupa. 

Guru-guru SETARA juga memberikan pengaruh kepada responden dengan menjadi sosok panutan 

bagi para siswa.  

Sehubungan dengan teori perubahan SETARA, sebagian besar pengaruh terkait program ini oleh 

responden selaras dengan teori perubahan, namun sebagian lagi tidak. Hal ini terlihat melalui analisis 

atribusi. Semua atribusi untuk SETARA bersifat "eksplisit", namun beberapa bersifat "positif" 

(sehingga pengaruh tersebut memenuhi visi SETARA sesuai maksud ToC) dan yang lain bersifat 

"netral" (tidak selaras dengan visi ToC). Contoh atribusi netral terhadap SETARA, meski relatif langka, 

terkonsentrasi dalam narasi ketertarikan dan pacaran, dan sejumlah atribusi pada tema gender dan 

bullying, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.  

Gambar 4. Atribusi positif dan netral ke SETARA menurut tema 
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Stakeholders SETARA berpartisipasi dalam rapat validasi untuk mendiskusikan temuan-temuan ini. 

Refleksi utama yang dapat ditarik adalah kesuksesan SETARA dalam memengaruhi pemikiran para 

siswa tampaknya berkorelasi dengan topik di dalam kurikulum. SETARA kurang berpengaruh terhadap 

bidang dengan norma sosial yang sudah "permanen" (mis. terkait aktivitas seksual atau norma 

gender), ketimbang yang tidak terlalu sensitif secara sosial (mis. pubertas). Selain itu, komentar siswa 

terhadap topik kurikulum tertentu juga ditentukan dengan kepekaan sosial budaya yang melekat pada 

topik tersebut.  

Bagian 5 & 6 dalam laporan utama membahas temuan dan kesimpulan QuIP serta refleksi terperinci 

dari rapat validasi. 
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1. Pendahuluan 

Laporan ini terdiri dari bagian-bagian berikut:  

Bagian 1 memberikan gambaran umum program SETARA yang sedang dievaluasi, konteks untuk 

studi QuIP (kerangka penelitian Explore4Action), dan pengenalan singkat tentang pertanyaan 

penelitian untuk studi QuIP. 

Bagian 2 menguraikan metodologi QuIP, termasuk struktur kuesioner, strategi sampling 

(pengambilan sampel), pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.  

Bagian 3 mengawali penyajian temuan dengan gambaran umum tanggapan responden terhadap 

pertanyaan tertutup. Hal ini menunjukkan persepsi responden atas perubahan secara keseluruhan di 

setiap tema kuesioner. Lebih lanjut adalah uraian gambaran umum perubahan utama yang 

dilaporkan responden, yang dikategorikan oleh analis menjadi tema serta gambaran umum atribusi 

temuan.  

Bagian 4 menggali atribusi temuan secara lebih rinci di dalam setiap tema.  

Bagian 5 membahas hasil terkait teori perubahan SETARA dan merangkum kesimpulan utama dari 

penelitian. 

Bagian 6 merangkum rapat validasi yang diselenggarakan untuk membahas temuan dalam laporan 

ini, serta refleksi dan implikasi yang disampaikan oleh para stakeholders. 

Bagian 7 mencakup lampiran yang relevan dengan studi dan laporan QuIP ini. 

 

Data mentah dari laporan ini disajikan ke dalam sebuah dashboard interaktif yang menampilkan 

rangkuman transkrip wawancara serta rincian atas kalkulasi data.   
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1.1 Gambaran Umum Program 

Rutgers adalah sebuah organisasi nirlaba internasional asal Belanda yang fokus pada isu kesehatan 

dan hak reproduksi dan seksual (SRHR). Di Indonesia, lembaga ini melaksanakan sebuah program 

Pendidikan Seksualitas Komprehensif (CSE) bertajuk SETARA (SEmangaT DuniA RemajA). SETARA 

adalah sebuah program intervensi selama 2 tahun yang dipimpin guru untuk siswa kelas 7 dan 8 SMP 

dengan rentang usia 12-15 tahun. SETARA bertujuan untuk mendukung perkembangan seksual yang 

sehat dan positif, memberi sumbangsih pada kesehatan dan kesejahteraan remaja (baik fisik maupun 

mental), dan di saat yang sama mendorong perkembangan citra diri dan keterampilan interpersonal 

yang positif. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan konten informasi dan metode pedagogis 

tertentu.  

SETARA telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2012 (lihat Kotak 1. Evolusi SETARA), oleh 

berbagai organisasi mitra di lebih dari 29 sekolah di 6 provinsi. Selama kurun waktu 2017-2018, 

SETARA mengalami proses revisi tiga bulanan, dan kurikulum revisi ini diluncurkan ke sejumlah SMP 

terpilih sebelum awal tahun ajaran 2018 -2019.  

Kotak 1. Evolusi SETARA 

 

• 2003: Rutgers mengembangkan kurikulum CSE bertajuk The World Starts with Me (WSWM) 
di Uganda  

• 2005: Program WSWM diadaptasi dengan konteks sosial budaya Indonesia (dan negara 
lain) 

• 2005-2012: Adaptasi kurikulum dipelopori di Indonesia, termasuk untuk sekolah menengah 
(2005), taman kanak-kanak (2006), anak muda yang mengalami gangguan pendengaran 
atau visual (2007), anak muda dalam lembaga pemasyarakatan dan/atau pengguna 
narkoba (2007) 

• 2012: SETARA dikembangkan untuk remaja usia dini di SMP 

• 2017: Kurikulum SETARA untuk kelas 7 direvisi  

• 2018: Kurikulum SETARA untuk kelas 8 direvisi 

• 2019: Kurikulum SETARA revisi tersedia untuk SMP yang berpartisipasi 
 

 

SETARA dirancang oleh Rutgers WPF Indonesia yang berkolaborasi dengan Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta, dengan mengikuti ketetapan International Technical 

Guidance on Sexuality Education (ITGSE) UNESCO. Kurikulum ini berisi informasi penting tentang 

seksualitas dan kesehatan reproduksi, dan mendorong pengembangan keterampilan hidup yang 

penting seperti pemikiran kritis, komunikasi, negosiasi dan ketegasan dalam bersikap. 

Kurikulum dua tahunan ini terdiri atas 22 bab dengan 46 topik yang diajarkan untuk siswa kelas 7 dan 

8.  Selain itu, terdapat dua pedoman terpisah yang dirancang masing-masing untuk guru dan siswa. 

Lihat Lampiran 1 untuk gambaran umum kurikulum SETARA kelas 7 dan 8, dengan daftar bab dan 

topik.  

Dari segi pedagogis, SETARA mendorong kreativitas para guru dalam memanfaatkan berbagai aktivitas 

interaktif seperti pekerjaan kelompok, tugas, esai, presentasi, gelar wicara, permainan peran (role-

play), diskusi, dan pameran. Aktivitas semacam ini bertujuan untuk memperkuat pemikiran kritis dan 

refleksi diri, namun juga dianggap penting dalam mendorong ekspresi diri, rasa saling memahami, 

empati, dan rasa hormat terhadap satu sama lain. Demi kesuksesan program, para guru SETARA perlu 
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menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan belajar dengan 

positif, serta memastikan ruang kesetaraan bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk berekspresi 

secara jujur. Teori perubahan (ToC) SETARA ditunjukkan pada Gambar 1.  

Gambar 1. Teori perubahan untuk SETARA 

 

Di hampir semua sekolah, SETARA diajarkan dalam mata pelajaran Bina Konseling (BK). SMP 22 di 

Bandar Lampung mengkhususkan satu kelas untuk pelajaran SETARA yang disebut kelas Kesehatan 

Reproduksi (atau Kespro). Pelajaran SETARA di SMP 6 Denpasar diberikan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler pada hari Sabtu sore untuk responden siswa kelas 7. Di Bandar Lampung, pelaksanaan 

SETARA ditangguhkan untuk responden kelas 7 saat baru satu modul diajarkan2. Lalu pelajaran 

 

2 Penundaan disebabkan karena seorang siswa di SMP 13 memotret sejumlah pertanyaan tentang hubungan seksual dari kuesioner GEAS 

dan membaginya dengan teman dan guru. Para guru di SMP 13, kepala sekolah, dan kemudian dinas pendidikan kota menyatakan 

kekhawatiran mereka tentang kepantasan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk siswa SMP. Insiden GEAS ini memiliki konsekuensi 

terhadap implementasi SETARA: Pendidikan CSE di enam sekolah ditangguhkan agar dinas pendidikan kota dan sekolah-sekolah dapat 

meneliti modul SETARA lebih lanjut untuk menentukan apakah kurikulum tersebut dapat diajarkan. Proses tersebut menghasilkan Nota 

Kesepahaman dengan PKBI, kantor dinas pendidikan kota, dan masing-masing sekolah dengan penetapan yang memakan waktu hampir 

satu tahun. Implementasi SETARA di enam sekolah di Bandar Lampung baru dilanjutkan kembali pada bulan Agustus 2019. 
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tersebut dilanjutkan di kelas BK saat para responden menginjak kelas 8. Tabel 1 menunjukkan kelas di 

mana SETARA diajarkan di setiap sekolah yang dipilih untuk penelitian QuIP saat responden berada di 

kelas 7 dan 8.  

 
Tabel 1. Kelas di mana SETARA diajarkan, menurut sekolah 

Sekolah Kelas SETARA Kelas 7  Kelas 8  

Denpasar    

SMP 3* Kelas Bina Konseling ✓ ✓ 

SMP 6 

Kegiatan ekstrakurikuler di hari Sabtu sore 

(diajarkan guru mata pelajaran yang berbeda) 
✓  

Kelas Bina Konseling   ✓ 

Bandar Lampung** 

SMP 22 

Kelas Kesehatan Reproduksi (Kespro) (diajarkan 

oleh guru mata pelajaran yang berbeda, antara 

lain: ilmu alam, ilmu sosial, pendidikan olah raga, 

dan bimbingan konseling)  

- ✓ 

SMP 25 Kelas Bina Konseling - ✓ 

Semarang***  

SMP 28* Kelas Bina Konseling ✓ ✓ 

SMP 29* Kelas Bina Konseling ✓ ✓ 

* Selain SETARA, kelas BK di sekolah-sekolah ini juga mengajarkan topik lain seperti isu-isu korupsi, nasionalisme, 
narkotika, dan lingkungan.  
** Di Bandar Lampung, kurikulum SETARA kelas 7 diajarkan kepada responden kelas 8, dan kurikulum SETARA kelas 8 
diberikan untuk responden di kelas 9.  
*** Semarang berbeda dengan kota lain karena dua hal. Pertama, guru yang sama mengajarkan siswa kelas 7 dan 8 (agar 
kemajuan belajar lebih terpantau). Kedua, siswa mendapatkan 2 sesi kelas/minggu (dibandingkan Bandar Lampung dan 
Denpasar yang hanya 1 sesi kelas/minggu).  

 

1.2 Konteks Evaluasi 

Qualitative Impact Protocol (QuIP) digunakan sebagai salah satu unsur dari program penelitian dan 

advokasi yang lebih besar bertajuk Explore4Action (E4A). Rutgers meluncurkan E4A di tahun 2018 

untuk mengevaluasi bagaimana SETARA memengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kesehatan 

reproduksi dan seksual untuk kelompok usia 12-15 tahun di Indonesia. Lihat Kotak 2 untuk deskripsi 

Explore4Action, dan Gambar 2 di bawah ini untuk peta yang menunjukkan tiga lokasi E4A yakni 

Bandar Lampung (Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Denpasar (Bali).  
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Kotak 2. Program penelitian Explore4Action (E4A)  

 
Tujuan keseluruhan Explore4Action (E4A) adalah untuk membangun bukti demi mendukung implementasi dan perluasan 
Pendidikan Seksualitas Komprehensif (CSE) dan strategi sesuai usia untuk meningkatkan Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi Remaja (ASRH) di Indonesia.  
 
E4A merupakan inisiatif bersama antara Rutgers (Belanda dan Indonesia), Pusat Kesehatan Reproduksi di Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta (UGM-Indonesia), cabang lokal Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI-Indonesia), 

John Hopkins School for Public Health (JHSPH-Amerika Serikat), dan Karolinska Institutet (KI-Swedia). Inisiatif ini didukung 

oleh Komite Penasihat Nasional (terdiri atas stakeholders nasional utama dari Pemerintah RI, akademisi dan organisasi 

masyarakat sipil); dan Komite Penasihat Lokal di tiga lokasi penelitian (termasuk perwakilan pemerintah daerah dan 

pemangku kepentingan lokal lainnya).  

Penelitian E4A berlangsung dari tahun 2018-2021 di tiga lokasi: Semarang untuk Pulau Jawa, Bandar Lampung untuk 

Pulau Sumatera, dan Denpasar untuk Pulau Bali.  

E4A memiliki tiga jalur:  

1) Sebagai lembaga perpanjangan tangan di Indonesia untuk studi longitudinal Global Early Adolescent Study (GEAS):  

• Bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perkembangan dan perilaku (seksual) yang sehat 
• Terdiri dari tiga survei kuantitatif: pada tahun 2018, 2020 dan 2021  
• Membandingkan sekolah yang menerapkan SETARA dengan sekolah kontrol 
• Pengukuran dasar (baseline) di tahun 2018 mengumpulkan jawaban survei dari 4.684 remaja kelas 7 SMP 

 
2) Penelitian Youth Voices Research (YVR) yang bersifat kualitatif dan partisipatif: 

• Eksplorasi kualitatif pengalaman anak muda usia 12-24 tahun sehubungan dengan seksualitas (pengalaman 
mereka "bertumbuh"), dan bagaimana pesan dan ekspektasi seputar jenis kelamin dan seksualitas 
memengaruhi perilaku dan kebutuhan kesehatan seksual mereka.  

• Dua gelombang penelitian:  
o Dengan responden usia 18-24 tahun: 24 FGD + 86 IDI  
o Dengan responden usia 12-13 tahun: 18 FGD + 18 diskusi kelas  
o Serta: 9 FGD dengan orang tua + 9 FGD dengan guru  

 
3) Penelitian implementasi:  

• Bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan dan perluasan 
CSE di Indonesia. 

o Laporan profil sekolah berbasis sintesis monev (monitoring & evaluasi) 
o Laporan persepsi stakeholders berbasis teknik Wawancara Informan Utama (KII – Key Informant 

Interviews) dengan stakeholders dari pemerintah dan iNGO, administrator sekolah dan guru, staf 
PKBI, dan para siswa 

o Evaluasi ekonomi yang memandang biaya versus manfaat dan prediksi biaya untuk perluasan skala 
o Evaluasi Qualitative Impact Protocol (QuIP) berdasarkan narasi siswa (48 IDI + 12 FGD) yang dibantu 

oleh Bath SDR untuk desain studi dan analisis data, dan Youth Voices Research untuk pengumpulan 
data     

 
Pengumpulan data untuk semua jalur penelitian E4A dilakukan oleh tiga tim penelitian lapangan yang masing-masing 
terdiri atas dua orang peneliti muda (antara usia 20 dan 24 tahun, lulusan S1) dan satu orang koordinator penelitian 
lapangan dewasa (setingkat S2) per lokasi. Tiga tim lokasi didukung oleh dua peneliti utama dari UI.  
 

 

 

https://www.geastudy.org/indonesia
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 Gambar 2. Peta lokasi penelitian E4A di Indonesia 

 

 

1.3 Pertanyaan Evaluasi Utama 

Studi QuIP ini merupakan mandat yang dilaksanakan sebagai bagian dari E4A (lihat Kotak 2) untuk 

memahami perubahan pada perasaan dan sikap siswa kelas 8 terhadap berbagai aspek masa pubertas 

sejak masuk SMP dan menerima pelajaran SETARA, dan untuk membantu menetapkan sejauh mana 

teori perubahan SETARA divalidasi di sekolah-sekolah Indonesia. Studi QuIP berupaya untuk 

memberikan bukti independen mengenai dampak program SETARA sebagai hasil prakarsa Rutgers 

terhadap sikap dan perilaku siswa kelas 8 setelah menerima pelajaran SETARA selama 40-80 menit 

per minggu, antara satu hingga tiga caturwulan (bergantung apakah responden belajar SETARA di 

kelas 7 dan 8, atau hanya di kelas 8).  

Pertanyaan evaluasi utama untuk studi QuIP ini adalah: 

1. Apakah ada perubahan, positif atau negatif, di area tertentu dalam kehidupan responden 
selama satu setengah tahun terakhir? 

2. Apa yang dianggap responden sebagai faktor pendorong di balik perubahan tersebut? 

3. Apakah perubahan ini ada kaitannya dengan SETARA atau hanya bersifat insidental? 
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2. Metodologi 

2.1 Gambaran Umum QuIP  

Studi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi Qualitative Impact Protocol (QuIP).3 Studi 

QuIP dirancang untuk mengumpulkan bukti yang kredibel mengenai dampak di tingkat penerima 

manfaat dalam sebuah intervensi. Data dikumpulkan langsung dari penerima manfaat melalui teknik 

IDI (wawancara mendalam) dan FGD yang dilakukan dengan metode blindfolding sebagai upaya 

mengurangi bias konfirmasi. Fokus inti QuIP adalah narasi perubahan dan persepsi penerima manfaat 

terhadap pengaruh yang telah memicu perubahan tersebut.  

Kuesioner QuIP disusun untuk menggali aspek-aspek kehidupan penerima manfaat terkait teori 

perubahan program. Pengumpulan data QuIP diberi jarak waktu agar intervensi program memiliki 

waktu yang memadai untuk dapat memengaruhi kehidupan penerima manfaat sesuai maksud yang 

dituju. Pengodean dan analisis QuIP mengungkap, pertama, setiap klaim kausalitas atau hubungan 

sebab akibat yang dibuat penerima manfaat terkait teori perubahan program; dan kedua, setiap 

koneksi yang langsung dihubungkan ke program (dilakukan dengan teknik triangulasi data yang 

dikumpulkan dengan implementasi program dan data hasil pemantauan). Dengan metode ini, QuIP 

dapat menetapkan atribusi serta mengevaluasi dampak pada tingkat penerima manfaat terhadap 

program.  

Data QuIP secara statistik tidak merepresentasikan populasi yang lebih luas. Temuan-temuannya tidak 

dapat diekstrapolasi ke semua area target proyek yang lebih luas, dan hal tersebut bukanlah maksud 

dari penelitian ini. Pelaksanaan studi QuIP dimaksudkan untuk melakukan penilaian mendalam 

dengan sekelompok orang terpilih dalam area target proyek untuk memahami apa dan bagaimana 

perubahan berbagai aspek atau "tema" dalam hidup mereka dalam beberapa tahun terakhir serta 

alasan untuk hal tersebut. Jumlah digunakan untuk menyoroti tren dalam data, namun hal ini tidak 

dapat ditafsirkan sebagai representasi atas seluruh populasi secara statistik. Sebaliknya, tren pada 

subpopulasi tertentu dapat digunakan untuk menelaah persepsi perubahan di dalam kelompok yang 

dipilih dengan cermat. Kutipan wawancara dicantumkan sebagai sarana komunikasi lebih rinci serta 

contoh bagi cerita yang sedang dibahas. Jumlah kutipan yang digunakan tidak berkorelasi dengan 

pandangan "mayoritas" atau "minoritas".  

 

2.2 Kuesioner QuIP 

Ada tiga aspek dari kuesioner QuIP yang membedakannya secara struktural:  

1. Definisi tema kuesioner yang berfungsi untuk memfokuskan wawancara terhadap perubahan 

minat kepada komisioner; 

2. Sebuah pendekatan wawancara dengan teknik bercerita (storytelling) atau pendengar 

konversasional (percakapan) yang memanfaatkan pertanyaan terbuka dan tertutup;  

 

3 Latar belakang dan sumber daya QuIP lebih lanjut dapat ditemukan di:  www.bathsdr.org  

 

http://www.bathsdr.org/
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3. Sebuah pendorong bagi responden untuk menyebutkan fitur-fitur (atau faktor) utama dari 

konteks intervensi yang penting bagi mereka.  

Silakan lihat Lampiran 2 untuk salinan kuesioner yang digunakan dalam studi ini. 

2.2.1 Tema 

Studi ini menggunakan kuesioner semi-terstruktur yang dibagi ke dalam enam area kehidupan atau 

"tema" berdasarkan teori perubahan SETARA dan diskusi dengan komisioner. Para peneliti QuIP 

meminta responden untuk mengidentifikasi perubahan yang mereka rasakan tentang enam area yang 

berbeda dalam hidup mereka:  

• Ekspresi masalah seksual  

• Kenyamanan tubuh   

• Peran gender  

• Bullying  

• Kepercayaan diri  

• Perasaan seksual yang mulai muncul  

Bagian pertama dari kuesioner QuIP adalah pendataan profil responden (termasuk usia, jenis kelamin, 

dan nama sekolah). Pada bagian akhir, responden diminta untuk menuliskan dan memberi peringkat 

tiga hal teratas dari SETARA (baik topik yang dicakup maupun metode kelas yang digunakan guru) yang 

memengaruhi mereka atau teman sekelasnya secara positif.  

Saat melakukan wawancara, para peneliti berupaya untuk memahami pengalaman responden dalam 

enam tema. Para remaja tidak diminta untuk menggambarkan perubahan di masa pubertas, seperti 

bagaimana tubuh atau emosi mereka berubah atau status ketertarikan mereka terhadap orang lain 

(misalnya, "Aku mulai haid dan perutku sakit"; "Aku merasa jauh lebih emosional dan hal terkecil bisa 

mengangguku"; atau "Aku naksir sama kakak kelasku"). Deskripsi semacam ini tidak menjawab 

pertanyaan penelitian dari studi ini. Namun, pernyataan-pernyataan seperti itu membantu untuk 

membuka jalan diskusi mengenai "perasaan" tentang masa pubertas dalam pengalaman responden 

secara pribadi.  

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang:   

• Pertama: apa yang responden rasakan tentang perubahan dalam hidup mereka saat ini (mis. 

"Saat ini aku merasa biasa saja dengan menstruasi.")  

• Kedua: bagaimana perasaan ini berbeda dibandingkan saat awal masuk SMP (mis. "Waktu 

pertama kali menstruasi aku takut sekali, tapi sekarang rasanya biasa saja.") 

• Ketiga: apa saja faktor-faktor yang mendorong perubahan terhadap "perasaan tentang 

perubahan" (mis. "Ibuku bilang menstruasi adalah tanda kedewasaan dan setiap anak gadis 

pasti mengalaminya, jadi aku tidak takut lagi; aku sudah menstruasi setahun ini dan sekarang 

aku sudah terbiasa") 

2.2.2 Pertanyaan terbuka dan tertutup 

Para peneliti menggunakan model pertanyaan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan refleksi 

perubahan dari responden. Awalnya responden diajukan pertanyaan terbuka yang membantu mereka 

menggambarkan perubahan dalam kenyamanan mereka terhadap tubuh mereka, ekspresi masalah 

seksual, peran gender, bullying, kepercayaan diri, serta perasaan seksual yang semakin muncul.  

Pertanyaan terbuka dalam enam tema sengaja dirancang cukup luas dan terbuka (open-ended) 
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sehingga responden merasa nyaman untuk berbicara dengan bebas tentang area kehidupan yang 

diyakini sudah mengalami perubahan signifikan. Para peneliti dilatih untuk menggunakan pertanyaan-

pertanyaan tambahan sebagai upaya investigasi lebih lanjut dan menetapkan hal-hal yang mereka 

anggap sebagai faktor-faktor pendorong perubahan. 

Setelah diskusi yang mengalir bebas dilakukan, responden diajukan pertanyaan ganda "tertutup" 

untuk memberi indikasi bahwa secara keseluruhan perubahan yang mereka rasakan adalah lebih 

positif, kurang positif, atau tetap dalam tema tersebut. Pertanyaan tertutup dalam studi QuIP ini 

sebagian besarnya menetapkan perubahan terkait tingkat kenyamanan. Misalnya, "Secara 

keseluruhan, selama setahun belakangan, apakah tingkat kenyamananmu ketika berbicara tentang 

seks, seksualitas, pubertas dan topik lainnya terkait tubuh…Meningkat, Menurun, atau Tetap sama?" 

QuIP menggunakan pertanyaan tertutup dalam panduan wawancara untuk mengantisipasi responden 

yang memberi jawaban positif untuk perubahan tertentu, dan negatif untuk perubahan lainnya dalam 

diskusi terbuka. Pewawancara (atau analis QuIP yang membaca transkrip wawancara) terkadang 

merasa kesulitan dalam menelaah unsur-unsur yang berbeda dalam jawaban responden seperti di 

atas. Tujuan dari pertanyaan tertutup adalah untuk memungkinkan responden membuat "penilaian 

keseluruhan" atas jawaban mereka sendiri dan mencegah asumsi/penafsiran yang keliru oleh 

pewawancara atau analis.  

Data dari pertanyaan tertutup juga dapat menjadi potret berharga atas arah perubahan yang dialami 

responden di setiap tema dan berfungsi untuk memperkenalkan temuan dalam laporan ini. Data 

pertanyaan terbuka kemudian dapat berfungsi untuk menggali apa saja faktor pendorong perubahan 

yang memberikan narasi lebih mendalam dan kerap menggambarkan jalur perubahan yang kompleks. 

2.2.3 Penyebutan dan Pemeringkatan Pertanyaan 

Di bagian akhir kuesioner, responden diminta untuk menyebutkan dan memberi peringkat tiga hal 

teratas dari SETARA (baik topik yang dicakup maupun metode kelas yang digunakan guru) yang 

memengaruhi mereka atau teman sekelasnya secara positif. 

 

2.3 Strategi Sampling QuIP 

Kerangka kerja sampling untuk QuIP ditunjukkan pada Tabel 2. Deskripsi strategi sampling diterangkan 

di bawahnya.  

Tabel 2. Kerangka kerja sampling 

Lokasi Sekolah  Siswa Siswi FGD 

Denpasar 
SMP 3 4 4 1x Siswa & 1x Siswi 

SMP 6 4 4 1x Siswa & 1x Siswi 

Bandar Lampung 
SMP 22 4 4 1x Siswa & 1x Siswi 

SMP 25 4 4 1x Siswa & 1x Siswi 

Semarang 
SMP 28 4 4 1x Siswa & 1x Siswi 

SMP 29 4 4 1x Siswa & 1x Siswi 
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2.3.1  Sampling bertujuan dan acak  

Metodologi QuIP menggunakan kombinasi antara sampling bertujuan lalu diikuti dengan sampling 

acak. Studi QuIP ini menggunakan strategi sampling bertujuan yang digunakan di dalam semua 

penelitian E4A (lihat Bagian 1.2 Konteks Evaluasi untuk penelitian E4A) dan pengumpulan data di 

Bandar Lampung, Denpasar, dan Semarang. Rutgers memilih dua sekolah untuk mendapatkan 

pelajaran SETARA di masing-masing lokasi sehingga totalnya menjadi enam sekolah.  

Sesuai data, responden yang dipilih untuk wawancara adalah para siswa kelas 8 yang sedang duduk di 

tahun kedua/terakhir dari kurikulum SETARA. Mekanisme pemilihan individu yang dipilih untuk turut 

serta dalam wawancara dan FGD bergantung dari para siswa yang tersedia pada hari wawancara. 

Administrasi sekolah memiliki pengaruh dalam penentuan kelas 8 mana yang bisa berpartisipasi dalam 

studi ini, dan guru di kelas juga punya andil dalam memutuskan siapa saja siswa yang bisa ikut serta 

dalam wawancara dan FGD.  

Sebelum pemilihan responden, semua siswa dipastikan telah mendapatkan izin tertulis dari orang tua 

sejak jauh hari. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa pemilihan siswa tidak dilakukan secara acak, 

tapi tidak sepenuhnya bertujuan pula. 

2.3.2 Wawancara mendalam (IDI) dan Focus Group Discussions (FGD)   

Di tiap sekolah, empat siswa dan empat siswi diwawancara secara individu. Selain itu, per sekolah juga 

dilakukan dua FGD, masing-masing khusus laki-laki dan perempuan. Fungsi utama FGD dalam QuIP 

adalah untuk memunculkan narasi-narasi yang bisa saja tidak dapat mengemuka saat wawancara 

pribadi, namun dapat ditangkap saat diskusi kelompok.  

Masing-masing responden dan FGD diberikan kode unik yang dirancang untuk merekam karakteristik 

pihak terwawancara yang diketahui dalam setiap kasus. Misalnya, DIEF-2 adalah kode untuk siswi SMP 

6 di Denpasar. Kode-kode tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut yang dikaitkan dengan apa yang 

diketahui tentang setiap peserta wawancara. Di akhir kode, responden yang memiliki karakteristik 

serupa akan dibedakan dengan nomor acak. Mekanisme pengodean responden dan FGD ditampilkan 

di Tabel 3.   

Tabel 3. Kunci kode responden dan FGD  

Posisi dalam 

kode  
Pertama Kedua Ketiga Keempat 

Ciri-ciri Lokasi Individu/FGD Sekolah Jenis kelamin 

Kode Huruf  D: Denpasar  

L: Bandar Lampung 

S: Semarang 

I: Individu  

G: Grup (FGD) 

D: SMP 3 & E: SMP 6 

L: SMP 22 & M: SMP 25 

S: SMP 28 & T: SMP 29  

F: Perempuan  

M: Laki-laki  

 

2.4 Pengumpulan Data QuIP  

Pekerjaan lapangan (fieldwork) untuk QuIP dilakukan antara 8-18 Desember 2019 oleh tiga tim 

penelitian lapangan E4A. Ketiga tim ini didukung dan diawasi oleh dua konsultan penelitian dari UI, 

yang juga melakukan penelitian lain di luar QuIP sebagai bagian dari jalur Implementasi E4A. Para 
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peneliti mendapatkan pelatihan QuIP di Indonesia selama empat hari pada bulan November 2019 

yang diberikan oleh Marlies Morsink dari Bath SDR dan difasilitasi bersama oleh Diana Pakasi, 

konsultan utama E4A.  

Mengingat pengetahuan mereka tentang Rutgers dan SETARA, para peneliti tidak dapat melakukan 

studi QuIP ini dengan teknik blindfolding pada umumnya. Dalam hal ini, pembatasan informasi 

dilakukan sepanjang wawancara kecuali di bagian akhir kuesioner, ketika para responden diajukan 

pertanyaan dengan menyebut nama SETARA secara spesifik. Di bagian awal, para peneliti berhati-hati 

untuk sama sekali tidak merujuk program SETARA pada responden. Dengan teknik blindfolding parsial 

ini, pihak pewawancara dan terwawancara tidak dibatasi untuk berpikir tentang satu intervensi atau 

aktivitas program saja, tapi juga dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan pengaruh lainnya. 

Hal ini menambah peluang peneliti dalam mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang 

perubahan dalam populasi penerima manfaat serta hal-hal yang memengaruhi perubahan tersebut. 

Lebih jauh lagi, teknik ini meningkatkan potensi dalam mengungkap hasil intervensi yang tidak 

disengaja dan cerita perubahan yang tak terduga. Dengan demikian, pendekatan semi-blindfolded ini 

berfungsi untuk mengurangi bias pro-program dan bias konfirmasi.  

Selama wawancara, peneliti dengan saksama mencari tiga aspek dalam cerita siswa:  

1) Bagaimana (sesuai faktor-faktor dan arah tertentu) para siswa menuturkan perubahan 

perasaan mereka terkait perubahan di masa pubertas yang tengah mereka alami? Apakah 

mereka menjadi lebih nyaman atau kurang nyaman dengan perubahan yang mereka rasakan? 

2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut (positif atau negatif)? 

Bagaimana mereka memahami apa yang membedakan perasaan mereka sendiri mengenai 

pubertas, bullying, dan isu lainnya antara sebelum dan sesudah masuk SMP?  Alasan apa saja 

yang mereka berikan untuk perasaan atau pendapat yang mereka miliki? Menurut mereka 

apa atau siapa yang memengaruhi mereka untuk berpikir atau menjadi pribadi seperti saat 

ini?  

3) Dengan cara apa pengaruh ini sukses membuat perubahan? Dengan mekanisme apa 

perubahan tersebut dihasilkan?  

Setelah wawancara, peneliti menuliskan hasil diskusi dan memastikan pernyataan responden dapat 

ditangkap dengan baik, khususnya tentang bagaimana keadaan telah berubah, apa yang 

memengaruhi perubahan tersebut, dan dengan cara apa perubahan tersebut terjadi. Transkrip QuIP 

tidak dibuat secara verbatim dari rekaman audio wawancara namun merupakan rangkuman terperinci 

yang kemudian dimasukkan oleh tim lapangan ke dalam lembar Entri Data QuIP untuk digunakan oleh 

analis.  

Seluruh rangkaian wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kuesioner 

QuIP dalam bahasa Inggris yang telah diterjemahkan secara profesional. Transkrip rangkuman ditulis 

dalam bahasa Indonesia oleh para peneliti, kemudian diterjemahkan kembali secara profesional ke 

dalam bahasa Inggris untuk keperluan pengodean dan analisis oleh analis QuIP.   
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2.5 Analisis QuIP  

Analis QuIP memiliki tiga "tugas": 1. mengidentifikasi faktor kausalitas dalam narasi responden yang 

menangkap hal-hal yang telah berubah serta penyebabnya di seluruh sampel; 2. mengatribusikan 

penyebab perubahan ke SETARA atau pengaruh lain, berdasarkan narasi responden dan pengetahuan 

atas program; dan 3. mengelompokkan faktor penyebab ke dalam tema menurut narasi responden 

sehingga temuan dapat tercermin dalam visualisasi narasi yang mudah dipahami dan efektif.  

2.5.1 Pengodean tematik  

Tugas pertama analis QuIP adalah membaca dan mencerna semua transkrip wawancara. Hal ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berulang di seluruh narasi responden mengenai 

"bagaimana" keadaan telah berubah, "apa" yang memengaruhi perubahan tersebut, dan "dengan 

cara apa". Hal ini merupakan suatu seni tersendiri sebab analis perlu menyeimbangkan antara 

individualitas cerita masing-masing responden dan benang merahnya dengan cerita responden lain.  

Pendekatan QuIP untuk menganalisis data bergantung pada penghitungan berbagai faktor kausalitas 

yang dirancang khusus untuk studi ini oleh analis. Analis dengan saksama mempertimbangkan tiap 

narasi dan memberi label setiap bagian teks yang relevan dengan sebuah faktor (mis. "pendidikan 

CSE" atau "pengetahuan lebih lanjut" dalam contoh di bawah), umumnya hingga empat faktor per 

narasi:  

 

 

 

 

Rantai di atas mencerminkan sebuah narasi responden yang menyatakan pendidikan CSE telah 

menambah pengetahuan mengenai perubahan yang sedang mereka alami, yang pada gilirannya 

meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan untuk membangun batas-batas yang sehat dalam 

hubungan mereka. Sebagai catatan, narasi tidak perlu selalu memiliki empat faktor, tetapi setidaknya 

harus terdiri dari dua faktor yakni satu yang menandakan "pengaruh" dan satu lagi sebagai 

"perubahan".  

Selain itu, bisa saja terjadi tumpang tindih dalam narasi responden tapi tidak seluruhnya, termasuk 

beberapa tapi tidak semua dari faktor-faktor dan dalam urutan yang sama. Narasi yang serupa kerap 

diberikan kode yang berbeda tergantung dari kuantitas atau jenis informasi yang diberikan responden 

secara suka rela. Dua narasi yang dimulai dengan serupa mungkin memiliki "titik akhir" yang berbeda 

seperti yang ditunjukkan berikut ini:  

 

 

Pendidikan CSE  Pengetahuan 

bertambah 

Kepercayaan diri 

meningkat 

Hubungan 
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Narasi yang menyatakan "pengaruh" mengarah pada "perubahan" tak selalu bermakna bahwa 

pengaruh "menyebabkan" perubahan. Sebaliknya, terkadang "pengaruh" menjadi sebuah syarat 

keharusan atau prasyarat bagi faktor yang terjadi kemudian. Pertimbangkan contoh narasi berikut dan 

pola pengodeannya: 

Narasi: "Aku merasa nyaman membicarakan pubertas dengan teman akrab dan di kelas SETARA, tapi 

aku tidak akan membahas hal tersebut dengan orang tuaku."  

Ini akan dikodekan sebagai:  

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa dalam contoh ini, persahabatan erat (atau kelas SETARA) adalah syarat keharusan 

(necessary condition) untuk diskusi tentang pubertas, namun mungkin belum memenuhi syarat 

kecukupan (sufficient condition). Pengodean ini tidak boleh dimaknai sebagai "persahabatan yang erat 

(atau SETARA) mengakibatkan lebih banyak diskusi tentang pubertas". Hal ini lebih tepat dibaca 

sebagai, "Jika aku tidak punya persahabatan yang erat (atau SETARA), aku tidak akan sesering itu atau 

bahkan tidak akan membahas tentang pubertas sama sekali." Persahabatan yang erat (dan SETARA) 

dalam hal ini adalah "syarat keharusan" untuk berdiskusi tentang pubertas.  

Sistem pengodean QuIP saat ini terbatas untuk merekam pernyataan "afirmatif" atau mendukung. 

Keterbatasan ini tidak dapat menangkap sebagian porsi pernyataan di atas, "Aku tidak akan 

membahas hal tersebut dengan orang tuaku" dengan mudah. Sebaliknya, saat melihat peta kausalitas, 

pembaca harus tetap menyadari apa yang tidak disertakan sehingga dapat membaca peta secara 

komprehensif.  

Sebagai contoh, peta kausalitas berikut "menangkap" bahwa responden ini tidak membahas pubertas 

dengan orang tuanya, berdasarkan absennya faktor orang tua dari diagram. 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Pengodean atribusi  

Bagian kedua dari tugas analis QuIP adalah menghubungkan faktor-faktor yang berkaitan dengan apa 

yang menyebabkan perubahan dan dengan cara apa perubahan terjadi terhadap program yang 
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Kelas SETARA  Lebih banyak diskusi 

tentang pubertas  
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sedang dievaluasi. Untuk tugas ini, analis perlu memiliki pemahaman yang baik atas intervensi 

program sehingga ia mampu "mengenali" referensi atau rujukan tertentu terhadap intervensi dalam 

narasi responden.  

Analis kemudian menerapkan kode atribusi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan relevansi 

narasi dan bagaimana kaitannya dengan SETARA. QuIP membedakan empat jenis relasi: eksplisit, 

implisit, lainnya dan tidak diatribusikan; dan tiga keputusan nilai: positif, negatif, dan netral. Dengan 

demikian 12 kode atribusi dapat dihasilkan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Selain itu, ada kode 

atribusi ke-13 yang digunakan untuk menandakan komentar responden yang menarik minat program, 

meskipun tidak terkait langsung dengan pertanyaan penelitian QuIP. 

 
Tabel 4. Kerangka kerja atribusi QuIP   

Peru-

bahan 

netral  

Peru-

bahan 

positif  

Peru-

bahan 

negatif 

Penjelasan 

Kaitan 

eksplisit 

ke proyek 

E PE NE 

Perubahan secara eksplisit dikaitkan dengan proyek atau 

menyebut nama aktivitas proyek atau mitra proyek secara 

eksplisit  

Hubungan 

implisit  

ke ToC 

I PI NI 

Perubahan mengonfirmasi (positif) atau menolak (negatif) 

mekanisme spesifik yang ditargetkan proyek untuk 

menghasilkan dampak, namun tidak menyinggung proyek 

atau nama aktivitas proyek secara eksplisit.  

Atribusi 

lainnya  
O PO NO 

Perubahan dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang tak 

berkaitan dengan proyek. 

Tidak 

diatribusi-

kan 

N PN NN 

Perubahan tidak dikaitkan dengan penyebab tertentu. 

Tidak 

tersedia 

X Tanggapan yang dianggap menarik minat namun tidak 

terkait dengan perubahan. 

 

2.5.3 Jumlah frekuensi, visualisasi data & kutipan responden  

Jumlah frekuensi 

Jika seluruh dataset sudah diberi kode, maka permohonan data (query) dapat dijalankan untuk 

menetapkan berapa frekuensi faktor-faktor yang berbeda telah digunakan dalam berbagai cara, serta 

relasi antara faktor-faktor tersebut. Daftar gambar dalam laporan QuIP ini akan menggunakan jumlah 

frekuensi berdasarkan jumlah responden, atau jumlah kutipan, sesuai keterangan berikut ini: 

Jumlah responden: Jumlah responden yang menyebutkan faktor kausalitas tertentu dalam 
wawancara. Menurut definisi, jumlah responden maksimum sama dengan ukuran sampel. 
Untuk faktor tertentu dalam QuIP dengan 48 responden, maka jumlah responden maksimum 
adalah 48.   

Jumlah kutipan: Frekuensi faktor kausalitas disebutkan di seluruh sampel dengan maksimum 
satu jumlah per responden untuk tiap tema. Menurut definisi, jika kuesioner QuIP memiliki 
enam tema dan 48 responden, maka jumlah kutipan maksimum untuk sebuah tema adalah 
48 x 6 = 288.  
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Sejumlah gambar dapat menyajikan dua jumlah secara bersebelahan karena memiliki informasi yang 

berbeda. Jumlah responden menyatakan berapa banyak orang yang menyebutkan faktor ini dalam 

setidaknya satu tema. Jumlah kutipan menunjukkan apakah hal itu disebutkan di lebih dari satu tema 

yang mengindikasikan pentingnya faktor tersebut di lebih dari satu area dalam kehidupan mereka. 

Jika jumlah kutipan jauh lebih tinggi dari jumlah responden, maka hal itu menunjukkan bahwa kutipan 

tersebut telah disebutkan di beberapa tema.  

 

Catatan tentang "jumlah responden" dalam visualisasi yang menampilkan atribusi:  

Sejumlah grafik dan bagan menyajikan jumlah faktor yang dipisahkan menurut atribusi. Hal ini 

menunjukkan berapa kali faktor tertentu dikodekan sebagai eksplisit, implisit atau lainnya. Jumlah 

total responden dalam visualisasi ini mungkin tidak selalu sebanding dengan jumlah total responden 

yang muncul dalam grafik atau bagan lain yang tidak termasuk atribusi. Diperlukan suatu pemahaman 

yang jernih tentang apa yang ditunjukkan bagan atribusi di bawah ini untuk dapat memaknai 

kesenjangan yang tampak dalam jumlah responden. 

Pertimbangkan skenario berikut: sebuah faktor (mis. "lebih terbuka dengan ketertarikan") akan 

ditetapkan kode atribusi yang berbeda (eksplisit, implisit, lainnya) tergantung pada konteks cerita. 

Sebagai contoh, seorang responden mungkin melaporkan bahwa ia "lebih terbuka dengan 

ketertarikan (secara romantis)" karena masuk kelas SETARA (atribusi "eksplisit"), sementara 

responden lain mengatakan bahwa keterbukaan ini lebih terkait persahabatan erat (atribusi 

"lainnya"). Maka, sistem akan menghasilkan satu jumlah untuk satu responden untuk atribusi 

"eksplisit", dan satu jumlah untuk satu responden untuk atribusi "lainnya".  

Meski demikian, terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa seorang responden dapat 

menyebutkan kedua pengaruh di atas (SETARA dan persahabatan) dalam kaitannya dengan perasaan 

mereka yang "lebih terbuka dengan ketertarikan". Dalam skenario ini, bagan atribusi akan menyajikan 

dua jumlah untuk responden yang sama: satu jumlah untuk referensi "eksplisit", dan satu jumlah 

untuk referensi "lainnya". Karena satu responden dapat menyebutkan beberapa kode atribusi dalam 

kaitannya dengan faktor tertentu, jumlah total kode atribusi yang dipisah tidak akan selalu sama 

dengan jumlah total responden untuk faktor tersebut. 

Jumlah frekuensi dan FGD 

Dalam semua penelitian QuIP, FGD berfungsi untuk memvalidasi data yang dikumpulkan melalui 

wawancara individu, dan akan menyoroti setiap narasi yang "terlewat" dalam wawancara individu. 

Setiap jumlah dari FGD disajikan secara terpisah dan bukan bagian dari jumlah yang disajikan dari 

wawancara individu. 

Visualisasi data  

Proses pengodean memungkinkan analis untuk mencari pola dan tren di seluruh dataset serta 

memahami mana kisah perubahan yang memiliki benang merah di seluruh sampel, dan mana yang 

spesifik untuk kelompok responden atau individu tertentu. Dengan bantuan perangkat lunak 

(software) analisis data yang mumpuni, QuIP dapat menghasilkan peta relasional yang 

mengonsolidasikan dan merangkum analisis ini. Peta tersebut menghubungkan faktor-faktor dari 

cerita responden dan menunjukkan frekuensi di mana setiap relasi dikutip. Ketebalan garis panah 
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dalam peta relasional berhubungan dengan frekuensi (menggunakan jumlah kutipan) yang responden 

kaitkan terhadap faktor di peta dengan faktor sebelumnya. 

Sejumlah tabel, gambar, dan peta tersebut dicantumkan di dalam berkas laporan ini. Untuk 

selengkapnya silakan akses dashboard interaktif yang disertakan.  

Kutipan responden  

Suara responden merupakan komponen vital bagi metodologi dan filosofi QuIP dan karena itu laporan 

ini mencantumkan berbagai kutipan dari narasi mereka. Semua kutipan yang digunakan dalam laporan 

ini mencerminkan susunan kata yang digunakan dalam transkrip terjemahan tim penelitian lapangan 

yang disampaikan kepada analis QuIP.  

Kode responden (mis. DIEF-1) yang disajikan dalam tabel, gambar, dan kutipan memungkinkan 

pembaca untuk menghubungkan data rangkuman dengan data kualitatif mentah yang dikumpulkan 

tim peneliti. Hal ini dapat dilakukan secara real-time di dashboard interaktif yang disertakan. 

 

2.6 Validasi 

QuIP mendorong partisipasi stakeholders untuk memiliki tanggung jawab kepemilikan (ownership) 

atas proses dan hasil evaluasi. Dalam penelitian ini, tim penelitian lapangan terlibat secara aktif 

dalam memvalidasi instrumen dan pendekatan pengumpulan data, serta mitra pelaksana program 

berpartisipasi dalam sesi untuk membahas temuan penelitian. 

2.6.1 Pengumpulan data 

Training peneliti QuIP yang telah diselenggarakan pada bulan November 2019 lalu menjadi arena bagi 

tim peneliti lapangan untuk menyempurnakan kuesioner dan menyiapkan pengumpulan data, 

meningkatkan keterampilan wawancara remaja sebagai bagian dari Youth Voice Research, serta 

sebagai ajang uji coba kuesioner QuIP selama satu hari dengan siswa kelas 8 di sebuah sekolah di 

Denpasar yang mengimplementasikan SETARA. Mereka ditantang untuk menyelesaikan berbagai 

masalah terkait pendekatan QuIP, jenis perubahan yang dieksplorasi dalam studi ini, serta logistik 

wawancara.  

Dalam pelatihan ini, tim peneliti ditempa dalam dua aspek kunci pendekatan QuIP, yaitu praktik 

wawancara percakapan khususnya dalam penggunaan teknik pertanyaan menyelidiki (probing), serta 

penulisan transkrip rangkuman. Beberapa orang dari tim peneliti belum pernah menerima pelatihan 

keterampilan tersebut sehingga waktu yang dialokasikan untuk membahas makna dan manifestasi 

konsep seperti kausalitas dan menyaring benang narasi dari cerita percakapan panjang lebar terbukti 

sangat berharga bagi mereka.  

Pertanyaan penelitian yang difokuskan untuk studi ini cukup menantang karena pada dasarnya tidak 

menanyakan perubahan konkret yang dapat diamati dalam kehidupan remaja. Sebaliknya, 

pertanyaan-pertanyaan tersebut berupaya untuk mendapatkan refleksi atas perubahan perasaan dan 

persepsi. Hal ini tentu menambah kerumitan tersendiri baik bagi pewawancara untuk mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara untuk menjawab meskipun dilakukan dalam situasi yang paling 

optimal. Selain itu, faktanya para responden masih belia dan belum terbiasa untuk mengungkapkan 

perasaan mereka; di lain pihak para peneliti baru satu tahun mendapatkan pelatihan dan memiliki 

pengalaman wawancara kualitatif yang terbatas. Dengan bimbingan dan uji coba trial-and-error, tim 
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peneliti berhasil menyesuaikan pertanyaan kuesioner dan alur wawancara yang sangat membantu 

dalam mencerminkan pemahaman mereka atas pola pikir anak muda yang akan mereka wawancarai.  

Selama pelatihan, tim penelitian lapangan juga meluangkan waktu untuk berpikir secara kolaboratif 

tentang cara membangun hubungan baik dengan responden di awal wawancara, cara membuka 

wawancara agar siswa fokus pada perubahan persepsi mereka, dan cara menjaga remaja tetap 

bersemangat selama 45 menit atau lebih. Tanggal wawancara yang direncanakan kebetulan jatuh 

pada musim kompetisi olahraga akhir tahun yang menambah tantangan ekstra akibat kebisingan serta 

interupsi dan gangguan selama wawancara, baik bagi tim peneliti dan responden. Di beberapa 

sekolah, juga terdapat tantangan untuk mengamankan ruangan wawancara. Di satu sekolah (SMP 25 

Bandar Lampung), tim peneliti yang akan memberi perkenalan studi secara tak terduga diminta pihak 

sekolah untuk melakukan wawancara sehari lebih awal dari rencana.  

2.6.2  Temuan  

Sesi validasi untuk membahas temuan dalam laporan ini diselenggarakan melalui e-conference pada 

tanggal 11 Maret 2020 dengan para stakeholders termasuk perwakilan dari Rutgers Belanda dan 

Indonesia, PKBI, UGM, UI, serta tim penelitian lapangan. Sesi ini juga digunakan untuk membahas 

efektivitas implementasi program dan untuk mempertimbangkan rekomendasi program yang dapat 

dibuat berdasarkan temuan dalam laporan ini. Hal ini akan disajikan dalam Bagian 6 "Validasi temuan".  
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3. Temuan – pendahuluan 

Bagian ini akan mulai menjawab pertanyaan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Bagian 1.3: 

1. Apakah ada perubahan, positif atau negatif, di area tertentu dalam kehidupan responden 
selama satu setengah tahun terakhir? 

2. Apa yang dianggap responden sebagai faktor pendorong di balik perubahan tersebut? 

3. Apakah perubahan ini ada kaitannya dengan SETARA atau hanya bersifat insidental? 

Rangkuman temuan yang berkaitan dengan perubahan secara keseluruhan akan disajikan terlebih 

dahulu sebagai respon atas pertanyaan pertama. Hal ini berupa rangkuman tanggapan atas 

pertanyaan tertutup.  

Selanjutnya, analis menyajikan semua faktor yang dirancang dalam pengodean untuk narasi terbuka. 

Sejumlah faktor tersebut berkaitan dengan pertanyaan pertama (perubahan) dan sejumlah lainnya 

dengan pertanyaan kedua (pendorong di balik perubahan tersebut). Faktor-faktor tersebut (mis. 

"lebih banyak diskusi tentang pubertas" atau "pubertas itu normal") dikategorikan menjadi tema yang 

luas (mis. "pubertas").  

Akhirnya, apakah perubahan tersebut ada kaitannya dengan SETARA, atau bersifat insidental, 

dieksplorasi melalui atribusi terhadap SETARA atau pengaruh lainnya oleh responden.  

 

3.1 Pertanyaan tertutup 

Pada bagian akhir kuesioner tema, pewawancara memberikan pertanyaan tertutup agar responden 

dapat mengindikasikan arah perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan mereka sejak mereka 

duduk di bangku SMP sejak satu setengah tahun belakangan. Seluruh jawaban atas pertanyaan 

tertutup tersebut akan memberikan sebuah "potret" atas pertanyaan penelitian pertama, yaitu 

bagaimana (sesuai faktor dan arah tertentu) responden menuturkan perbedaan perasaan mereka 

terkait perubahan di masa pubertas yang tengah mereka alami? Apakah mereka menjadi lebih 

nyaman atau kurang nyaman dengan perubahan yang dialami? 

Enam tema utama dalam kuesioner adalah:  

B. Ekspresi masalah seksual  

C. Kenyamanan tubuh   

D. Peran gender  

E. Bullying 

F. Kepercayaan diri  

G. Perasaan seksual yang mulai muncul  

Gambar 3 menunjukkan jumlah responden yang melaporkan perubahan positif, negatif, atau tidak 

ada perubahan di seluruh tema sebagai respon atas pertanyaan tertutup. Gambar ini menggunakan 

versi singkat dari pertanyaan tertutup, yang ditampilkan di samping versi lengkap dari pertanyaan dan 

nomor identifikasi (ID) pertanyaan pada Tabel 5 (di bawah gambar).  
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Gambar 3.  Rangkuman pertanyaan tertutup 

 

Catatan untuk legenda Gambar 3: Semakin baik (hijau) = Meningkat, Lebih positif, Lebih penting; Semakin buruk (merah) = 
Menurun, Kurang penting, Kurang positif; Tidak ada perubahan (abu-abu) = Tetap sama. Lihat Tabel 5 untuk rincian lebih lanjut. 

 
 
Tabel 5. Pertanyaan tertutup 

ID Pertanyaan tertutup - 

Disingkat 

Pertanyaan Tertutup – Lengkap 

B2 Diskusi tentang pubertas Secara keseluruhan, selama setahun belakangan, apakah tingkat 

kenyamananmu ketika berbicara tentang seks, seksualitas, pubertas 

dan topik lainnya terkait tubuh…Meningkat, Menurun, atau Tetap 

sama? 

C2 Pengalaman pubertas  Secara keseluruhan, apakah perasaanmu terhadap perubahan yang 

kamu hadapi karena pubertas/'bertumbuh' menjadi…Lebih positif, 

Kurang positif, atau Tetap sama? 

D2 Pentingnya kesetaraan gender  Secara keseluruhan, setelah memasuki SMP, apakah kesetaraan 

gender (perlakuan setara terhadap perempuan dan laki-laki tanpa 

memandang jenis kelamin) lebih penting atau kurang penting 

untukmu?  

E2 Keselamatan dari bullying Secara keseluruhan, apakah rasa amanmu terkait bullying...Naik, 

Turun, atau Tetap sama? 

F2 Kepercayaan diri  Secara keseluruhan, apakah rasa percaya dirimu (bagaimana kamu 

memandang diri sendiri dan keahlianmu, serta kemauan dan 
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kemampuan mengekspresikan diri sendiri)… Naik, Turun, atau Tetap 

sama? 

G2 Pengalaman ketertarikan 

romantis  

Secara keseluruhan, apakah tingkat kenyamananmu tentang 

pengalaman romantis/seksual yang kamu alami… Naik, turun, atau 

tetap sama?  

 

Menurut potret perubahan ini, sebagian besar responden (24 orang atau lebih, hingga 46 dari total 48 

responden) merasa keadaan mereka menjadi lebih baik di semua tema sejak masuk SMP. "Semakin 

baik" biasanya berhubungan dengan jawaban "tingkat kenyamanan aku meningkat", sehingga 

sebagian besar responden melaporkan merasa lebih nyaman berdiskusi tentang pubertas, perubahan 

yang dialami sebagai bagian dari pubertas, dan perasaan ketertarikan romantis mereka. Mereka juga 

merasa lebih aman dari bullying, dan memiliki kepercayaan diri yang meningkat.  

Dalam kasus kesetaraan gender, "semakin baik/buruk" pada Gambar 3 mencerminkan jawaban 

tertutup "lebih penting/kurang". Dalam tema ini, hanya separuh responden menyatakan bahwa 

kesetaraan gender menjadi lebih penting. Meski demikian, dari tanggapan atas pertanyaan terbuka 

dalam tema ini, terlihat jelas bahwa responden merasa kebingungan dengan pertanyaan tersebut, dan 

karena itu jawaban untuk pertanyaan tertutup perlu diperiksa dengan saksama. Kenyataannya, 

responden tidak mampu mengartikulasikan apakah mereka sekarang lebih (atau kurang) memahami 

gender sebagai sebuah konstruksi, atau sebagai determinan atas pengalaman mereka sendiri di 

masyarakat. Responden umumnya berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan harus 

mendapat hukuman yang sama jika berperilaku buruk, atau baik laki-laki dan perempuan harus sama-

sama bisa berbenah rumah dan mencari nafkah. Sedikit sekali responden yang menyatakan bahwa 

kesadaran atau pendapat mereka tentang gender telah berubah. Hal ini dapat terjadi karena sejumlah 

alasan, seperti hasil terjemahan kuesioner/transkrip yang kurang baik; karena "gender" merupakan 

isu yang sulit dipahami; remaja menerima pesan yang simpang siur perihal gender; dll. Akibatnya, 

makna "lebih penting" atau "kurang penting" sebagai tanggapan responden saat menjawab 

pertanyaan tertutup menjadi kabur dan multitafsir. Apa yang dimaksudkan satu responden mungkin 

tidak seragam dengan responden lain. Oleh karena itu, terdapat sejumlah kesimpulan yang dapat 

ditarik atas tanggapan pertanyaan tertutup untuk tema ini.  

Pertimbangan tanggapan negatif dari responden terhadap pertanyaan tertutup menghasilkan 

sejumlah variasi menarik untuk masing-masing lokasi. Pada Gambar 4, Gambaran umum pertanyaan 

tertutup, bagian atas dari bagan adalah jawaban dari Denpasar (kode responden diawali dengan huruf 

D), bagian tengah dari Bandar Lampung (kode awal huruf L), dan bagian bawah dari Semarang (kode 

awal huruf S).  
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Gambar 4. Gambaran umum pertanyaan tertutup  

 

Perubahan 
positif 

+ atau > Perubahan negatif - atau < 
Tidak ada 

perubahan 
= 

 

No ID 
Pertanyaan 

B2   C2   D2   E2   F2   G2   

Pertanyaan 
Disingkat  

Diskusi 
tentang 

pubertas 

Pengalaman 
pubertas 

Pentingnya 
kesetaraan 

gender 

Keselamatan 
dari bullying 

Kepercayaan 
diri 

Pengalaman 
ketertarikan 

romantis 

DIDF-1 = + > + + = 

DIDF-2 + + > + + + 

DIDF-3 - - > + + - 

DIDF-4 + + < + + + 

DIDM-1 + = > + + + 

DIDM-2 + + < + + + 

DIDM-3 + + < + + + 

DIDM-4 = = = = = = 

DIEF-1 + + > + + + 

DIEF-2 + + > + + + 

DIEF-3 + + > + + + 

DIEF-4 + + > + + + 

DIEM-1 + + = = + + 

DIEM-2 + + < + + + 

DIEM-3 + + < + + + 

DIEM-4 = + = + + + 

LILF-1 + + > + + - 

LILF-13 + + < + + + 

LILF-5 + + > + + + 

LILF-9 + - = = + + 

LILM-10 + + < + + = 

LILM-14 + + > + + + 

LILM-2 + + < + + = 

LILM-6 + + > + = = 

LIMF-11 + + < + + + 

LIMF-15 + + > = + = 

LIMF-3 + - > + + + 

LIMF-7 + - > + + + 

LIMM-12 + + < + + + 

LIMM-16 + + < = + - 

LIMM-4 + + < + + + 

LIMM-8  - + > + + + 

SISF-10 + + = = + = 

SISF-11 + + > + + + 

SISF-13 = + = + + + 

SISF-14 + + > = + - 

SISM-12 + = > + + - 

SISM-15 + + = = + - 

SISM-16 + + = - + + 

SISM-9 = = = + + + 
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SITF-1 + = > + + + 

SITF-3 + + > + + + 

SITF-5 + + > + + = 

SITF-7 + + = + + = 

SITM-2 + + > + + + 

SITM-4 + + > + + + 

SITM-6 + + = + + + 

SITM-8 + = = + + + 

 

Enam perubahan negatif yang dilaporkan untuk dua pertanyaan tertutup pertama, yaitu diskusi 

tentang pubertas dan pengalaman pubertas, terbatas untuk Bandar Lampung (empat negatif) dan 

Denpasar (dua negatif). Di Semarang, semua responden melaporkan tingkat kenyamanan meningkat 

atau tetap sama. Di Denpasar, hanya ada satu responden yang melaporkan perubahan negatif di 

semua area ini. Responden tersebut adalah siswa yang merasa tidak nyaman di seluruh tiga tema 

terkait pubertas dan seksualitas (perubahan negatif juga dilaporkan untuk tema perasaan seksual yang 

mulai muncul).  

Terdapat paradoks dalam tanggapan atas pertanyaan tertutup tentang pengalaman ketertarikan 

romantis. Semarang memiliki jumlah responden tertinggi yang melaporkan aspek ini menjadi semakin 

buruk (3 dari 6 jawaban negatif), diikuti Bandar Lampung (2/6) dan akhirnya Denpasar (1/6). Namun, 

pertanyaan tertutup dalam tema perasaan seksual yang mulai muncul mencakup pengalaman yang 

cukup beragam dan akan dibahas kemudian dalam laporan ini. Di satu sisi, "kenyamanan" bisa jadi 

berkaitan dengan perasaan tertarik atau naksir (internal) dengan teman sekelas yang berlainan jenis 

kelamin, tapi bisa juga berhubungan dengan pendapat apakah mereka setuju atau tidak dengan 

"pacaran". Oleh karena itu, untuk potret tema yang negatif, terkadang jawaban-jawaban dari 

responden yang berbeda tidak merepresentasikan perbandingan yang SETARA. 

Responden dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran dari tanggapan pertanyaan tertutup 

dibandingkan jawaban pertanyaan terbuka yang umumnya deskriptif dan netral. Dalam sejumlah 

wawancara, jawaban atas pertanyaan tertutup menjadi satu-satunya indikasi eksplisit atas persepsi 

responden perihal arah perubahan yang dialami.  

 

3.2 Faktor dan tema kausalitas 

Bagian ini memberikan gambaran umum faktor kausalitas yang berulang di dalam diskusi terbuka 

dengan responden. Analis mengidentifikasi dua jenis faktor utama dalam narasi yang dikumpulkan: 

satu jenis mencerminkan persepsi atau reaksi responden terhadap perubahan terkait pubertas; dan 

yang lainnya mencerminkan pengaruh yang telah mewarnai perilaku mereka.  

3.2.1 Faktor-faktor terkait perilaku 

Analis QuIP mengidentifikasi 34 faktor utama yang berkaitan dengan perilaku (didefinisikan secara 

luas untuk mencakup persepsi, sikap, dan pendapat). QuIP dapat "memisahkan" faktor-faktor tersebut 

menurut ciri-ciri responden yang tertanam dalam kode responden yaitu 1. lokasi penelitian (Denpasar, 

Bandar Lampung, Semarang), 2. SMP (SMP 3, SMP 6, dll.), dan 3. jenis kelamin responden (laki-laki, 

perempuan).  Gambar 5, 6 dan 7 menampilkan jumlah frekuensi dari ke-34 faktor, yang pada gilirannya 

dipisahkan menurut setiap ciri-cirinya.  
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Gambar 5. Faktor-faktor terkait persepsi/reaksi, dipisahkan menurut lokasi penelitian  

 

 

 

 

Denpasar Semarang  Bandar Lampung 



Bath Social & Development Research Ltd 
www.bathsdr.org 

38 

Gambar 6. Faktor-faktor terkait persepsi/reaksi, dipisahkan menurut SMP 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 7. Faktor-faktor terkait persepsi/reaksi, dipisahkan menurut jenis kelamin responden 
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3.2.2 Pengelompokan faktor perilaku secara tematis 

Sesuai tujuan analisis, pengelompokan faktor-faktor ini menurut tema akan sangat membantu proses 

penelitian. Guna mencapai tujuan ini, analis telah mengidentifikasi lima tema besar: 

1. Pubertas  

2. Ketertarikan & Pacaran  

3. Bullying  

4. Gender  

5. Kepercayaan diri  

Tabel 6 menunjukkan bagaimana 34 faktor dikelompokkan menurut tema. Angka dalam tanda kurung 

setelah setiap faktor menunjukkan jumlah responden untuk faktor tersebut (dari maksimum 48). 

Faktor di kolom sebelah kiri menunjukkan kecenderungan yang positif, sedangkan kolom sebelah 

kanan kecenderungannya kurang positif. 

 

Tabel 6. Gambaran umum 34 faktor yang dikelompokkan menjadi 5 tema  

Tema pubertas: 8 faktor  

- Lebih nyaman dengan tubuh sendiri (45) 
- Pendidikan tentang pubertas (42) 
- Lebih banyak diskusi tentang pubertas (34) 
- Bicara pubertas tidak tabu (21) 

- "Puber itu normal" (21) 
- Kontrol emosi lebih baik (12) 

 

- Kurang nyaman dengan tubuh sendiri (21) 
 
 

- Bicara pubertas itu tabu (menjijikkan/menyinggung) 
(13) 
 

Tema ketertarikan & pacaran: 12 faktor 

- Lebih terbuka terhadap ketertarikan (romantis) 
dengan orang lain (22) 

- Pacaran sehat menghormati batas (21) 
- Lebih nyaman dengan pacaran (16) 
- "Ketertarikan itu normal" (15) 
- Lebih terbuka tentang film porno & mimpi 

basah (14) 
- Lebih nyaman dengan ketertarikan (11) 

 

- Semua jenis pacaran itu tabu (dilarang/dihukum) 
(19) 

- Siswa SMP terlalu muda untuk pacaran (23) 
- Takut pacaran (19) 
- Merasa bersalah karena ada ketertarikan (8) 
- Pacaran sembunyi-sembunyi (6) 
- Kurang terbuka terhadap ketertarikan pada orang 

lain (6) 

Tema bullying: 8 faktor 

- Lebih berani menghadapi pelaku bullying (29) 
- Pendidikan tentang bullying (21) 
- Penurunan tingkat bullying/ejekan (secara 

temporer) (12) 
- Lebih empati (dengan korban bullying) (10) 
- Pelaku bullying dihukum Guru BK (7) 

 
- Pasrah dengan bullying (22) 
- Takut bullying di sekolah (5) 
- Tidak melaporkan tindak bullying (6) 

Tema gender: 3 faktor 

- Percaya akan kesetaraan gender (39) 
- Tahu tentang gender (14) 

 

- Memperkuat ketidaksetaraan gender (21) 

 

Tema kepercayaan diri: 3 faktor 

- Lebih percaya diri (45) 
- Didorong untuk berani (14) 

 
- Kurang percaya diri (12)  
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Gambar 8 menampilkan kelima tema yang dinilai dalam urutan jumlah kutipan secara keseluruhan, 

yang memberikan pemahaman atas "kuantitas" data narasi dalam setiap tema. Tema pubertas meraih 

jumlah narasi terbesar, sedangkan gender mendapatkan jumlah terkecil.  

 
Gambar 8. Gambaran umum 5 tema menurut jumlah kutipan 

 

 

Dalam setiap tema, terdapat faktor-faktor yang menggambarkan perilaku (termasuk persepsi, sikap 

dan pendapat) baik yang diinginkan maupun yang kurang diinginkan dari perspektif program. 

Misalnya, dalam tema pubertas, responden menyampaikan bahwa mereka merasa lebih dan kurang 

nyaman dengan tubuh mereka di saat yang sama; dalam tema kepercayaan diri, terdapat laporan 

bahwa responden merasa lebih percaya diri tetapi juga kurang percaya diri; dalam tema bullying, 

beberapa responden merasa lebih berani menghadapi bullying tetapi yang lain terlalu takut untuk 

melaporkan bullying kepada guru. Ada beberapa hasil yang sejalan dengan teori perubahan SETARA, 

namun ada beberapa yang tidak.  

Hal yang menggembirakan adalah dalam tema pubertas, jumlah responden tertinggi di semua lokasi 

dilaporkan merasa lebih nyaman dengan tubuh sendiri (45/48), diikuti dengan memiliki lebih banyak 

pemahaman berkat pendidikan tentang pubertas (42/48), dan mereka juga dilaporkan terlibat dalam 

lebih banyak diskusi tentang pubertas (34/48). Semua ini adalah hasil yang ditargetkan oleh SETARA. 

Gambar 9 menunjukkan jumlah responden untuk delapan faktor dalam tema pubertas yang dipecah 

lebih lanjut menurut lokasi penelitian.  



 

41 

Bath Social & Development Research Ltd. 
www.bathsdr.org 

 

 
Gambar 9. Faktor-faktor pubertas, dipisahkan menurut lokasi penelitian 

 

 

 

 

Gambar untuk tema ketertarikan dan pacaran agak lebih beragam.  Faktor yang disebutkan oleh 

sebagian besar responden secara keseluruhan adalah siswa SMP terlalu muda untuk pacaran (23/48), 

dan 19 responden lainnya mengatakan bahwa semua pacaran itu tabu. Faktor-faktor tersebut tidak 

selaras dengan target kurikulum SETARA. Namun, faktor-faktor yang kongruen dengan tujuan SETARA 

ada di peringkat kedua dan ketiga, yaitu yang terkait dengan perasaan responden yang lebih terbuka 

tentang ketertarikan (22/48) dan menyadari bahwa pacaran sehat menghormati batas (21/48). 

Faktor-faktor tema ketertarikan dan pacaran ditunjukkan pada Gambar 10.  

 

 

 

 

 

Denpasar Semarang  Bandar Lampung 
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Gambar 10. Faktor-faktor ketertarikan dan pacaran, dipisahkan menurut lokasi penelitian 
 

 

 

Ketika membahas kepercayaan diri dan pengalaman bullying, banyak responden merasa lebih 

percaya diri dan khususnya lebih berani terhadap pelaku bullying; namun, banyak juga yang 

menyatakan pasrah dengan bullying (satu-satunya jalan adalah diabaikan dan jangan melawan). 

Dalam tema gender, jumlah responden tertinggi menunjukkan mereka percaya akan kesetaraan 

gender, namun masih banyak pengaruh yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Lihat Lampiran 3 

untuk semua grafik batang dengan jumlah faktor yang disusun menurut tema.  

 

3.2.3 Faktor-faktor terkait pengaruh  

Analis QuIP mengidentifikasi 19 faktor utama lebih lanjut terkait penuturan responden tentang aspek 

yang memengaruhi perilaku mereka, yaitu mengenai perasaan mereka dan diskusi tentang topik 

terkait pubertas.  Gambar 11 memberikan gambaran umum 19 faktor, dipisahkan lebih lanjut menurut 

lokasi penelitian. 

 

 

 

Denpasar Semarang  Bandar Lampung 
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Gambar 11. Faktor-faktor terkait pengaruh, dipisahkan menurut lokasi penelitian  

 

 

 

Secara keseluruhan, SETARA (kelas, guru, atau modul) dikutip sebagai pengaruh utama bagi sebagian 

besar responden, namun posisinya seri dengan pengaruh sikap orang tua/keluarga di Bandar Lampung 

dan Semarang. Teman-teman menempati peringkat ketiga di ketiga lokasi.  

Gambar 11 menyoroti banyaknya pengaruh lain yang mewarnai kehidupan para siswa SMP dan 

sejumlah di antaranya lebih fundamental bagi kehidupan mereka ketimbang SETARA yang hanya 

dipelajari sekali atau dua kali seminggu di sekolah. Remaja berada di lingkungan yang memiliki pesan-

pesan dan tekanan yang beragam dan acapkali bertentangan antara satu sama lain. Selain SETARA, 

pengaruh utama lain yang dikutip responden tentang bagaimana perasaan mereka mengarungi masa 

pubertas sesuai urutan adalah: keluarga pada umumnya dan orang tua khususnya; persahabatan erat 

dengan teman sekelas; dan guru-guru (non SETARA) lainnya.  Internet dan televisi juga disebut sebagai 

sumber informasi dan dukungan emosional, termasuk informasi tentang pubertas dan seksualitas. 

Dalam tataran yang lebih rendah, responden mengutip penghargaan terkait prestasi memiliki 

pengaruh penting terhadap perasaan mereka tentang diri sendiri, termasuk: unggul secara akademis 

(meraih nilai baik di sekolah), unggul di kegiatan ekstrakurikuler (bergabung dengan klub, turut serta 

dan menang kompetisi, masuk dalam kepengurusan organisasi), dan membuat kesan yang baik (atau 

Denpasar Semarang  Bandar Lampung 
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sebaliknya) dalam hal penampilan fisik (merasa cemas karena kelebihan berat badan atau banyak 

jerawat di muka). Perubahan penampilan utamanya terkait dengan peningkatan kesadaran diri negatif 

yang berkontribusi pada penurunan kepercayaan diri. Usia disebut berpengaruh dalam arti "menjadi 

lebih dewasa", "semakin tua", atau "mengalami pubertas ", dan bullying turut disebut sebagai alasan 

untuk merasa kurang aman di sekolah.   

Faktor-faktor seperti pedagogi dan takut akan pembalasan selalu didahului oleh salah satu faktor lain 

dalam daftar dan dengan demikian dapat dianggap sebagai mekanisme pengaruh, yaitu menjelaskan 

bagaimana sebuah faktor tertentu telah membuat perbedaan. Pedagogi atau pola pengajaran 

terhubung dengan SETARA atau guru ("semua"); dan takut akan pembalasan terhubung dengan 

teman-teman atau guru.  

Lima dari enam faktor di bagian bawah grafik adalah organisasi yang disebutkan oleh responden: 

KSPAN, PKBI, Kisara, PMR dan UNUD. Kelima organisasi ini hanya disebutkan oleh responden di 

Denpasar, kecuali PKBI, yang hanya disebutkan oleh responden di Bandar Lampung dan Semarang. 

Semua organisasi ini memiliki misi yang selaras dengan etos SETARA.  

Pelajaran utama yang dapat diambil dari bagian ini adalah SETARA bukanlah sebuah pengaruh yang 

terisolasi; sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, di dunia nyata ada banyak pengaruh lain berupa 

pesan-pesan dan tekanan yang terkadang bertentangan satu sama lain.4  

 

3.3 Atribusi 

Semua narasi berkode (kombinasi faktor terkait pengaruh dan perilaku) diberikan kode atribusi, sesuai 

dengan kerangka kerja atribusi QuIP (lihat Bagian 2.6.2). Bagian ini menjelaskan apa arti kode atribusi 

dalam konteks penelitian ini.  

 

3.3.1 Jenis: eksplisit / implisit / lainnya  

Kode atribusi eksplisit akan ditetapkan ketika responden menyebutkan SETARA, kelas yang 

mengajarkan SETARA, atau guru yang mengajar di kelas tersebut. Kode implisit digunakan saat 

responden menyebut nama organisasi lain yang memiliki etos yang sama dengan SETARA atau 

terhubung dengan SETARA (seperti PKBI, KSPAN, atau Kisara Youth Clinic). Kode lain digunakan untuk 

semua pengaruh lain yang disebutkan responden (mis. orang tua, teman, internet, dan sebagainya). 

Komentar yang tidak berkaitan dengan perubahan persepsi siswa, tetapi yang mungkin menarik bagi 

tim program SETARA, diberikan kode menarik minat untuk analisis lebih lanjut. 

Tabel 7 adalah gambaran umum dari sejumlah kode yang digunakan di laporan ini serta signifikansinya 

dalam konteks program SETARA.   

 

4 Analisis lebih lanjut dari pengaruh-pengaruh lain dapat menjelaskan di mana remaja mencari informasi, terutama tentang 

topik-topik yang mereka anggap sensitif atau berpotensi tabu. Dari perspektif program, ini dapat memberikan sebuah 

wawasan mengenai tingkat paparan (dalam hal jam/minggu dan intensitasnya) remaja terhadap pesan atau informasi yang 

berpotensi bertentangan dengan pesan SETARA. Analisis ini dapat dilakukan secara independen oleh tim program SETARA 

menggunakan dashboard interaktif QuIP.  
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Tabel 7. Kode atribusi yang digunakan dalam QuIP SETARA  

Eksplisit (E) SETARA disebutkan dalam narasi 

Implisit (I) Organisasi lain disebutkan dalam narasi  

Lainnya (O) Semua pengaruh lain, mis. orang tua, teman, dan sebagainya.  

Menarik minat (X) Komentar yang tidak terkait dengan pertanyaan penelitian QuIP, tetapi 

berpotensi menarik minat tim program SETARA  

 

Atribusi dianggap eksplisit ketika responden menyebut nama SETARA, kelas yang mengajarkan 

kurikulum SETARA, atau guru di kelas tersebut. Semua kelas yang masuk dalam label kode SETARA dan 

ditetapkan kode atribusi "eksplisit" dicantumkan menurut sekolah dalam Tabel 8.  

Tabel 8. Menyebutkan kelas SETARA, menurut sekolah* 

Denpasar Bandar Lampung Semarang 

SMP 3 SMP 6 SMP 22 SMP 25 SMP 28 SMP 29 

Kelas BK Kelas BK Kelas Kespro Kelas BK Kelas BK Kelas BK 

Kelas PKN Kelas PKN  Kelas PKN Kelas PKN   

Kelas Agama  Kelas Agama Kelas Agama   

Kelas IPA  Kelas IPA Kelas IPA  Kelas IPA 

Kelas Bahasa 

Indonesia 

  Kelas Bahasa 

Indonesia  

Kelas Bahasa 

Inggris 

 

Kelas Budi Pekerti Kelas IPS Kelas PKBI, BK    Kelas 

Olahraga 

*Singkatan: BK = Bina Konseling; PKN = Pendidikan Kewarganegaraan; Kespro = Kesehatan Reproduksi; PKBI = Perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia; PJOK = Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 

Kode atribusi implisit digunakan ketika responden merujuk ke organisasi yang dianggap memiliki 

tujuan yang sejalan dengan SETARA atau memiliki teori perubahan yang serupa. Organisasi yang 

disebut responden tercantum di Tabel 9, menurut lokasi penelitian.  

Tabel 9. Menyebutkan organisasi, menurut lokasi penelitian*  

Denpasar Bandar Lampung Semarang 

SMP 3 SMP 6 SMP 22 SMP 25 SMP 28 SMP 29 

Kisara  

KSPAN 

PMR 

UNUD  

KSPAN  PKBI   PE (Peer Educator) 

 

*Singkatan: Kisara = Kita Sayang Remaja Youth Clinic; KSPAN = Kelompok Siswa Peduli AIDS & Narkoba; PMR = Palang Merah 

Remaja; UNUD = Universitas Udayana. 

19 faktor yang disebutkan responden terkait pengaruh (lihat Bagian 3.2.3) dapat dilihat berdasarkan 

jenis atribusi: eksplisit, implisit atau lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12.  
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Gambar 12. Atribusi faktor-faktor terkait pengaruh 

 

 

 

 

 

Mayoritas warna biru dalam grafik batang di atas (warna atribusi lainnya) menguatkan pesan dari 

Bagian 3.2.2, bahwa SETARA hanyalah salah satu di antara banyak kekuatan dan pengaruh hebat lain 

dalam kehidupan remaja. Sejumlah pengaruh tersebut dapat memperkuat pesan SETARA, namun 

yang lainnya bisa jadi bertentangan.  

Meski demikian, satu hal yang jelas adalah peran SETARA yang signifikan dalam kehidupan responden 

terkait pubertas dan mengatasi berbagai kekhawatiran sebagai remaja. Dalam hal ini, lebih banyak 

responden yang memberi atribusi eksplisit pada SETARA (47/48) dibandingkan pengaruh lainnya.  

Para responden juga dipengaruhi berbagai organisasi yang memiliki etos yang sama dengan SETARA, 

sebagaimana diindikasikan dengan batang berwarna hijau muda di bagian bawah bagan (atribusi 

implisit). Siswa mengatribusikan perubahan pada PKBI dan program untuk anak mudanya, Kisara, 

serta dua program pemerintah (KSPAN dan PMR). Rutgers sudah berkolaborasi dengan organisasi-

organisasi ini melalui program Get Up Speak Out (GUSO) SHRH dengan mendatangi Puskesmas dan 

menawarkan sinergi antara program SETARA dengan layanan kesehatan di Puskesmas agar lebih 

mudah diakses para siswa SMP. Upaya tersebut sejauh ini berjalan dengan mulus.   

Atribusi 

Eksplisit 

Atribusi 

lainnya 

Atribusi 

Implisit 
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34 faktor yang disebutkan responden terkait pengaruh (lihat Bagian 3.2.2) dapat dilihat berdasarkan 

jenis atribusi: eksplisit, implisit atau lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.  

Gambar 13. Atribusi faktor-faktor terkait perilaku 
 

 

3.3.2 Keputusan Nilai: positif / netral / negatif   

Sebagian besar atribusi dalam studi ini dikodekan sebagai netral. Mayoritas faktor dalam studi ini 

disesuaikan dengan atribusi lain yang bukan positif maupun negatif.  

Hanya saat SETARA atau organisasi lain menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan teori 

perubahan SETARA, narasi diberikan kode atribusi positif: baik positif eksplisit atau implisit positif.  

Ketika SETARA dikutip memiliki pengaruh yang tak selaras dengan teori perubahannya (mis. ada 

responden yang menuturkan takut pacaran karena suatu hal yang dikatakan guru SETARA), maka 

narasi diberi kode netral eksplisit. Alasan ditetapkannya kode "netral" ketimbang "negatif" adalah 

karena hasil dapat diatribusikan terhadap kurangnya efek SETARA dan pelatihan guru SETARA alih-alih 

kedua faktor ini yang menjadi penyebab hasil tersebut. Kode eksplisit netral bermakna intervensi 

SETARA tidak selalu berhasil dalam mengubah pola pedagogis guru dari pendekatan "moral dan 

bahaya" kepada pesan-pesan yang lebih positif. 
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Penetapan atribusi positif dan netral dirangkum dalam Tabel 10.  

Tabel 10. Keputusan nilai atribusi yang digunakan dalam QuIP SETARA  

Positif Eksplisit (PE) SETARA disebut dalam narasi yang mencerminkan teori perubahan  

Positif Implisit (PI) Sebuah organisasi disebut dalam narasi yang mencerminkan teori perubahan  

Netral Eksplisit (E) SETARA disebut dalam narasi yang tidak terkait teori perubahan  

 

Penyebutan eksplisit pada SETARA umumnya positif, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14 di 

bawah ini. Dari 48 responden, 47 mengatribusikan perubahan positif pada SETARA (diberi kode warna 

hijau), sementara hanya 17 menyebutkan SETARA dalam konteks netral (kode warna abu-abu). 

Gambar 14. Atribusi keputusan nilai faktor-faktor pengaruh terkait SETARA  

 

Tema dengan atribusi paling netral terhadap SETARA adalah ketertarikan dan pacaran yaitu 21 

penyebutan SETARA dalam konteks yang tak sejalan dengan teori perubahan. Pada saat yang sama, 

terdapat 42 penyebutan positif tentang SETARA dalam tema ini. Tema lain hanya memiliki satu 

sampai tiga penyebutan netral dari SETARA. Temuan ini ditunjukkan pada Gambar 15.  
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Gambar 15. Atribusi keputusan nilai terkait SETARA, menurut tema 

 

 

Beberapa contoh narasi yang dikodekan dengan atribusi eksplisit netral adalah:  

"Aku enggan memberitahu guru BK tentang bullying. Biasanya aku tahan diri untuk tidak melapor ke 

guru BK karena dia akan meremehkan hal itu dan berkata, 'Karena hal kecil seperti itu saja kamu 

sudah menangis.' Guru BK aku biasanya melakukan itu." (Denpasar, Laki-laki) 

"Guru tidak mengizinkan kita pacaran. Jika tertangkap guru BK, kita akan dipanggil dan disuruh putus 

di depan guru BK. Guru BK melarang pacaran. Kenyataannya, ada banyak siswa di sekolah yang 

pacaran. Tapi kalau ngobrol mereka tidak akan lama-lama supaya guru tidak curiga." (Bandar 

Lampung, Perempuan). 

"Sejak kelas 7 sampai naik kelas 8 tingkat kenyamanan aku sudah berkurang. Sekarang aku bahkan 

lebih takut dengan risiko kehamilan. Itu yang dijelaskan oleh guru konseling kami." (Semarang, Laki-

laki)  

 

3.4 Catatan tentang penyebutan dan pemeringkatan pengaruh SETARA   

Seperti yang diterangkan dalam Bagian 2.2.3 di bawah Metodologi, pertanyaan akhir dalam kuesioner 

QuIP meminta responden untuk menyebutkan dan memberi peringkat tiga hal terbaik dari SETARA 

(baik topik yang dicakup maupun metode kelas yang digunakan guru) yang memengaruhi mereka atau 

teman sekelasnya secara positif.  
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Sayangnya, data yang dikumpulkan sebagai tanggapan atas pertanyaan ini berkualitas buruk dan tidak 

layak untuk dianalisis. Kelemahan utamanya adalah responden menyebutkan pengaruh yang setelah 

diverifikasi bukan merupakan bagian dari SETARA. Dalam kasus tertentu, sejumlah pengaruh ini sudah 

diatribusikan ke pengaruh lainnya di awal wawancara. Dari sejumlah tanggapan yang kemungkinan 

mendeskripsikan konten SETARA, hanya sedikit sekali yang merujuk rincian atau contoh dari kurikulum 

atau pola pedagogis SETARA yang dapat menerangkan atas alasan responden tentang pentingnya 

pengaruh tersebut. 

 

4. Temuan – menurut tema 

Bagian 4 menganalisis narasi responden secara lebih lanjut yang terdiri atas 19 faktor pengaruh dan 

34 faktor perilaku seperti tercantum dalam bagian 3.  

Analisis ini menggunakan dua bentuk visualisasi untuk dua tujuan yang berbeda:  

1. Grafik batang yang dipisahkan menurut atribusi: memfasilitasi visualisasi konteks untuk 

SETARA (kehadirannya dibandingkan pengaruh lain);  

2. Peta relasional yang berfokus pada SETARA: menunjukkan pengaruh yang pernah dimiliki 

SETARA.  

Grafik batang menggunakan jumlah responden, sedangkan peta relasional menggunakan jumlah 

kutipan.  

Diskusi visualisasi diikuti dengan kutipan ilustrasi dari wawancara individu, dan bagian akhir menyoroti 

temuan dari diskusi FGD.  

Setiap tema narasi akan dianalisis secara bergantian, namun untuk memperkenalkan bagian laporan 

ini, tema-tema tersebut akan ditampilkan melalui grafik batang dan peta relasional secara sekaligus.  

Gambar 15 adalah grafik batang yang menunjukkan jumlah total faktor yang diatribusikan dan disusun 

menurut tema. Perincian atribusi menurut kategori eksplisit (diatribusikan ke SETARA), implisit 

(diatribusikan ke KSPAN, PKBI, dll), dan lainnya (diatribusikan ke pengaruh lain) ditunjukkan dengan 

kode warna sebagai berikut: 

 

 

 

Atribusi 

Eksplisit 

Atribusi 

lainnya 

Atribusi 

Implisit 
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Gambar 16. Atribusi faktor-faktor menurut tema 

 

 

Dalam hampir setiap tema, pengaruh "lainnya" mendominasi (ditunjukkan dengan batang biru muda 

yang terpanjang). Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah pengaruh lain yang teridentifikasi 

(lihat Bagian 3.2.2 untuk rincian lebih lanjut). Namun, dalam tema pubertas, SETARA (ditunjukkan oleh 

batang hijau gelap) dikutip dengan angka terbesar (135). Lebih banyak narasi menyebutkan SETARA 

daripada semua pengaruh "lainnya" (125) terkait diskusi tentang tema pubertas.  

SETARA memiliki eksistensi yang baik dalam tema-tema lainnya, dibuktikan dengan jumlah 

penyebutannya yang kerap hingga separuh total narasi "lainnya". Secara proporsional, SETARA banyak 

disebut dalam tema bullying: lebih dari separuh total narasi "lainnya" (42 "eksplisit" vs. 78 "lainnya"). 

Hal ini juga terjadi dalam tema gender, SETARA disebutkan separuh lebih sedikit daripada total narasi 

"lainnya" (25 "eksplisit" vs 55 "lainnya"). Secara absolut, SETARA banyak disebutkan terkait 

ketertarikan dan pacaran tetapi jauh lebih banyak narasi yang merujuk pada pengaruh lainnya (ada 62 

narasi "eksplisit" terhadap 138 narasi "lainnya"). Dampak yang paling kecil, baik secara proporsional 

maupun absolut, adalah di tema kepercayaan diri (13 "eksplisit" vs 68 narasi "lainnya").  

Cara lain untuk memvisualisasikan data ini adalah dengan menggunakan peta relasional, yang 

menunjukkan bagaimana faktor-faktor yang berbeda saling terhubung. QuIP dapat mengekstraksi 

peta relasional untuk seluruh kumpulan data (termasuk semua faktor terkait pengaruh dan perilaku), 

tetapi diperlukan kanvas yang sangat besar untuk membaca peta tersebut. Dalam laporan ini, hanya 

sebagian porsi dari peta tersebut yang akan direproduksi dan dibahas. 

Semua faktor yang terhubung dengan SETARA disajikan di dalam peta yang ditunjukkan dalam  

Gambar 16. Panah mengarah keluar dari SETARA (dilingkari warna merah) ke faktor lain, dan ketebalan 
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panah berkaitan dengan frekuensi responden yang melaporkan koneksi tersebut. Tema narasi 

diuraikan dengan warna yang berbeda. Searah jarum jam dari kiri atas, temanya adalah: bullying, 

pubertas, kepercayaan diri, gender, ketertarikan dan pacaran.  

Gambar 17. Peta relasional: SETARA sebagai pengaruh 

 

Dalam peta relasional di gambar selanjutnya, fokus hanya akan diarahkan pada SETARA. Dengan kata 

lain, pengaruh SETARA akan dianalisis "di luar konteks", yaitu tidak paralel dengan pengaruh lainnya 

di dalam tema. Hal ini dilakukan untuk menajamkan pembahasan serta menghindari informasi yang 

berlebihan. Namun, yang perlu diingat pembaca adalah peta relasional yang "lengkap" untuk tema 

tertentu umumnya mencakup pengaruh lain selain SETARA. Hal ini diilustrasikan dengan referensi 

tema gender di bawah ini.  

Dalam narasi terkait gender, pengaruh-pengaruh berikut selain SETARA disebutkan oleh responden: 

guru (semua), persahabatan/rekan, internet/TV, tahap pubertal (usia), orang tua/keluarga; dalam 

beberapa kasus, pengaruhnya tidak disebutkan. Gambar 17 menunjukkan peta relasional lengkap atas 

faktor-faktor dalam tema gender.  
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Gambar 18. Peta faktor-faktor dalam tema gender 

  

 

Dalam peta di atas, pengaruh ditampilkan di sisi kiri: di sini SETARA (dilingkari warna hijau) berada di 

samping pengaruh lain yang diatribusikan (kotak berwarna biru) yang sudah disebutkan. Semua 

pengaruh ini memiliki dampak dalam tingkatan tertentu terhadap perilaku dan/atau pendapat 

responden, yang digambarkan oleh faktor-faktor kepercayaan akan kesetaraan gender dan 

memperkuat ketidaksetaraan gender di sisi kanan peta. Dalam sejumlah kasus, pengaruh yang sama 

(mis. orang tua/keluarga) mungkin memicu meningkatnya semangat kesetaraan gender, namun di lain 

pihak dapat memperkuat norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan gender. Hal ini ditunjukkan 

dengan panah yang berasal dari sumber tunggal (orang tua/keluarga) ke kedua hasil (kepercayaan 

akan kesetaraan gender dan memperkuat ketidaksetaraan gender). Frekuensi koneksi yang 

disebutkan ditunjukkan dengan ketebalan panah yang menghubungkan satu faktor ke faktor 

berikutnya.  

Analisis fenomena di atas mengungkap narasi di balik angka rangkuman pada Gambar 11 dengan 

menggunakan peta relasional yang berfokus pada SETARA (ditunjukkan pada Gambar 12) sebagai 

panduan. Setiap tema narasi ditelaah secara bergiliran. Untuk tema tertentu, pertama-tama SETARA 

akan dianalisis sesuai konteks (bersama pengaruh lain) kemudian diikuti dengan menelaah narasi yang 

menyebut SETARA. Kutipan indikatif dari narasi dalam tema akan menutup bagian ini.  



Bath Social & Development Research Ltd 
www.bathsdr.org 

54 

4.1 Pubertas  

Dalam narasi ini, responden menggambarkan perasaan mereka saat berbicara tentang pubertas, dan 

perasaan mereka tentang perubahan terkait pubertas yang sedang mereka alami. Mereka membahas 

apa saja yang nyaman dan tidak nyaman dibicarakan; siapa yang mereka ajak dan tidak ajak bicara; 

serta kapan waktu yang tepat dan tidak tepat untuk membahas pubertas. Dalam kasus tertentu, para 

siswa juga menuturkan perbedaan dalam perasaan mereka mengenai perubahan terkait pubertas 

yang sedang mereka alami.  

Faktor-faktor yang berulang dalam narasi ini ditunjukkan pada Gambar 19 (atribusi ke SETARA 

ditunjukkan dalam warna hijau gelap), dan bagaimana faktor-faktor ini terhubung ditampilkan pada 

peta pada Gambar 20.  

Gambar 19. Faktor dalam tema pubertas, menurut atribusi 
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Gambar 20. Peta tema pubertas (fokus pada SETARA)  

 

 

Pada Gambar 20, SETARA ditampilkan di sebelah kiri, dan "arah pengaruh" adalah dari kiri ke kanan. 

Hasil "final" berada di paling kanan (dilingkari warna merah), dan hasil "antara" (diibaratkan seperti 

batu loncatan) berada di tengah-tengah.  

Narasi yang paling penting adalah SETARA membuat siswa merasa lebih nyaman dengan tubuh 

mereka sendiri. Dalam segelintir kasus, SETARA mencapai hal ini secara "langsung", namun lebih 

seringnya melalui pendidikan tentang pubertas, lebih banyak diskusi tentang pubertas, dan pedagogi, 

yang dalam berbagai tingkatan telah mengangkat perasaan siswa bahwa membahas pubertas itu tidak 

tabu, dan pubertas itu normal.  

Bukti dari QuIP ini sejalan dengan teori perubahan (ToC) SETARA. "Normalisasi" adalah bagian yang 

signifikan dari ToC, dan siswa menunjukkan dalam berbagai cara bahwa perasaan puber itu normal 

memberi andil yang besar terhadap "perasaan nyaman" dengan tubuh mereka sendiri. Pada awal 

pubertas, ketika tubuh dan emosi mereka mulai berubah, banyak siswa melaporkan merasa takut dan 

cemas. Anak perempuan terkejut dan terperanjat dengan menstruasi untuk pertama kalinya, seperti 

halnya anak laki-laki saat mimpi basah perdana. Mereka khawatir dengan kemunculan jerawat di 

wajah mereka. Laki-laki merasa janggal dengan suara yang mulai "pecah", perempuan dengan 

berkembangnya payudara, dan bagi laki-laki dan perempuan adalah tumbuhnya rambut di tempat-

tempat yang tak terduga. Reaksi pertama mereka adalah merasa ada yang "salah", bahkan ada 

sejumlah siswa yang berpikir telah terkena penyakit.  
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SETARA bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan ketidakyakinan diri terhadap pubertas, dan 

memberdayakan remaja melalui pengetahuan dan normalisasi. Kurikulum SETARA merupakan hal 

yang penting karena memberikan informasi tentang pubertas untuk menjelaskan apa yang sedang 

dialami remaja. Namun, mungkin lebih penting lagi bagi mereka adalah mendengar guru SETARA 

membahas pubertas secara terbuka di kelas karena dapat memberikan sebuah pesan signifikan bahwa 

yang mereka alami bukanlah hal memalukan dan perlu ditutup-tutupi.  

 

Hal ini mengonfirmasi ToC SETARA dan bahwa SETARA "bekerja" dalam tataran praktik, yaitu ketika 

siswa berulang kali melaporkan pentingnya jalur ini dalam meningkatkan kondisi jiwa mereka (mis. 

merasa lebih nyaman dengan tubuh mereka). Beberapa siswa bahkan menyatakan SETARA adalah 

satu-satunya sarana untuk mempelajari topik pubertas disebabkan tidak adanya pembahasan di 

rumah atau di manapun dalam hidup mereka. Hal ini menekankan betapa pentingnya SETARA untuk 

setidaknya sebagian populasi siswa yang mungkin tanpa SETARA tidak akan menerima informasi atau 

pesan penentram tentang perubahan terkait pubertas.    

Pengaruh-pengaruh lain yang memiliki pengaruh positif terhadap persepsi siswa tentang pubertas 

adalah hal yang tidak ditunjukkan dalam Gambar 20. Sejumlah orang tua memang membahas 

pubertas di rumah untuk meyakinkan anak remajanya bahwa menstruasi/mimpi basah/jerawat 

merupakan hal yang "lazim", namun jarang yang menginformasikan ihwal perubahan ini sejak dini 

(dari usia SD). Teman (rekan) adalah sumber informasi dan dukungan penting lainnya bagi hampir 

semua responden. Sejumlah siswa juga melaporkan telah memanfaatkan internet untuk mencari 

penjelasan atas yang terjadi pada tubuh mereka.  

Beberapa siswa menyebutkan bahwa pengaruh-pengaruh lain yang membentuk persepsi mereka 

tentang pubertas memainkan peran yang lebih besar dalam hidup mereka daripada kelas SETARA. Ini 

bukanlah fakta yang mengejutkan serta tidak akan mengurangi nilai SETARA.  

Kendati demikian, dalam sejumlah kasus pesan yang disampaikan oleh SETARA dilemahkan oleh 

pesan-pesan yang diterima responden dari guru lain, orang tua, atau teman-teman mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa SETARA menghadapi persaingan sengit dalam memengaruhi remaja. SETARA 

perlu memahami bahwa remaja sebagai target program sedang dibombardir dengan pesan-pesan 

yang simpang siur. Sebagai contoh, SETARA dengan tingkat kesuksesan tinggi mencoba mematahkan 

"mitos" seputar pubertas yang sedang ditanamkan orang-orang tepercaya dalam kehidupan remaja.  

Apa yang dipikirkan seorang gadis remaja ketika ibu dan neneknya bersikeras dia tidak boleh mencuci 

rambutnya ketika datang bulan?  

Faktor lain yang disebutkan, meskipun tidak sering berhubungan dengan SETARA, adalah memiliki 

kontrol emosional yang lebih. Saat mengomentari pendidikan pubertas yang diterima dari SETARA, 

siswa mengatakan kini mereka memahami bahwa menjadi lebih emosional adalah bagian dari 

pubertas dan sebuah hal yang wajar bagi para remaja. Namun, satu-satunya "strategi" yang dilaporkan 

responden untuk menangani emosi adalah dengan tetap tenang dan mengendalikan (menekan) 

emosi. Mereka tidak melaporkan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang cara menangani 

pergolakan emosi dalam konteks hubungan dengan orang lain. 
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Kotak 3. Kutipan narasi responden individu dalam tema pubertas  

"Aku lebih menerima perubahan pada tubuhku karena sudah tahu dan paham tentang 

perubahan fisik di pelajaran Biologi. Aku tidak punya alasan untuk ragu atau merasa tidak 

nyaman dengan perubahan dalam tubuhku." [M13D]* 

"Di SMP aku baru tahu pubertas bukan kelainan fisik. Kami belajar di kelas BK yang memberi 

informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pelajaran tersebut bermanfaat 

karena memberikan pengetahuan." [F13D] 

"Dalam pelajaran SETARA ada diskusi yang membuat aku tahu lebih banyak tentang mitos 

menstruasi. Pelajaran SETARA membuat aku tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar 

(mitos dan fakta)." [F13D] 

"Dalam pelajaran SETARA, kami membahas pubertas dalam kelompok. Aku tidak merasa malu 

membicarakannya karena itu demi ilmu pengetahuan." [F13D] 

“Pelajaran IPA di sekolah, serta oleh guru BK dan Kisara, membahas organ reproduksi 

sehingga tidak lagi menjadi tabu." [F14D] 

"Di kelas 7 dulu tabu berbicara tentang seksualitas, sekarang normal karena SETARA dan 

karena aku aktif di KSPAN." [F13D] 

"Saat pertama kali aku mendengar tentang organ reproduksi, aku pikir itu lucu, aku dan 

teman-teman semua tertawa, seperti waktu kata penis disebutkan. Tapi sekarang tidak. 

Sekarang sudah normal. Hal ini dijelaskan dalam pelajaran SETARA sehingga kita tidak lagi 

malu untuk berbicara tentang organ reproduksi, pubertas, menstruasi." [F13D] 

"Sebelumnya aku merasa tidak nyaman karena aku tidak mengerti banyak tentang hal itu. 

Sekarang aku lebih nyaman membicarakannya karena itu dibahas di kelas BK." [M13D] 

 "Di kelas 8 kami diberi pelajaran Kespro yang menggunakan buku SETARA. Di kelas itu diberi 

pelajaran tentang pubertas dan perkembangan remaja. Sekarang aku nyaman dengan 

perubahan dalam tubuhku karena dibicarakan oleh buku tersebut." [M13L] 

"Sekarang aku bercanda dengan teman-teman tentang cerita mimpi basah. Dulu aku anggap 

itu tabu tapi sekarang tidak lagi karena sudah sering kudengar di pelajaran SETARA." [M13L] 

"Saat pertama kali menstruasi, aku terkejut dan lalu aku ceritakan kepada ibuku. Guru BK juga 

berbicara tentang menstruasi. Sekarang aku lebih nyaman karena itu telah dijelaskan oleh 

ibuku dan guru BK." [F13L] 

"Aku sudah diajarkan guru BK sehingga aku tidak malu lagi untuk berbicara tentang pubertas... 

Di kelas 7 rasanya sangat tabu, tapi sekarang perasaan tabu itu tidak sekuat dulu... Tahun ini 

di Peer Educator aku ditugaskan menggambar alat kelamin sendiri dan aku malu, tapi 

perasaan ini tidak sekuat di kelas 7." [M13S] 

"Awalnya, rasanya tabu dan tidak nyaman waktu aku membahas topik seksualitas.  Aku tidak 

suka membicarakannya. Dulu, rasanya ‘tidak benar’ membicarakan hal tersebut. Tapi selama 

pelajaran konseling, kita diajarkan materi tentang seksualitas. Itulah sebabnya sekarang aku 

mulai menyesuaikan diri, ‘Oh ternyata materi semacam ini untuk remaja.’  Sekarang buat aku 
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tidak apa-apa membahas tentang hal itu karena topik tersebut sudah diajarkan dalam 

pelajaran konseling, sehingga aku merasa OK." [F13S] 

"Hal yang membuat aku merasa pubertas dan seksualitas tidak tabu lagi adalah karena sekolah 

mengajar mata pelajaran ini. Orang yang paling mengubah aku adalah guru BK, karena beliau 

berkata bahwa itu bukan hal yang tabu, jadi aku tidak berpikir negatif lagi." [M13S] 

"Guru konseling memberikan pelajaran tentang menjaga kebersihan kelamin dan penjelasan 

tentang pertumbuhan rambut juga. Setelah mendapatkan informasi itu, aku mulai tahu cara 

merawat alat kelamin dan aku mulai merasa agak nyaman dengan tubuhku." [M13S] 

* Responden diidentifikasi menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia, dan lokasi penelitian (Denpasar, Bandar 

Lampung, Semarang), misalnya M13L = laki-laki, 13 tahun, (Bandar) Lampung 

Dalam FGD, narasi terkait pubertas sejalan dengan apa yang dilaporkan responden individu, 

termasuk atribusi positif terhadap SETARA dalam memberikan informasi tentang pubertas di semua 

lokasi dan dilakukan oleh masing-masing peserta perempuan dan laki-laki, misalnya:  

"Ada sesi di sekolah di mana kita menjawab rasa ingin tahu tentang mata pelajaran tersebut, seperti 

di sesi SETARA. Di sana kita belajar tentang bagian tubuh, apa itu pubertas. Guru BK menjelaskan 

semua itu. Pelajaran disampaikan melalui permainan peran, diskusi, kerja kelompok, dan bercerita. 

Sesi SETARA menjawab pertanyaan kita tentang masa pubertas dan cara merawat tubuh kita." (FGD 

Laki-laki, Denpasar) 

"Pelajaran Kespro di sekolah membuat aku lebih paham tentang perubahan dalam tubuhku dan cara 

menghadapi masa pubertas. Kespro telah memberiku pelajaran bagaimana aku merespon perubahan 

tubuhku. Kespro dipelajari dalam studi kelompok dan menjawab pertanyaan tentang reproduksi 

manusia dan pengendalian emosi. Guru juga mengajarkan kita pelajaran Kespro SETARA. SETARA 

adalah buku yang berisi materi kesehatan reproduksi. Buku ini memberikan informasi tentang 

pubertas, pengendalian emosi, organ reproduksi, dan fungsinya. Kami memahami fungsi organ 

reproduksi dan nama-namanya." (FGD Laki-laki, Bandar Lampung)  

Para siswi di SMP 29 Semarang menggambarkan alat peraga efektif yang digunakan salah satu guru 

SETARA, yaitu "celemek organ reproduksi":  

"Dulu aku merasa tabu ketika membahas tentang seksualitas. Ketika celemek organ reproduksi 

ditunjukkan kepada kita, semua siswa merasa malu dan tertawa, tidak ada yang berani ke depan kelas 

untuk memakai celemek seperti itu. Kemudian guru menunjuk ketua kelas untuk maju dan yang lain 

tertawa waktu ketua kelas memakainya. Setelah pelajaran itu, aku tidak lagi merasa malu saat 

celemek itu digunakan. Sekarang aku tahu fungsi dan tata letak organ reproduksi, selain itu aku juga 

tahu bagaimana proses menstruasi dan kehamilan terjadi." (FGD Perempuan, Semarang)  

Hal yang paling kentara dalam FGD ketimbang wawancara individu adalah bahwa laki-laki merasa 

lebih malu daripada perempuan ketika berbicara tentang pubertas. Anak laki-laki lebih sering 

mengatakan bahwa apa yang terjadi pada tubuh mereka adalah hal "pribadi" sehingga mereka 

merasa "aneh" untuk berbagi di depan umum. Anak laki-laki juga melaporkan lebih banyak 

membandingkan tubuh dan pengalaman di antara sesama teman laki-laki dan mereka sering 

mengejek satu sama lain. Anak perempuan malah melaporkan berbagi cerita dengan teman-teman 

perempuan untuk mendukung dan menghibur satu sama lain.  
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4.2 Ketertarikan & pacaran 

Dalam narasi ini, siswa menggambarkan reaksi mereka saat naksir orang lain (biasanya di SMP yang 

sama) dan pendapat mereka tentang pacaran. Meski banyak siswa yang berkata mereka pernah naksir 

orang lain, selama wawancara hanya satu siswa mengakui bahwa ia sedang "berpacaran" dengan 

seorang gadis (walau tak secara "terbuka").  

Faktor-faktor yang berulang dalam narasi ini ditunjukkan pada Gambar 21, dan bagaimana faktor-

faktor ini terhubung ditampilkan pada peta pada Gambar 22. 

 

Gambar 21. Faktor-faktor dalam tema ketertarikan dan pacaran, menurut atribusi 
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Gambar 22. Peta tema ketertarikan dan pacaran (fokus pada SETARA)  

 

 

Pada Gambar 22, SETARA ditampilkan di sebelah kiri, dan "arah pengaruh" adalah dari kiri ke kanan. 

Hasil positif (sejalan dengan ToC SETARA) dilingkari dalam warna merah, dan garis ungu berbintik 

menyoroti konsekuensi yang tidak diinginkan. Hasil "antara" (menghubungkan SETARA dengan 

konsekuensi yang diinginkan dan tidak diinginkan) berada di tengah peta.   

Banyak responden merasa kelas SETARA memberi pendidikan tentang pubertas, sehingga mereka kini 

berpengetahuan luas, tapi di lain sisi sedikit sekali yang mengaitkan pengetahuan ini dengan tingkat 

kenyamanan terhadap perasaan romantis atau seksual.  

Sebaliknya, SETARA terhubung dengan dua pesan yang sangat berbeda seputar pacaran oleh 

responden yang berbeda. Beberapa siswa menyebutkan SETARA dalam konteks bahwa sekarang 

mereka tahu pacaran sehat menghormati batas. Siswa yang melaporkan telah memahami bahwa 

pacaran bisa dilakukan secara "sehat" atau yang lebih terbuka tentang ketertarikan, pada gilirannya 

lebih nyaman dengan ketertarikan dan lebih nyaman dengan pacaran. 

Namun, sekitar dua pertiga responden menyebutkan SETARA memperkuat pesan bahwa semua 

pacaran itu tabu (dilarang/dihukum) atau siswa SMP terlalu muda untuk pacaran. Siswa yang 

mengatakan bahwa pacaran itu buruk atau berdosa sampai saat ini, baik secara kategoris maupun 

karena mereka terlalu muda, sering mengatakan mereka merasa takut pacaran karena akan 

mendapatkan "konsekuensi buruk". Bahkan yang lebih mendasar adalah tabu yang diasosikan pada 

setiap ungkapan rasa ketertarikan membuat sejumlah siswa merasa bersalah dengan ketertarikan 
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(bahkan tidak diungkapkan). Dari pengamatan responden, meskipun dilarang masih ada teman-teman 

kelasnya yang pacaran dengan berhati-hati untuk menyembunyikan pacaran mereka dari guru agar 

tidak dihukum.  

Hal yang tampak jelas dari transkrip tapi tak dapat ditangkap di peta relasional seperti di Gambar 21 

adalah para responden tak dapat mengartikulasikan bagaimana ketertarikan atau keinginan mereka 

dapat diekspresikan dalam berbagai nuansa cara. Sebaliknya, istilah "pacaran" digunakan sebagai 

sinonim untuk segala sesuatu yang dianggap tabu oleh orang-orang yang berpengaruh dalam hidup 

mereka. "Pacaran" meliputi berpegangan tangan, berciuman, petting (segala bentuk kemesraan tanpa 

penetrasi), dan kehamilan. Semua jenis perilaku tersebut dipukul rata dan dianggap setara alih-alih 

berada dalam sebuah spektrum yang lebar. Sebagai contoh, tidak ada yang mengungkapkan bahwa 

mereka sudah diberitahu boleh berpegangan tangan, tapi tidak boleh berciuman; atau boleh 

berciuman, tapi tidak boleh petting. Deskripsi faktual "hubungan seks" selalu digambarkan ketimbang 

"menjadi hamil" sebagai indikasi kaitan erat kedua istilah tersebut dalam benak para siswa.  

Bahkan siswa yang melaporkan merasa lebih nyaman dengan pacaran masih tidak dapat menjelaskan 

apa arti pacaran sebenarnya bagi mereka. Ketika siswa mengatakan pacaran sehat menghormati 

batas, "batas" yang mereka maksud adalah batas antara kulit satu orang dengan orang lain. Hal yang 

dimaksud "pacaran yang sehat" adalah secara fisik berada di ruangan yang sama dengan pacar mereka 

tanpa adanya sentuhan. Sejumlah siswa yang menyatakan bahwa pacaran juga punya aspek positif 

(tidak melulu negatif), mengaku bahwa mereka tahu hal tersebut dengan sendirinya tanpa diajarkan 

orang lain. Salah satu keuntungan berpacaran yang disebutkan oleh beberapa siswa adalah bahwa 

pasangan membantu satu sama lain untuk lebih giat belajar atau belajar dengan cara yang lebih baik.  

Fakta bahwa para responden merujuk kepada siswa lain yang berciuman secara sembunyi di belakang 

guru dimaknai bahwa mereka sudah melanggar batas-batas "pacaran yang sehat". Absennya 

responden yang mengakui telah melakukan hal ini boleh jadi merupakan sebuah fakta, atau sebaliknya 

menjadi cerminan budaya takut akan hukuman yang mencegah pembahasan yang lebih terbuka.  

Kembali ke faktor merasa lebih nyaman dengan ketertarikan: sehubungan dengan ketertarikan, 

SETARA memainkan peran normalisasi, seperti yang dilakukan dengan emosi (lihat bagian sebelumnya 

yang membahas narasi terkait pubertas). Dalam kedua kasus (menjadi emosional dan merasakan 

ketertarikan), tampaknya siswa umumnya paham dengan pesan bahwa ini adalah pengalaman yang 

"normal" selama pubertas (memang siswa sering menyatakan bahwa kedua hal tersebut "disebabkan 

oleh" pubertas). Ini adalah pesan yang positif dan menenangkan. Namun, baik dari segi emosi dan 

ketertarikan, responden tidak melaporkan bahwa mereka telah mempelajari "strategi" apapun untuk 

menghadapi perasaan yang makin tumbuh ini, selain hanya ditekan atau diabaikan. Sejumlah 

responden merasa frustasi dengan hal ini dan menyatakan bahwa memiliki rasa ketertarikan dengan 

orang lain membuat mereka bahagia, dan "merelakannya" adalah sesuatu yang sia-sia.  

Dua faktor dalam tema ketertarikan & pacaran yang sama sekali tidak ditautkan oleh responden ke 

SETARA adalah lebih terbuka tentang film porno & mimpi basah, dan kurang terbuka tentang 

ketertarikan. Beberapa siswa laki-laki menyebutkan sempat berdiskusi tentang pornografi dengan 

teman dekat (laki-laki) mereka tetapi tidak dengan orang lain; mimpi basah juga merupakan topik yang 

paling sering dibicarakan antara sesama anak laki-laki, dan kemungkinan besar mereka telah bertanya 

kepada orang tua tentang kapan pengalaman mereka yang pertama kali. Sementara itu, banyak siswa 
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melaporkan adanya pembahasan panjang baik oleh siswa lelaki maupun perempuan ihwal menstruasi 

di kelas SETARA, tapi perhatian yang sama tidak didapatkan mimpi basah.  

 
Kotak 4. Kutipan narasi responden individu dalam tema ketertarikan dan kencan 

Kutipan narasi dengan atribusi eksplisit positif ke SETARA 

"Guru BK membuat aku merasa nyaman dengan perubahan dalam tubuh dan ketertarikanku 

terhadap lawan jenis. Pelajaran ini penting bagi remaja dan remaja harus mengetahuinya." 

[M13D]* 

 "Aku sedang naksir seseorang dan secara teknis kami bisa saja pacaran tapi pacarannya harus 

sehat yang bisa memotivasi belajar, atau lewat aplikasi chat saja. Sekarang aku tahu apa 

definisi pacaran sehat dari SETARA, ini harus kita jaga dalam batas-batas wajar." [M14D] 

"Buat aku boleh saja remaja seusiaku berpacaran, asal jangan sampai keterlaluan. Kelewat 

batas seperti petting, ciuman, pelukan, atau yang lebih parah, sampai hamil. Aku tahu ini dari 

kelas BK. Kami belajar untuk tidak menyentuh alat kelamin karena bisa berujung pada 

kehamilan." [M13D] 

"Aku sempat suka seorang gadis di kelas 7. Aku pikir itu normal karena aku sedang mengalami 

pubertas. Guru IPA bilang itu terjadi karena hormon." [M13L] 

"Kelas Kesehatan Reproduksi mengajarkan bahwa naksir kepada seseorang adalah hal normal, 

selama kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Seperti pacaran di tempat sunyi atau 

melakukan petting. Kelas Kesehatan Reproduksi berpengaruh untuk mencegah siswa 

melewati batas ketika berpacaran." [M13L] 

 "Guru konselingku tidak pernah memberikan pelajaran tentang pacaran. Tapi ketika dia tahu 

bahwa aku berpacaran, dia tidak memarahiku, tapi hanya menjelaskan bahwa aku tidak boleh 

melewati batas. Batasan ini dimaksudkan agar kita tidak menyentuh bagian vital lawan jenis, 

tapi berciuman diperbolehkan." [M13S] 

 "Di sekolah aku boleh pacaran, tapi jangan melewati batas. Guru konseling juga sudah 

membahas tentang pacaran, dan menasihati agar jangan kelewatan, seperti ciuman, diajak ke 

rumah kosong dan berhubungan intim sebelum nikah." [F13S] 

"Guru konselingku bilang, pacaran itu boleh selama dalam batas sehat dan kamu tidak 

berhubungan seks sebelum nikah. Kalau kita pacaran waktu masih muda, kita sudah tahu 

mana hubungan yang sehat dan mana yang tidak sehingga bisa kita hindari." [F13S] 

Kutipan narasi dengan atribusi eksplisit netral ke SETARA  

"BK sebenarnya mencegah pacaran. Suka orang lain itu wajar, tapi BK menasihati agar kita 

tidak pacaran untuk menghindari kemungkinan petting yang tidak pantas." [M13D] 

"Aku masih merasa bersalah kalau suka sama seseorang. Aku merasa tidak yakin karena 

mungkin bisa kelewatan waktu lagi pacaran. Beberapa teman aku pacaran tapi hanya sebatas 

ngobrol saja. Ada yang tidak ngobrol waktu ketemu, dan lebih memilih interaksi via WhatsApp 

supaya tidak perlu bertemu muka." [F13L] 

"Guru BK melarang pacaran. Jika tertangkap, kita akan dipanggil dan disuruh putus di depan 

guru BK." [F13L] 
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"Aku mulai naksir seorang gadis dan kami ngobrol via WA lalu ketemu dan ngobrol sehabis 

pulang sekolah. Aku takut diketahui guru-guru. Jika mereka tahu kita akan dihukum. Siswa 

yang ketahuan pacaran akan dikurangi nilainya. Kalau sampai batas angka tertentu, mereka 

bisa diskors." [M13L] 

"Aku pikir tidak wajar buat seorang remaja untuk jatuh cinta karena bisa membawa kita pada 

keinginan yang tidak baik. Guru BK bilang bahwa kalau mau pacaran jangan pegangan tangan 

karena belum ‘muhrim’. Naksir lawan jenis itu normal, tapi pacaran itu dilarang karena kita 

belum cukup umur. Pacaran itu boleh kalau kita sudah masuk kelas 12 SMA. Aku dapat materi 

tentang pacaran dari guru BK. Aku pikir topik ini berguna karena akan membantu aku menjaga 

diri." [M13S] 

* Responden diidentifikasi menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia, dan lokasi penelitian (Denpasar, Bandar 

Lampung, Semarang), misalnya M13L = laki-laki, 13 tahun, (Bandar) Lampung 

Dalam FGD, peserta cenderung melenceng saat membahas tema ketertarikan dan pacaran. 

Pembahasan menjadi berlarut-larut karena dengan panjang lebar mereka menceritakan pengalaman 

naksir dan kepada siapa saja mereka ceritakan (dan tidak ceritakan) tentang hal tersebut. Oleh sebab 

itu, waktu yang seharusnya lebih ditujukan untuk membahas sikap terhadap pacaran menjadi 

berkurang.  

Meski demikian, salah satu FGD khusus siswa laki-laki di Bandar Lampung sempat menyebutkan 

adanya guru BK yang senang memberi hukuman untuk kasus pacaran (lihat juga kutipan dari F13L di 

Kotak 4), dan juga dalam FGD serupa di Denpasar yang menyebutkan anjuran guru SETARA untuk 

tidak berpacaran:   

"Guru BK melarang kita pacaran. Aku diberitahu seorang teman bahwa ada yang tertangkap sedang 

berpacaran. Dan guru BK berkata, ‘Apakah saya perlu menelepon orang tua kalian atau kalian putus 

sekarang juga?’ Dan mereka putus di depan guru BK." (FGD Laki-laki, Bandar Lampung) 

"Sebagai tanda ungkapan perasaan, kita menghindari tindakan berbau seksual. Kita tahu risikonya saat 

orang lain melakukannya. Kami sudah menerima pelajaran itu dari SETARA. Seksualitas adalah tentang 

apa yang tidak dapat dilakukan, seperti berhubungan seks. SETARA menyentuh aspek risiko 

berhubungan seks, seperti terjangkit penyakit menular dan tertular HIV. Kami pikir kami belum siap 

karena kami masih remaja. Kami percaya bahwa SETARA mengajarkan kami untuk mengendalikan 

nafsu kita dengan berkonsentrasi pada pelajaran." (FGD Laki-laki, Denpasar)  

FGD untuk siswa perempuan menghasilkan cerita yang lebih positif. Misalnya, FGD perempuan di 

SMP 6 di Denpasar memberikan gambaran yang lebih utuh tentang maksud "pacaran yang sehat" 

daripada yang dihasilkan wawancara individu, dan mengatribusikan pemahaman berbagai jenis 

hubungan (teman, sahabat, pacar) pada SETARA:  

"Pacaran sehat itu seperti melakukan diskusi dengan pasangan dan mendukung satu sama lain. Seperti 

teman, tapi lebih spesial, contohnya bisa jadi penyemangat kalau mood lagi turun. Jika ada sesuatu 

yang tidak kita ketahui, dia bisa membantu. Intinya adalah tidak melewati batas. Menurut pendapat 

kami, batas pacaran untuk usia kita adalah tidak pelukan, tidak duduk bareng, atau tidak jalan ke suatu 

tempat sama-sama. Kalau mau ketemu boleh saja tapi tidak di tempat kosong dan sunyi, atau tempat 

yang ramai seperti diskotek." (FGD Perempuan, Denpasar) 
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"Dalam sesi SETARA kami juga dilibatkan untuk bermain tentang membedakan antara teman, sahabat 

dan pacar. Jadi teman itu adalah orang yang kita sapa. Maka, sahabat karib adalah seperti saudara 

sendiri yang bisa jadi tempat bercerita dan paham karakter masing-masing. Sementara itu, pacar 

adalah seperti hubungan khusus yang terjadi antara lawan jenis." (FGD Perempuan, Denpasar) 

FGD perempuan di SMP 29 Semarang juga mengatribusikan pemahaman dukungan bersama sebagai 

elemen utama hubungan, pada SETARA:  

"Saat menerima materi pelajaran SETARA tentang pacaran, dijelaskan di sana bahwa cinta itu tidak 

hanya pacaran tapi juga ada elemen-elemen lain seperti saling memahami, menghormati, dan peduli. 

Itu juga mengajariku bahwa kita harus mengurus diri kita sendiri. Pacaran itu boleh saja tapi harus ada 

batas." (FGD Perempuan, Semarang)  

 

4.3 Bullying (Perundungan) 

Hampir seluruh siswa melaporkan terjadinya bullying di sekolah dan separuh dari mereka yang 

mengira bahwa isu ini menjadi lebih parah di kelas 8. Bullying terdiri atas ejekan berbasis penampilan 

(tubuh yang terlalu gemuk/pendek, atau kulit yang terlalu gelap) atau terkait perubahan pubertas 

(payudara, jerawat, kumis). Bullying juga dapat terjadi atas dasar norma gender (lelaki yang feminin, 

atau berteman dengan orang tersebut) atau ketertarikan romantis (naksir teman sekelas). Terkadang 

para pelaku memeras uang dari korban mereka. Sejumlah responden menyebutkan pernah diejek 

dengan nama ayah mereka.   

Namun, bagian ini tidak fokus pada isi atau frekuensi bullying (meski akan ada elemen dari keduanya) 

dan lebih pada bagaimana responden menuturkan perasaan mereka saat ini tentang bullying dan 

apakah mereka bisa mengatasinya dengan lebih (atau kurang) baik.  

Faktor-faktor yang berulang dalam narasi ini ditunjukkan pada Gambar 23, dan bagaimana faktor-

faktor ini terhubung ditampilkan pada peta pada Gambar 24. 
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Gambar 23. Faktor-faktor dalam tema bullying, menurut atribusi  

 

Gambar 24. Peta tema bullying (fokus pada SETARA) 
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Pada Gambar 24, "arah pengaruh" umumnya dari kiri ke kanan. Hasil "antara" (yang menghubungkan 

faktor-faktor dalam sebuah narasi) berasal dari SETARA kemudian mengarah ke faktor-faktor lain. 

Hasil positif yang terkait dengan bullying dilingkari warna merah di sebelah kanan peta.  

Sejumlah siswa melaporkan bahwa SETARA telah memberikan pendidikan tentang bullying. Sebagai 

hasil dari diskusi di kelas atau materi dalam modul SETARA, kini mereka memiliki pemahaman yang 

lebih baik tentang cakupan bullying, yakni perilaku apa saja yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk 

bullying. Mereka juga lebih memahami dampak yang dapat diderita korban bullying, dan memiliki 

empati yang lebih (kepada korban bullying).  

Tidak banyak bukti yang menyatakan siswa telah mengembangkan keterampilan untuk mencegah 

(mis. keterampilan persuasi atau negosiasi, atau taktik bonding ‘pengakraban’), atau mengintervensi 

saat terjadi bullying. Kebanyakan siswa mengakui strategi utama dalam menghadapi pelaku adalah 

menghindari mereka sebisa mungkin, mencoba tidak menarik perhatian, dan tidak ikut campur saat 

orang lain mengalami bullying (agar mereka tidak jadi sasaran baru).  

Meski sejumlah siswa memang mengatakan bahwa pelaku dihukum guru BK (dikodekan sebagai 

kaitan eksplisit ke SETARA), dan hal ini menghasilkan penurunan tingkat bullying/ejekan, siswa lain 

melaporkan bahwa efeknya hanya sementara walaupun sudah diberi hukuman terberat, yaitu diskors 

dari sekolah, mereka terus melakukan tindak bullying saat kembali ke sekolah.  

Hal yang mengkhawatirkan adalah laporan bahwa siswa terkadang tidak melaporkan tindak bullying. 

Beberapa orang mengatakan hal ini terjadi karena takut akan pembalasan – baik dari teman sebaya 

yang akan mengucilkan mereka karena "mengadu ke guru", atau dari guru yang akan meremehkan 

siswa tersebut karena dianggap "manja". Mayoritas siswa tampaknya membiarkan bullying dan 

menginternalkan sikap yang merelakan bullying dan tidak bereaksi terhadap para pelaku.  

Kotak 5. Kutipan narasi responden individu dalam tema bullying 

Kutipan narasi dengan atribusi eksplisit positif ke SETARA 

 "Aku menerima pelajaran tentang penyebab bullying dan bagaimana rasanya dirundung. Ada 

kelas di SMP yang meningkatkan kesadaran akan kekerasan terhadap siswa. Aku tidak pernah 

menghibur korban bullying sebelum SMP. Sekarang aku lebih percaya diri untuk menghibur 

mereka karena aku berempati dengan kondisi mereka. Sekarang aku dan teman-teman sudah 

menyadari kerugian akibat bullying." [F13D] 

"Guru BK sempat membahas topik bullying. Mereka bertanya siapa yang biasanya diganggu di 

kelas. Kami dinasihati untuk tidak merundung teman sebab mereka mungkin tidak dapat 

menanggung deritanya." [F13D] 

"Di kelas 8 ada kelas SETARA yang mengajarkan cara berpikir positif untuk menghindari 

depresi serta cara untuk meminta pelaku untuk berhenti mengganggu. Sekarang bullying tidak 

banyak terjadi karena kebanyakan teman-temanku sudah tahu definisinya." [M13D] 

"Buku SETARA menjelaskan bahwa bullying adalah sebuah bentuk pelecehan. Sekarang aku 

lebih berani mengatakan tidak. Ini hak aku. Kelas PKN mengajarkan kita tentang hak." [M13L] 

"Cara menghadapi bullying dibahas di kelas Kespro. Hal ini contohnya dilakukan dengan 

menjalin persahatan supaya kita semakin akrab." [M13L] 

"Kalau aku mengalami pelecehan di kelas 8, aku akan lebih berani bertindak daripada waktu di 

kelas 7. Aku mendapatkan informasi dari internet dan guru BK, dan aku sekarang lebih paham 
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dengan fenomena pelecehan ini. Aku merasa lebih berani melaporkannya kepada orang tua 

jika nanti aku mengalaminya." [M13S] 

"Pelajaran BK membantu aku lebih sadar dengan bullying, tahu istilah-istilahnya dan cara 

mengantisipasinya. Sebelum BK, aku tidak tahu bullying itu apa. Bagi aku, kelas BK 

berpengaruh dalam menghadapi para perudung. Lagi pula, tidak ada yang pernah membahas 

bullying di sekolah selain BK." [F13S] 

Kutipan narasi dengan atribusi eksplisit netral ke SETARA 

 "Aku enggan memberitahu guru BK tentang bullying karena aku akan diremehkan dan 

ditanggapi dengan, ‘Masa karena hal sekecil itu saja kamu melaporkannya?’ Guru BK aku 

biasanya melakukan itu." [M14D] 

"Dalam pelajaran SETARA ada materi bullying tapi sebenarnya tidak terlalu efektif untuk 

menghentikan bullying karena hal itu masih tetap berjalan. Sekarang aku bisa lebih menjaga 

diri dengan menghindari para pelaku." [M14D] 

"Teman-teman dan guru membelaku karena aku menghentikan para pelaku. Guru BK punya 

peran yang lebih besar karena para pelaku akan dipanggil ke kantor guru BK. Salah satu 

hukumannya adalah dikeluarkan dari sekolah." [M13D] 

"Anak laki-laki kadang menggoda anak perempuan, dan kadang-kadang membuat mereka 

menangis. Hanya saat diancam akan dilaporkan ke guru BK baru mereka berhenti." [M13L] 

 "Kami menyadari apa itu bullying, walaupun aku masih mengganggu teman-teman aku 

dengan mengejek mereka karena memang itu sudah jadi normanya." [M13L] 

"Ada banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah bullying, salah satunya adalah laporan ke 

guru konseling. Tapi guru tersebut tidak terlalu menakutkan lagi buat para siswa. Sebaliknya 

semua siswa dapat bebas keluar masuk, mungkin siswa yang keras kepala tidak takut 

meskipun mereka dilaporkan kepada guru konseling." [F13S] 

* Responden diidentifikasi menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia, dan lokasi penelitian (Denpasar, Bandar 

Lampung, Semarang), misalnya M13L = laki-laki, 13 tahun, (Bandar) Lampung 

 

Dalam diskusi FGD tentang bullying, banyak waktu tersita karena kebanyakan atau bahkan semua 

peserta bercerita tentang pengalaman bullying, dan memberi pendapat tentang bagaimana cara 

mengatasinya (melawan atau mengabaikannya). Ketimbang responden individu, peserta FGD banyak 

yang berpendapat bahwa cara yang mereka tempuh adalah "melawan" bullying. Meski demikian, 

para siswa lebih memilih melaporkan dan menyerahkan ke guru untuk menghukum pelaku karena 

hal ini membuat mereka merasa lebih aman. Atribusi terhadap SETARA terkait bullying lebih banyak 

menyangkut guru BK yang menghukum pelaku bullying: 

"Menurut kami, sekolah harus memastikan keselamatan para siswa. Misalnya dengan BK. Kami tidak 

punya kelas BK di SD. BK baru mulai ada di SMP. Kami merasa lebih aman ketika ada BK. BK dapat 

memberikan konseling dan menghukum siswa yang bersalah. Setelah menghadapi guru BK, siswa 

diharapkan tahu kesalahannya dan berhenti melakukannya." (FGD Laki-laki, Denpasar)  
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"Aku pernah melapor ke guru bahwa ada teman yang di-bully. Ini tidak berguna dalam menolong 

korban dan tidak akan mengubah sikap pelaku. Sementara itu, jika melaporkan langsung ada solusi 

dari guru." (FGD Perempuan, Bandar Lampung) 

Peserta menyadari bullying memiliki tingkatan, dan sebagaimana yang terungkap dalam wawancara 

individu, SETARA memiliki peran dalam meningkatkan rasa empati. Menariknya, di salah satu FGD 

perempuan di Denpasar, fokusnya adalah untuk memiliki empati terhadap pelaku daripada korban:  

"Kami juga mendapat topik bullying dalam sesi SETARA. Di SETARA dijelaskan bahwa pelaku dapat 

memengaruhi seseorang, dan kalau ada yang menjadi pelaku, maka mungkin sebelumnya dia pernah 

jadi korban atau dia punya masalah atau kesal dan ingin mengungkapkannya ke orang lain sehingga 

tampaknya rantai tersebut tidak akan pernah putus." (FGD Perempuan, Denpasar) 

"Ada yang hanya bercanda (tidak serius) dan ada bullying (serius). Ini tergantung dari bagaimana 

‘korban’ menerimanya. Di sekolah jarang ada bullying yang ‘serius’, tapi aku pernah dengar cerita 

korban yang bunuh diri dan bukan itu yang kita mau." (FGD Laki-laki, Denpasar)  

Selain itu, di FGD banyak yang menyebutkan bullying terhadap siswa laki-laki karena dianggap tidak 

maskulin, mungkin karena berteman dengan perempuan (dan bukannya naksir) atau berperilaku 

seperti perempuan (lalu dijuluki "bencong" atau "banci"):  

"Ada perubahan dalam pola interaksi sosial. Sebelumnya, semua orang akur antara satu sama lain. 

Anak laki-laki dan perempuan bergaul dengan harmonis. Tapi sekarang sudah berbeda. Anak laki-laki 

akan diganggu jika mereka bermain dengan perempuan. Hal ini dianggap tidak normal." (FGD Laki-

laki, Denpasar)  

Dalam FGD di salah satu sekolah di Semarang, pandangan yang cukup berbeda tentang peran guru 

SETARA diungkapkan oleh siswa laki-laki dan perempuan:  

"Aku rasa pelajaran dari guru BK tidak terlalu berpengaruh dalam bullying yang aku alami." (FGD 

Laki-laki, Semarang) 

"Sekarang teman-teman perempuanku lebih berani kalau diganggu, karena mereka sudah dapat 

nasihat dari guru konseling: perempuan harus berani melawan penindasan dan harus kuat." (FGD 

Perempuan, Semarang) 

 

4.4 Gender 

Data yang dikumpulkan dalam tema ini berupa pendapat atau pengamatan siswa tentang norma 

gender yang dominan secara sosial. Sejumlah siswa menyatakan opini yang mendukung norma gender 

(mis. "Sudah menjadi suatu kewajaran bahwa perempuan tinggal di rumah dan suaminya pergi kerja 

- dan aku pikir ini hal yang bagus.") sementara yang lain mengamati dalam kasus tertentu norma 

tersebut mulai melonggar (mis. "Ayahku kadang-kadang membantu pekerjaan di rumah dan aku pikir 

perempuan bisa lebih unggul daripada laki-laki.").   

Faktor-faktor yang berulang dalam narasi ini ditunjukkan pada Gambar 25, dan bagaimana faktor-

faktor ini terhubung ditampilkan pada peta pada Gambar 26. 
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Gambar 235. Faktor-faktor dalam tema gender, menurut atribusi 

 

 
Gambar 26. Peta tema gender (fokus pada SETARA)  
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Pada Gambar 26, SETARA ditampilkan di sebelah kiri, dan "arah pengaruh" adalah dari kiri ke kanan. 

Dua hasil "antara" muncul di peta ini, bersama dengan satu hasil yang diinginkan (dilingkari warna 

merah) dan satu hasil yang tidak diinginkan (dilingkari warna ungu putus-putus). 

SETARA tidak ditampilkan secara menonjol dalam narasi siswa terkait gender. Beberapa responden 

berkata bahwa guru SETARA mengatakan perempuan bisa sebaik anak laki-laki dan guru lain juga 

memberikan siswa perempuan dan laki-laki kesempatan yang sama untuk membedakan diri di kelas. 

Keteladanan semacam ini meningkatkan kepercayaan atas kesetaraan gender dari sejumlah siswa.  

Namun, dua siswa juga melaporkan bahwa pelajaran SETARA yang mereka terima di kelas telah 

memperkuat ketidaksetaraan gender (mis. seorang siswa di Denpasar berkata, "Di kelas BK aku diajari 

bahwa perempuan sejatinya adalah ibu yang akan melahirkan anak sedangkan laki-laki adalah pencari 

nafkah.").  

Sejumlah siswa menyatakan sekarang mereka tahu tentang gender karena membaca materi gender 

di buku SETARA meskipun belum dibahas di kelas.  

 
Kotak 6. Kutipan narasi responden individu dalam tema gender  

Kutipan narasi dengan atribusi eksplisit positif ke SETARA 

 "Aku memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang normal, tidak ada 

perbedaan. Misalnya seperti perlakuan ke ayah dan ibu, atau ke teman-teman laki-laki dan 

perempuan. Aku mempelajari ini dari kelas Budi Pekerti di sekolah." [M13D]* 

 "Aku percaya akan pentingnya perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Tidak 

ada yang suka diperlakukan secara tidak adil. Di sekolah, kelas PKN mengajarkan bahwa kita 

harus adil pada orang lain." [M13L] 

"Aku pernah membaca tentang gender di buku SETARA tapi belum pernah dibahas di kelas." 

[M13L] 

"Perempuan bisa meraih mimpi dan cita-cita mereka, tidak perlu bergantung pada laki-laki. 

Semua temanku punya pemikiran yang sama. Guru BK juga mengatakan hal yang sama tapi 

tidak dibahas lebih jauh, jadi pelajaran tersebut pengaruhnya sedikit terhadap pemikiran aku 

sampai sekarang." [F13L] 

 "Waktu di kelas 7 aku tidak mau melakukan pekerjaan yang sifatnya feminin seperti memasak 

dan mencuci baju, karena nanti harga diriku jatuh. Tapi di kelas 8, ada faktor yang membuat 

aku tidak terlalu memikirkan soal harga diri waktu mengerjakan tugas-tugas seperti itu, yaitu 

guru BK. Dia bilang kepada kita bahwa laki-laki bisa mengerjakan apapun yang dilakukan 

perempuan, dan sebaliknya. Setelah mendengar itu, aku jadi lebih rajin dan sadar dengan 

tanggung jawabku." [M13S] 

"Aku pikir tidak adil kalau perempuan harus tinggal di rumah sementara laki-laki pergi kerja, 

karena sebenarnya tidak ada masalah kalau perempuan yang pergi kerja. Kalau perempuan 

dibatasi untuk pergi kerja, itu sama saja dengan menempatkan perempuan di posisi yang 

lemah. Suami dan istri bisa sama-sama kerja, atau sang istri yang bekerja dan suami yang 

tinggal di rumah. Hal yang membuat aku lebih paham tentang gender adalah pelajaran BK." 

[F14S] 
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"Aku tahu dari guru konseling kalau laki-laki bisa melakukan pekerjaan perempuan dan 

sebaliknya. Guru bilang itu waktu pelajaran gender. Kami disuruh membuat tabel perbedaan 

antara perempuan dan laki-laki, lalu kami diberitahu kalau perempuan bisa melakukan hal-hal 

yang dilakukan laki-laki dan laki-laki juga bisa mengerjakan hal-hal yang dilakukan perempuan. 

Hal yang tidak bisa dilakukan pria tapi bisa dilakukan perempuan adalah hamil dan menyusui. 

Semua perbedaan dan kesamaan ditulis dan dijelaskan satu persatu." [M14S] 

Kutipan narasi dengan atribusi eksplisit netral ke SETARA 

"Aku mendapatkan pelajaran tentang gender di kelas BK. Aku diajari kalau perempuan itu ibu 

yang melahirkan anak-anak dan laki-laki mencari nafkah dan punya peran penting dalam 

keluarga. Pembedaan peran dan karakter laki-laki dan perempuan sudah terjadi sejak dahulu 

kala dan tetap sama sampai sekarang." [M14D] 

"Aku tidak tahu banyak tentang gender dari kelas BK karena durasi pemberian materi cukup 

pendek. Kadang-kadang terlalu banyak lelucon dan materinya loncat-loncat, jadi aku tidak 

terlalu paham inti pelajarannya. Satu-satunya topik BK yang aku mengerti adalah tentang toxic 

masculinity dan saat perilaku laki-laki berubah seperti perempuan." [M13S]  

"Aku pikir adil kalau laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda, karena secara fisik 

mereka juga beda. Dari segi laki-laki kerja di luar rumah dan perempuan kerja di rumah, aku 

pikir itu wajar. Orang yang mengajariku tentang gender adalah guru BK." [M16S] 

* Responden diidentifikasi menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia, dan lokasi penelitian (Denpasar, Bandar 

Lampung, Semarang), misalnya M13L = laki-laki, 13 tahun, (Bandar) Lampung 

Dalam sesi FGD, dapat disimpulkan jika peserta Semarang memiliki sikap yang paling terbuka dari 

segi peran dan norma gender. Sementara itu, di Bandar Lampung absennya pengetahuan tentang 

gender cukup mencolok; sejumlah peserta berkata jika ada materi gender di buku SETARA tapi tidak 

pernah diajarkan di kelas. Di Denpasar, terdapat konflik dari siswa laki-laki yang merasa diperlakukan 

tidak adil oleh para guru yang mengistimewakan siswi perempuan.  

Sejumlah siswi di salah satu FGD Semarang sangat vokal tentang pengaruh yang diberikan SETARA 

terhadap sikap mereka atas peran gender. Mereka juga mengomentari bagaimana sikap ini 

diaplikasikan di rumah, dan tentang metode pedagogi yang digunakan oleh guru:  

"Waktu aku diperkenalkan ke SETARA, akhirnya aku paham bahwa aku bisa berteman dengan siapa 

saja. Ibuku pernah berkata kalau di masyarakat yang konservatif, ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Aku menolak hal ini dan berkata kalau di sekolah aku diajarkan tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. Aku paham tentang gender setelah mendapatkan materi dari SETARA, 

dan dari pelajaran itu aku belajar kalau perempuan juga bisa mengerjakan tugas berat dan laki-laki 

bisa melakukan pekerjaan ringan. Guru biasanya memberi cerita dari pengalaman nyata, bahkan hal-

hal yang dia alami sendiri." (FGD Perempuan, Semarang)  

"Sekarang, aku sudah mengubah tugas yang berbasis gender di rumah. Sebelumnya aku tidak boleh 

membersihkan kamar mandi karena itu dianggap pekerjaan laki-laki. Sekarang aku bergantian 

melakukannya dengan kakakku. Dia mencuci baju dan aku membersihkan kamar mandi. Sekarang 

ibuku lebih terbuka dan mengikuti keinginanku. Apa yang membuatku mengubah pandangan tentang 

peran gender adalah pelajaran di sekolah dan dari guru Konseling." (FGD Perempuan, Semarang) 
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"Guru Konseling mengajarkan kami untuk berbaur. Waktu masuk ke kelas, biasanya kita lihat anak 

perempuan berkumpul di satu pojok, dan anak laki-laki di pojok yang lain. Lalu guru menyuruh kami 

untuk mengganti tempat duduk agar anak laki-laki dan perempuan bisa berbaur. Sebelumnya, anak 

laki-laki dan perempuan tidak akrab, sekarang hubungannya lebih baik. Sekarang kalau anak laki-laki 

dan perempuan sama-sama berkumpul tidak masalah karena itu tidak akan mengubah seseorang 

menjadi tomboi atau banci." (FGD Perempuan, Semarang) 

FGD khusus siswa laki-laki di sekolah Semarang yang sama turut menggaungkan pembelajaran ini, 

serta menyebutkan metode pengajaran lain yang digunakan di kelas SETARA:  

"Aku tidak setuju dengan pendapat banyak orang kalau laki-laki harus kerja di luar rumah dan 

perempuan mengurus pekerjaan rumah tangga. Zaman sekarang cukup mudah bagi perempuan jika 

ingin mencari kerja dan membantu suaminya. Dari segi menjaga anak, memberi makan anak, dan 

memandikan anak, suami juga bisa membantu. Aku bisa mengatakan itu karena aku sudah diajarkan 

pelajaran gender dari guru konseling. Sebelumnya pendapatku masih sama dengan masyarakat. Guru 

konseling mengajarkan kita dengan metode bermain. Misalnya ada orang-orang yang berdiri di tengah 

dan diajukan pertanyaan. Mereka diberitahu untuk memilih apa yang salah tentang peran gender." 

(FGD Laki-laki, Semarang) 

Di SMP lainnya di Semarang, baik laki-laki maupun perempuan memberikan buah pikiran mereka 

dalam FGD atas "fakta" (atau kepantasan moral) perempuan yang bertindak seperti laki-laki dan 

sebaliknya:   

"Dulu aku merasa aneh kalau ada perempuan memperbaiki atap rumah dan melakukan pekerjaan 

laki-laki, tapi karena kita sudah mendapatkan materi gender sekarang tidak aneh lagi kalau 

perempuan melakukan pekerjaan laki-laki. Aku juga berpikir kalau perempuan bisa melakukan 

pekerjaan lelaki. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki seperti melahirkan dan menyusui. 

(FGD Perempuan, Semarang)  

"Aku pikir perempuan bisa berperilaku seperti laki-laki, tapi laki-laki tidak boleh berperilaku seperti 

perempuan. Aku punya pendapat seperti ini karena aku menonton sinetron di TV dan YouTube." (FGD 

Laki-laki, Semarang) 

Sentimen semacam ini digaungkan namun juga dipertanyakan di FGD khusus perempuan di SMP 3 

Denpasar. Hal ini menunjukkan pemikiran kritis di tingkatan yang lebih tinggi:  

"Yang sudah pasti adalah perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan bisa bekerja, laki-laki 

bisa bekerja. Laki-laki bisa mengurus anak, perempuan bisa mengurus anak. Tapi aku pikir tidak 

benar kalau laki-laki tidak boleh memakai produk perawatan wajah, hanya perempuan yang boleh. 

Itu tidak benar. Jika laki-laki menggunakan produk perawatan wajah, itu artinya mereka sayang diri 

sendiri. Jadi apa salahnya? Mengapa ada yang bilang, 'Laki-laki yang memakai produk semacam itu 

bencong'?" (FGD Perempuan, Denpasar)  

Dalam FGD khusus laki-laki di sekolah Denpasar yang sama, ada keluhan mengenai diskriminasi 

gender yang terbalik di kelas akibat perlakuan istimewa yang diterima perempuan:  

"Di sekolah, kami mengalami ketidakadilan gender. Anak perempuan mendapat perlakuan istimewa, 

kalau laki-laki langsung dicap nakal. Stereotipe anak perempuan itu pintar, dan walaupun ada anak 

laki-laki yang pintar biasanya mereka diremehkan. Hal ini selalu terjadi sejak sebelum SMP sampai 

sekarang. Anak perempuan diperlakukan sangat istimewa oleh guru-guru. Anak perempuan sering 
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mendapat penjelasan yang lebih rinci dari guru, tapi kalau anak laki-laki tidak. Buat kami ini tidak adil. 

Anak perempuan dan laki-laki seharusnya diperlakukan setara karena kita semua punya hak yang 

sama." (FGD Laki-laki, Denpasar) 

 

4.5 Kepercayaan diri    

Faktor-faktor yang berulang dalam narasi ini ditunjukkan pada Gambar 27, dan bagaimana faktor-

faktor ini terhubung ditampilkan pada peta pada Gambar 28. 

Gambar 247. Faktor-faktor dalam tema kepercayaan diri, menurut atribusi 

 

Gambar 258. Peta tema kepercayaan diri (fokus pada SETARA)  
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Pada Gambar 28, SETARA ditampilkan di sebelah kiri, dan "arah pengaruh" adalah dari kiri ke kanan, 

yang berujung pada dua hasil: merasa lebih atau kurang percaya diri.  

SETARA ditampilkan dalam narasi terkait kepercayaan diri yaitu sejauh responden merasa bahwa 

pendidikan tentang pubertas memberi mereka pengetahuan, dan pengetahuan membuat mereka 

lebih berdaya dan yakin pada diri sendiri. Sejumlah siswa juga menyebutkan bahwa para guru di kelas 

8 "lebih baik" daripada di kelas 7, termasuk guru-guru SETARA. Mereka menyebutkan peningkatan 

pedagogi membantu mereka merasa lebih percaya diri, yang di antaranya adalah guru yang 

mendorong siswa untuk aktif bertanya dan sabar dalam menjawab pertanyaan siswa, presentasi di 

depan kelas, dan kerja kelompok.  

Pesan bahwa semua jenis pacaran itu tabu (dilarang/dihukum), seperti yang tersebut dalam tema 

ketertarikan dan pacaran di atas, juga secara tidak langsung memiliki andil dalam membuat siswa 

merasa kurang percaya diri.  

Pengaruh lain yang lebih sering diujarkan siswa ketimbang SETARA dalam mendorong kepercayaan 

diri mereka, selain orang tua dan teman, di antaranya adalah pengakuan prestasi (keunggulan 

akademis atau keunggulan ekstrakurikuler) dan tidak terlalu merasa cemas dengan penampilan 

mereka.  

 

Kotak 7. Kutipan narasi responden individu dalam tema kepercayaan diri 

"Materi SETARA itu bagus buat kami, dan kami merasa lebih yakin pada diri sendiri. SETARA 
mencakup materi presentasi yang mendorong kami untuk menyatakan pendapat di depan banyak 
orang." [F13D]* 
 
"Aku merasa lebih berani bicara di depan umum. Mungkin ini karena frekuensi bicara dan 
presentasi depan umum yang harus kami lakukan di kelas PKN. Di kelas IPS aku belajar tentang 
persahabatan, yaitu bagaimana mencari kawan yang baik dan menghindari kawan yang 
bermasalah. Hal semacam inilah yang mendorong keterampilan negosiasi dan melatih 
kepercayaan diriku." [M14D] 
 
"Aku tidak lagi malu waktu bicara tentang tanda-tanda pubertas karena topik ini sudah dibahas di 
kelas BK dan Kespro. Sekarang rasa takut itu sudah lenyap, dan aku pikir seharusnya seperti itu." 
[F14L] 
 
"Pelajaran di sekolah menambah kepercayaan diriku. Aku suka kelas Kespro karena kami 
melakukan kerja kelompok dan presentasi. Ini meningkatan kepercayaan diriku." [M13L] 
 
"Guru-guru mendorong kami untuk menyuarakan pendapat di kelas. Paling seringnya adalah guru-
guru Bahasa Indonesia, Seni, dan IPA." [M13L] 
 
"Aku merasa lebih nyaman dengan tubuhku karena pikiranku menjadi semakin dewasa. Orang 
yang membantu pendewasaan pikiranku adalah guru-guru, terutama guru BK. Guru BK 
mengatakan "cintai dirimu, lindungi dirimu," dan setelah mendengar itu aku merasa lebih 
nyaman. Guru BK mengubah hidupku." [M13S] 
 
"Berkat pelajaran BK, aku lebih percaya diri untuk maju ke depan kelas." [F14S] 
 
"Aku merasa ada kemajuan dari segi kemampuan bicara di depan kelas. Orang yang membuatku 
lebih percaya diri adalah guru BK, waktu itu beliau guru kelasku, dan dia berkata agar aku tidak 
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mudah menyerah. Kata-kata itu sangat berpengaruh dalam menambah kepercayaan diriku. Aku 
selalu ingat kata-kata itu sampai sekarang." [M13S] 
 

* Responden diidentifikasi menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia, dan lokasi penelitian (Denpasar, Bandar 

Lampung, Semarang), misalnya M13L = laki-laki, 13 tahun, (Bandar) Lampung 

 
Dalam FGD, seperti halnya dalam wawancara individu, pengaruh utama terhadap kepercayaan diri 

adalah faktor persahabatan dan orang tua. SETARA tidak banyak disebut sebagai pendorong 

kepercayaan diri secara umum (ketimbang perasaan lebih nyaman untuk membahas pubertas, secara 

khusus). Semarang adalah satu-satunya lokasi SETARA disebut secara eksplisit dalam FGD terkait 

metode pedagogis sebagai faktor yang banyak disebutkan siswa dalam membantu peningkatan 

kepercayaan diri, utamanya dalam praktik presentasi di depan kelas:   

 
"Sebelumnya, aku kurang percaya diri tapi sekarang aku lebih berani dibandingkan waktu di kelas 7, 

karena sekarang ada banyak pelajaran yang mengharuskan aku presentasi di depan kelas, terutama 

di pelajaran Konseling dan IPA." (FGD Perempuan, Semarang) 

"Setelah diajarkan guru konseling untuk menggunakan metode seperti gelar wicara dan wawancara 

saat membahas alat reproduksi dalam kelompok, aku merasa lebih percaya diri saat melakukan 

presentasi di depan kelas." (FGD Perempuan, Semarang) 

Di Denpasar dan Bandar Lampung, metode pengajaran tersebut juga disebut sebagai meningkatkan 

kepercayaan diri, tetapi dikaitkan dengan guru kelas lain seperti Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 

atau Kesenian. Selain itu, "Dewan Galang" dan organisasi Pramuka juga disebut sebagai wahana 

pembangun kepercayaan diri. Kedua organisasi ini tidak disebutkan sama sekali dalam wawancara 

individu.   
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5. Diskusi dan Kesimpulan 

Laporan QuIP ini mempelajari persepsi siswa tentang SETARA dan pengaruhnya dalam lima tema 

terkait perkembangan dan kesejahteraan seksual. Hal ini dilakukan dengan atribusi yang diberikan 

para siswa atas perubahan yang terjadi dalam hidup mereka pada SETARA, dan dengan cara ini 

dampak SETARA dapat dievaluasi.  

Dua kesimpulan umum yang dapat ditarik dari temuan adalah:  

• SETARA memiliki pengaruh positif kepada para siswa dalam tataran yang beragam. 

Pengaruhnya lebih besar untuk sejumlah tema (mis. pubertas) ketimbang tema lain (mis. 

bullying) 

• Pengaruh SETARA tidak sebesar yang diperkirakan untuk sejumlah tema yang sarat nilai (mis. 

ketertarikan dan pacaran dan gender). Sejumlah siswa melaporkan bahwa kelas SETARA telah 

memperkuat norma sosial tradisional dalam area tersebut.  

SETARA sangat efektif dalam memberikan edukasi tentang pubertas, namun hanya cukup dalam 

pengajaran untuk topik gender dan bullying. Menyoal pengalaman ketertarikan dan pacaran, 

terkadang SETARA memberikan alternatif terhadap sikap tradisional terkait hubungan antara laki-laki 

dan perempuan, namun di lain waktu memperkuat sikap yang lebih umum di masyarakat. Sehubungan 

dengan kepercayaan diri, pengaruh SETARA adalah fungsi kemampuan guru dalam mengaplikasikan 

metode pedagogis dan memberi keteladanan secara suportif.  

SETARA berhasil memberi kontribusi terhadap pengetahuan dan kenyamanan remaja untuk lebih 

menerima perubahan dalam tubuh dan emosi yang diakibatkan pubertas. Hal ini ditunjukkan dengan 

temuan-temuan dari tema pubertas yang mengungkapkan laporan para siswa yang merasa lebih 

nyaman dengan tubuh mereka sendiri dan lebih "normal" saat membahas pubertas. Mereka 

mengatribusikan perubahan ini pada fakta bahwa topik ini sudah menjadi lebih "edukasional" 

ketimbang "tabu" berkat pembahasan yang ekstensif di sekolah oleh guru SETARA.  

Meski demikian, kesuksesan SETARA dalam upaya menghapus ketabuan seputar pubertas tidak 

mampu mematahkan mitos tersebut dalam aspek seks dan seksualitas. Responden tidak merasa 

nyaman menggunakan kata-kata seperti "seks" atau "hubungan intim" dalam wawancara sebagai 

indikasi mengakarnya ketabuan tersebut. Mereka lebih memilih istilah "pacaran" atau "melewati 

batas" yang mereka prediksi dapat mengakibatkan "konsekuensi buruk". Dalam topik ketertarikan dan 

pacaran, responden mengapresiasi SETARA yang membantu mereka merasa lebih nyaman dengan 

ketertarikan terhadap teman sekelas, sebagai hal yang "normal" terjadi selama masa pubertas. 

Namun, masih ada ketabuan seputar pengungkapan rasa ketertarikan ini dengan cara fisik. SETARA 

telah membantu mengenalkan konsep "pacaran sehat" yang bermakna laki-laki dan perempuan dapat 

mengakui rasa ketertarikan satu sama lain di depan umum, serta dapat saling berbicara di tempat 

umum. Namun konsep "pacaran sehat" masih membatasi keintiman fisik dalam bentuk apa pun, dan 

responden masih belum dapat memahami spektrum kontak fisik yang beragam jenisnya. Dalam 

sejumlah kasus, guru-guru SETARA justru memperkuat pesan-pesan perihal larangan pacaran yang 

didapatkan remaja dari sumber lain (khususnya orang tua dan "masyarakat"). Pesan-pesan tersebut 

biasanya diberikan tanpa didasari oleh penjelasan edukasional. Alih-alih, alasan yang dipakai adalah 

atas dasar moral: pacaran dilukiskan sebagai sebuah dosa (larangan kategoris), atau siswa SMP 

dianggap terlalu muda untuk pacaran (larangan sementara hingga siswa telah "cukup umur"). 

Responden tidak mengindikasikan satu pun cara SETARA dapat membantu mereka memikirkan 



 

77 

Bath Social & Development Research Ltd. 
www.bathsdr.org 

 

tentang cakupan pacaran, atau bagaimana memisahkan realitas fisik dari nilai-nilai moral, atau potensi 

(jika diizinkan sama sekali) untuk bergeser dari sekadar ketertarikan ke suatu bentuk hubungan yang 

lebih intim.  

Hanya segelintir siswa yang mengapresiasi SETARA karena telah memberikan edukasi tentang peran 

atau norma gender. Jika memang ada yang mengacu pada kelas SETARA, umumnya hanya untuk 

mengakui jika mereka tidak ingat atau paham materi yang diajarkan guru. Meski demikian, sebagian 

besar dari mereka masih ingat keteladanan guru yang berkomentar bahwa laki-laki dan perempuan 

punya kesempatan yang sama untuk unggul secara akademis atau menjadi pengurus kelas. Meski 

demikian, jika menyangkut tanggung jawab siswa di kelas, peran gender tetap tidak berubah: anak 

laki-laki bertugas membersihkan papan tulis dan anak perempuan yang menyapu lantai. Mereka tidak 

dapat membayangkan jika tugas tersebut dilakukan secara berbeda.  

Narasi tentang bullying digambarkan sebagai isu yang endemis di semua sekolah yang dilakukan 

wawancara, dan tampaknya isu ini adalah masalah yang takkan bisa ditangani semata-mata oleh 

seorang guru atau sebuah mata pelajaran. Sebagai catatan positif, kelas SETARA meningkatkan 

kesadaran siswa tentang apa saja bentuk-bentuk bullying dan bagaimana dampak negatifnya pada 

kondisi psikis, yang dalam sejumlah kasus menjadikan siswa lebih empati terhadap korban bullying. 

Namun, umumnya para siswa menganggap materi semacam itu tidak memiliki pengaruh apa pun 

terhadap pelaku bullying maupun dalam mengurangi bullying di sekolah. Banyak siswa tampaknya 

sudah pasrah terhadap bullying dan berargumen bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan adalah 

menjauhi dan menghindari para pelaku bullying. Bahkan upaya seperti melaporkan mereka kepada 

guru dianggap tak berguna sebab mereka akan terus melakukan tindakan tersebut dan akan menjadi 

senjata makan tuan bagi si pelapor.  

Pengaruh SETARA terhadap kepercayaan diri responden dirasakan dalam tataran yang umum. 

Responden memang mengacu pada metode pedagogis yang digunakan di kelas sebagai kunci untuk 

meningkatkan kepercayaan diri, seperti teknik presentasi, kerja kelompok, dorongan untuk bertanya 

dan menyuarakan opini di kelas, dan lain sebagainya. Terkadang mereka juga mengacu pada kelas dan 

guru SETARA dalam konteks ini, namun ada kemungkinan mereka juga menyebutkan kelas dan guru 

lain. Dalam hal ini umumnya responden memikirkan guru tertentu dalam benak mereka, lalu 

mengatribusikan pengalaman positif kepada individu tersebut.  

Menyoroti ToC SETARA lebih lanjut (lihat Gambar 1 dalam Bagian 1.1) dan bagaimana teori tersebut 

membayangkan jalur perubahan, tidak banyak "mekanisme kerja SETARA" yang disebutkan 

responden, dan jika ada pun, tidak terlalu sering. Di semua tema, para responden mengatakan tentang 

pengaruh SETARA baik dalam hal "pengetahuan yang diperoleh" (mis. pendidikan tentang menstruasi) 

maupun "keterampilan lunak (soft skills) yang didapatkan" (mis. merasa wajar jika membahas 

pubertas atau percaya diri bicara di depan kelas). Responden menyebutkan SETARA dalam hal 

mematahkan mitos seputar pubertas, dan beberapa dari mereka juga menyebutkan memiliki 

perasaan empati yang lebih besar.  

Secara umum, SETARA tampaknya meningkatkan pengetahuan dan kenyamanan dalam "perasaan 

normal", serta mengurangi ketabuan. Guru-guru khususnya menjadi panutan dalam mengurangi 

ketabuan seputar pembahasan pubertas. SETARA turut meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi dan berbicara secara terbuka. Namun mengingat kuatnya rasa tabu, hal ini hanya 



Bath Social & Development Research Ltd 
www.bathsdr.org 

78 

berlaku dalam subyek pubertas dan perkembangan masa puber tapi tidak untuk seks dan seksualitas. 

Konsep "norma dan nilai" serta "hak" tidak terlalu mengemuka di wawancara, dan responden tidak 

melaporkan adanya diskusi tentang hal tersebut di kelas. Usia responden mungkin berpengaruh 

terhadap pemahaman serta penggunaan konsep-konsep abstrak ini. Namun, sepertinya "mekanisme 

kerja" SETARA tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk area-area dengan norma sosial yang sudah 

"permanen" (mis. menyangkut aktivitas seksual atau gender) ketimbang area yang kurang sensitif 

(mis. pubertas). Hal ini dapat menerangkan alasan kurangnya refleksi kritis atas topik-topik tersebut 

oleh para siswa. Triangulasi antara apa yang dikatakan responden (dan tidak dikatakan) dengan ToC 

SETARA akan memberikan pandangan bagi komisioner dalam hal apakah SETARA berfungsi (atau 

tidak) menurut teori perubahannya5.  

 

6. Validasi temuan 

Sejumlah staf dari organisasi yang menerapkan SETARA (Rutgers dan PKBI) serta anggota tim 

penelitian lapangan yang terlibat dalam pengumpulan data untuk E4A (termasuk untuk QuIP) 

menyelenggarakan rapat interpretasi dan validasi guna merefleksikan temuan QuIP dan membahas 

penjelasan yang dimungkinkan atas hasil laporan ini. Refleksi dari pertemuan ini disajikan dalam 

diskusi di bawah ini, dan bagian selanjutnya menggambarkan bagaimana para mitra melihat 

implikasinya bagi penelitian dan praktik di lapangan.  

Pembahasan 

Ada sejumlah alasan yang dapat menjelaskan alasan SETARA bergeser dari teori perubahannya (ToC). 

Bisa jadi terdapat kekeliruan dalam hipotesis jalur perubahan yang diformulasikan sebelumnya. 

Mungkin saja usia dan tahap perkembangan peserta merupakan sebuah tantangan untuk berpikir 

secara analitis, atau untuk dapat mengingat latihan, topik, sesi, atau metode tertentu dari kelas 

SETARA. Ada pula kemungkinan responden tidak sepenuhnya menceritakan narasi atau memotong 

bagian tertentu akibat format atau kondisi wawancara, bentuk pertanyaan yang diajukan, atau dari 

pengalaman pewawancara. Atau, dan tampaknya ini kemungkinan yang masuk akal, ini disebabkan 

oleh kualitas implementasi dan pelaksanaan sesi SETARA yang tidak sejalan dengan maksud awal yang 

ditetapkan. 

Saat pelaksana SETARA dan tim peneliti membahas laporan QuIP, para stakeholders ini berkata bahwa 

mereka tidak terkejut dengan temuan-temuan yang dihasilkan. Memang, temuan QuIP sejalan dengan 

pengalaman implementasi serta temuan dari rangkaian penelitian E4A lainnya.  

Para stakeholders memberi pendapat tentang alasan SETARA tidak sepenuhnya memenuhi teori 

perubahannya. Diskusi ini sebagian besar berfokus pada implementasi program. Berikut ini adalah 

poin-poin yang dibicarakan:  

• Keterlambatan dalam implementasi 

o Di Bandar Lampung hanya bab pertama modul kelas 8 yang telah dilaksanakan pada 

saat penelitian QuIP. Bab lain, seperti gender, belum disampaikan.  

• Lingkup kurikulum mungkin terlalu ambisius 

 

5 Untuk analisis lebih mendalam tentang Teori Perubahan, lihat Van Reeuwijk, M., Kågesten, A.E. (2020) Comprehensive 

Sexuality Education and Adolescent Sexual Wellbeing: SETARA Theory of Change [Kertas Putih]. Utrecht, Rutgers.  
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o Tidak memadainya waktu untuk pelajaran SETARA dalam tahun ajaran sekolah. 

Diperlukan waktu lebih dari 40 menit tiap sesi kelas per minggu untuk mencakup 

seluruh kurikulum dan konten sesi SETARA. Para guru juga tampaknya tidak 

mengalokasikan cukup waktu untuk persiapan sesi dan materi.  

o Akibatnya, guru tidak dapat mengajarkan seluruh isi modul dan/atau tidak dapat 

menyampaikan materi secara mendalam. 

• Konten kurikulum dan metodologi mungkin terlalu menantang bagi guru  

o Guru mengalami kesulitan mengajar (atau mungkin menolak mengajar) konten yang 

tidak sejalan dengan norma dan nilai mereka sendiri (mis. terkait seks dan seksualitas, 

atau norma gender). 

o Tujuan dan pendekatan antara pengembang program dengan pihak yang 

menyampaikan kurikulum SETARA tidak sama, dan terkadang terdapat kontradiksi 

antara satu sama lain. SETARA bertujuan untuk mendukung perkembangan 

seksualitas yang sehat dan positif pada remaja, dan memperkuat keterampilan 

mereka dalam mengarungi lingkungan sosial serta membuat keputusan yang didasari 

fakta. Namun, kebanyakan guru melihat tujuan SETARA dalam hal membantu 

mencegah "perilaku buruk", yang terutama didefinisikan sebagai "pacaran" dan 

"hubungan seks pranikah". Guru takut pacaran akan mengarah pada hubungan seks 

pranikah, yang dipandang sebagai hal yang tak bermoral. SETARA dirancang dengan 

pendekatan yang positif dan berbasis hak terhadap seksualitas anak muda, sedangkan 

banyak guru menyampaikannya dengan pendekatan sarat nilai moral dan pesan 

bahaya. 

o Karena tak terbiasa dengan metode pedagogis SETARA, banyak guru memilih untuk 

menempuh jalur yang lebih aman, yakni menyampaikan materi di depan kelas 

ketimbang memfasilitasi diskusi interaktif. 

o Para mitra menyampaikan adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi agresi 

dan bullying di sekolah dengan kebijakan "sekolah ramah anak" dan mendorong guru 

untuk mengadopsi "pendisiplinan siswa secara positif". Meski demikian, para mitra 

percaya bahwa guru-guru belum sepenuhnya memahami konsep tersebut dan tidak 

memiliki strategi pendisiplinan alternatif selain menjadi marah dan menghukum 

siswa. Mengingat bullying yang begitu struktural serta rendahnya ketidaksiapan 

sekolah dan guru untuk menanggulangi isu tersebut, kita perlu menurunkan 

ekspektasi atas dampak SETARA terhadap bullying. 

o Kombinasi antara nilai moral, kurangnya waktu, dan ketidakpercayaan diri dalam 

melakukan latihan interaktif menjadi faktor-faktor yang menyebabkan guru memilih 

topik yang lebih mudah atau netral dan kerap melewatkan latihan SETARA. 

• Pelatihan mungkin tidak memadai  

o Jumlah pelatihan dan dukungan yang diterima guru bervariasi. Namun para 

stakeholders setuju bahwa pelatihan yang ada tidak cukup untuk sepenuhnya 

mentransformasi nilai dan norma yang sudah mengakar. Sepatutnya dilakukan upaya 

pembangunan kapasitas dan pendekatan klarifikasi nilai yang berkelanjutan dan 

berulang, seperti sesi pelatihan booster 'pendorong' berkala di sepanjang tahun. 

o Pelatihan hanya membahas sesi SETARA secara umum dan difokuskan pada klarifikasi 

nilai, namun tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat mendetil (microteaching) 

atau untuk latihan peragaan penyampaian materi dari awal hingga akhir. Sebagai 
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akibatnya, guru belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan 

metode pedagogis yang merupakan kunci penyampaian SETARA. 

o Sejauh ini pelatihan guru belum mencakup sesi pendekatan transformatif gender 

yang dikembangkan Rutgers6.  

o Standar minimum pelatihan guru (yang telah diuji dan divalidasi) perlu dirumuskan 

untuk memastikan nilai-nilai dan pengetahuan guru cukup dalam penyampaian 

SETARA. 

• Insentif mungkin tidak memadai  

o Saat ini guru-guru yang mengajar di kelas SETARA tidak diberikan kompensasi. 

o Guru merasa bahwa SETARA tidak wajib sebab mata pelajaran ini bukan bagian formal 

dari tugas mereka. 

o Siswa tidak diberikan ujian atau dinilai atas materi SETARA yang mereka terima. Hal 

ini tentu memengaruhi tingkat motivasi siswa. 

Selama diskusi, sudah diketahui bersama bahwa SETARA berada dalam konteks budaya di mana guru 

yang menyampaikan modul dan siswa sebagai "penerima manfaat" kurikulum tersebut menjadi 

subyek atas pesan-pesan normatif dari berbagai sumber lain terkait pengetahuan dan sikap yang ingin 

turut diwujudkan SETARA kepada para siswa. Namun, banyak dari pesan tersebut kerap bertentangan 

dengan semangat SETARA. Konteks inilah yang membuat pelaksanaan program ini menjadi lebih 

penting untuk dilakukan ketimbang mengajarkan kepada mereka yang sudah teredukasi, meskipun 

hasil yang diinginkan belum tentu lebih mudah untuk dicapai. Stakeholders melihat hasil QuIP dan 

temuan E4A yang lebih luas sebagai peluang utama untuk mengevaluasi ulang kurikulum dan 

pelatihan SETARA.  

Lebih banyak analisis, refleksi, dan diskusi tentang faktor implementasi serta pengaruhnya terhadap 

efektivitas SETARA yang akan dihasilkan seiring dengan diterimanya data penelitian implementasi 

tentang fidelitas (fidelity), tingkatan implementasi (dose), dan keberterimaan (acceptability) dari 

penelitian lain di bawah payung Explore4Action. Implikasi yang disepakati berdasarkan laporan QuIP 

dan temuan awal penelitian implementasi, serta pengalaman implementasi para mitra, adalah sebagai 

berikut: 

Implikasi 

➢ GEAS gelombang 2 lebih cenderung menunjukkan efek pada kenyamanan tubuh dan 

kenyamanan atas perkembangan di masa puber, serta pada pengetahuan dan kemampuan 

berkomunikasi tentang SRHR, ketimbang pada sikap gender, bullying, dan keterampilan 

interpersonal. 

➢ Konteks implementasi di lapangan menyulitkan penyampaian materi terutama dalam 

melakukan latihan interaktif dan partisipatif serta metodologi yang dipercaya dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis, sikap kesetaraan gender, dan 

praktik dan pengembangan keterampilan interpersonal. 

➢ Kurangnya insentif dalam penerapan SETARA membuat implementasinya sangat bergantung 

pada "iktikad baik" para guru. Pada gilirannya, hal ini menjadi hambatan bagi organisasi 

pelaksana untuk memberikan umpan balik kepada guru terkait kinerja mereka atau untuk 

mendorong terjadinya peningkatan. Guru dapat menganggap umpan balik tersebut sebagai 

 

6 https://www.rutgers.international/Gender-transformative-approach/resources 

https://www.rutgers.international/Gender-transformative-approach/resources
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sebuah kritik atau permintaan yang berlebihan sehingga dapat menurunkan motivasi guru 

ketimbang meningkatkan kinerja mereka.  

➢ Organisasi pelaksana, dan stakeholders pemerintah yang bekerja sama dengan mereka, harus 

mempertimbangkan hambatan implementasi apa yang layak untuk diatasi, terutama dalam 

rangka peningkatan: 

o Dosis dan intensitas konten harus lebih sesuai dengan waktu dan jadwal pengajaran 

yang tersedia. Perlu memprioritaskan konten terkait dengan apa yang paling realistis 

untuk mencapai efek, dan berdasarkan kebutuhan siswa yang diidentifikasi melalui 

GEAS. Konten perlu dipangkas, kecuali untuk konten gender yang harus ditingkatkan. 

Bukti (dari literatur dan pengalaman program Rutgers) menunjukkan urgensi untuk 

melakukan hal tersebut, termasuk dalam konteks budaya yang sangat konservatif 

atau terbatas. Namun kesadaran dan sikap gender yang ingin ditingkatkan SETARA 

perlu didefinisikan secara lebih spesifik.  

o Intensifikasi pelatihan dan dukungan guru mungkin tidak dapat dilaksanakan. 

o Sistem pelatihan dan dukungan saat ini harus ditinjau dan dievaluasi ulang, termasuk 

sistem pelatihan riam (cascading) yaitu TOT 'Training for Trainers' bagi guru yang 

kemudian melatih guru-guru lain dan seterusnya. 

o Pelatihan perlu mencakup fokus transformatif gender yang lebih kuat melalui latihan 

yang memicu kesadaran pribadi terhadap ketidaksetaraan gender peserta pelatihan, 

yang kemudian dapat mereka terapkan pada siswa mereka atau guru-guru lain yang 

akan mereka latih pada gilirannya. Konten SETARA akan menyertakan latihan serupa. 

o Tingkatkan apa yang sudah berjalan dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah. 

Sertakan pihak pemerintah dalam pelatihan Gender Transformative Approach (GTA) 

'Pendekatan Transformatif Gender' dan bekerja sama untuk menemukan solusi 

perluasan dan pembingkaian. 

o Upaya harus difokuskan dalam mengintegrasikan SETARA dengan "sistem penjaminan 

mutu pengajaran" agar para guru dievaluasi berdasarkan kinerja dan penyampaian 

materi. 

o Diperlukan solusi inovatif untuk pemantauan dan dukungan guru, serta untuk 

menyampaikan latihan yang dapat mengembangkan pemikiran kritis dan 

keterampilan interpersonal (mis. menggali peluang untuk mengombinasikan sesi 

tatap muka dengan saluran media CSE daring/digital yang tidak terlalu tergantung 

pada guru) 

o SETARA bertujuan untuk meningkatkan pembentukan perspektif dan mendorong 

empati, namun sepertinya tidak realistis jika efek ini diharapkan terkait hasil-hasil 

untuk isu bullying. Kebijakan dan intervensi yang spesifik diperlukan guna mengatasi 

masalah seputar keagresifan, kekerasan, dan bullying. Motivasi pemerintah dan guru 

untuk menanggulangi bullying adalah titik awal untuk CSE, namun CSE tidak akan 

berhasil jika berdiri sendiri.   

o Kita perlu meninjau ulang bagaimana tujuan SETARA dibingkai agar lebih selaras 

dengan motivasi serta bahasa guru dan stakeholders di pemerintah. Hal ini sangat 
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penting terutama menyangkut gender, karena isu tersebut memiliki konotasi LGBTQI 

yang amat sensitif.  

➢ Penelitian implementasi sangat penting untuk memahami hasil evaluasi dampak CSE, dan 

membantu menetapkan standar kualitas minimum. Hasil QuIP dan penelitian implementasi 

harus digunakan sebagai input untuk strategi perluasan.  

➢ Mitra pelaksana dan staf teknis juga perlu mempertimbangkan bagaimana informasi dari 

QuIP, Penelitian Implementasi, dan hasil GEAS memengaruhi ToC SETARA saat ini dan CSE 

secara lebih umum, serta ToC untuk ASRHR yang lebih besar dan komprehensif dan/atau 

program perubahan norma sosial.   

Dalam beberapa bulan ke depan mitra Explore4Action (E4A) akan membagi hasil studi QuIP ini dengan 

sekolah, guru, siswa, dan stakeholders lainnya. Di tahun mendatang, mitra dan stakeholders E4A akan 

berupaya mengembangkan sebuah scale-up toolkit 'perangkat perluasan' untuk meningkatkan 

dukungan pemerintah dan perluasan ke sekolah-sekolah lain. Temuan berharga dari studi QuIP dan 

penelitian lain yang dilakukan di bawah E4A akan dimasukkan ke dalam upaya pengembangan ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi koordinator program E4A: 

Miranda van Reeuwijk di Rutgers Belanda: m.vanreeuwijk@rutgers.nl  

Kristi Praptiwi di RutgersWPF Indonesia: kristi.praptiwi@rutgers.id  
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7. Lampiran 

Lampiran 1. Kurikulum SETARA  

 
Konten SETARA untuk kelas 7 

Topik  Judul Konten Utama  

1 Perjalananku Dimulai Di sini • Aku Siap Memulai Hari Ini! 

• Potret Remaja Indonesia Hari Ini   

• Aku adalah Remaja Sehat dan Bahagia  

2 Aku dan Tubuhku • Melihat Diriku Lebih Dalam 

• Perubahan Diri Saat Pubertas 

• Tubuhku Berubah (Perempuan)  

• Tubuhku Berubah (Laki-Laki)  

3 Menuju Kematangan • Menstruasi  

• Mimpi Basah 

• Belajar Tentang Tubuhmu itu Tidak Tabu 

• Menjaga Kebersihan Menstruasi (MKM)  

4 Memahami Emosi  • Kenali Emosimu 

• Aku Bahagia 

• Mengelola Stres  

• Senang Menjadi Diriku  

5 Gender • Tumbuh sebagai Perempuan dan Laki-laki  

• Stigma dan Diskriminasi 

6 Hak dan Pembuatan Keputusan • Nilai dan Hak  

• Batasan dan Persetujuan  

• Kemampuan Membuat Keputusan  

7 Aku dan Orang-orang di sekitarku • Mereka yang berarti bagiku  

• Aku dan Temanku  

• Aku dan Keluargaku  

• Relasi yang Sehat  

8 Aku Saat Ini • Banyak Belajar dari SETARA (pameran) 

 

Konten SETARA untuk kelas 8 

Topik  Judul Konten Utama  

1 Aku Remaja • Kesimpulan dan refleksi dari Modul SETARA kelas 7 

2 Teman, Sahabat, dan Pacar • Jenis dan konsep hubungan seputar kehidupan remaja 

• Bagaimana remaja dapat membangun 
persahabatan/hubungan romantis yang sehat 

3 Cinta dan Komitmen  • Memahami cinta dan komitmen 

• Bagaimana cinta dan komitmen memengaruhi kehidupan 
remaja 

4 Gender  • Informasi dasar tentang gender 

• Peran dan ketidaksetaraan gender 

• Bagaimana remaja dapat berkontribusi pada keadilan 
gender 

5 Perilaku Berisiko  • Jenis perilaku berisiko di kalangan remaja 

• Bagaimana perilaku berisiko memengaruhi kehidupan 
remaja 
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6 Ajakan dan Perilaku Seksual • Informasi dasar tentang ajakan dan perilaku seksual 

• Tips untuk mengelola ajakan/perilaku seksual dan 
mencegah dampak negatifnya 

7 Kehamilan • Informasi dasar tentang kehamilan 

• Mengapa remaja perlu belajar tentang kehamilan  

8 Kehamilan yang Tidak Diinginkan • Dampak biologis, sosial, dan psikologis kehamilan yang 
tidak diinginkan 

• Cara mencegah kehamilan tidak diinginkan 

9 Perkawinan Anak • Data nasional perkawinan anak 

• Dampak perkawinan anak 

• Cara mencegah perkawinan anak 

10 Infeksi Menular Seksual (IMS) • Informasi dasar tentang IMS 

• Cara merawat dan mencegah IMS 

11 HIV dan AIDS • Informasi dasar tentang HIV/AIDS 

• Praktik non-diskriminatif terhadap pengidap HIV/AIDS 

12 Kekerasan • Jenis-jenis kekerasan 

• Peran remaja untuk mencegah dan menghentikan 
kekerasan 

13 Kekerasan dalam Pacaran • Jenis dan faktor kekerasan dalam pacaran 

• Cara mencegah pelecehan/kekerasan dalam pacaran 

• Tips hubungan yang sehat 

14 Kekerasan Berbasis Seksual dan 

Gender (KBSG) 
• Jenis-jenis KBSG 

• Fakta dan mitos KBSG 

• Dampak KBSG terhadap kehidupan remaja 

• Tips untuk menghentikan/mencegah KBSG 

15 Kesehatan Mental • Informasi dasar tentang kesehatan mental 

• Praktik non-diskriminatif terhadap penderita gangguan 
mental 

16 Teknologi, Internet, dan Media 

Sosial 
• Dampak teknologi digital terhadap kehidupan remaja 

• Keselamatan dan keamanan digital 

17 Rokok dan Narkoba  • Informasi dasar tentang rokok dan narkoba 

• Dampak rokok dan narkoba 

• Cara menghentikan/menghindari konsumsi rokok dan 
narkoba 

18 Dukungan dalam hidup • Jenis-jenis dukungan untuk remaja 

• Seberapa baik sistem dukungan dapat membantu remaja 
untuk mencapai impian mereka dan memiliki kehidupan 
yang sehat 

19 Cita-citaku • Sesi berbagi tentang cita-cita dan motivasi 

20 Aku sudah belajar banyak... • Kesimpulan dan rencana tindak lanjut  
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Lampiran 2. Kuesioner Individu 

 

No ID 
Pertanyaan 

Pertanyaan 

A1. Kode responden 

A2 Lokasi wawancara (kota & kabupaten)  

A3 Nama sekolah  

A4 Nama pewawancara 

A5 Nama notulen (jika ada)  

A6 Tanggal wawancara (dd/mm/yyyy) 

A7 Waktu dimulainya wawancara  (hh:mm) 

A7b Durasi wawancara (dalam menit) 

A8 Waktu berakhirnya wawancara (hh:mm) 

A9 Ceritakanlah tentang dirimu  

A9a Apa jenis kelamin responden? 

A9b Berapa usia responden? 

A9c Responden duduk di kelas 8 apa? 

B1 Mohon jelaskan apakah tingkat kenyamananmu berubah sejak masuk SMP ketika 
berbicara tentang seks, seksualitas, pubertas, dan topik lainnya terkait tubuhmu?  

B2 Secara keseluruhan, selama setahun belakangan, apakah tingkat kenyamananmu ketika 
berbicara tentang seks, seksualitas, pubertas dan topik lainnya terkait tubuh…Meningkat, 
Menurun, atau Tetap sama? 

B3 Apakah alasan utama perubahan apapun? 

C1 Mohon jelaskan apakah selama setahun terakhir perasaanmu ada yang berubah tentang 
perbedaan yang kamu alami dikarenakan pubertas /'bertumbuh'? 

C2 Secara keseluruhan, apakah perasaanmu terhadap perubahan yang kamu hadapi karena 
pubertas/'bertumbuh' menjadi…Lebih positif, Kurang positif, atau Tetap sama? 

C3 Apakah alasan utama perubahan apapun? 

D1 Mohon jelaskan apakah selama setahun terakhir pendapatmu ada yang berubah tentang 
tidak samanya/adilnya perlakuan berbasis gender kepada perempuan dan laki-laki?  

D2 Secara keseluruhan, setelah memasuki SMP, apakah kesetaraan gender (perlakuan setara 
terhadap perempuan dan laki-laki tanpa memandang jenis kelamin) lebih penting atau 
kurang penting untukmu?  

D3 Apakah alasan utama perubahan apapun? 

E1 Mohon jelaskan, sejak memasuki SMP apakah ada perubahan tentang pengalamanmu 
terkait bullying? 

E2 Secara keseluruhan, apakah rasa amanmu terkait bullying... Naik, Turun, atau Tetap 
sama? 

E3 Apakah alasan utama perubahan apapun? 
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F1 Mohon jelaskan, sejak memasuki SMP, apakah ada perubahan terkait rasa percaya 
dirimu? 

F2 Secara keseluruhan, apakah rasa percaya dirimu (bagaimana kamu memandang diri 
sendiri dan keahlianmu, serta kemauan dan kemampuan mengekspresikan diri sendiri)… 
Naik, Turun, atau Tetap sama? 

F3 Apakah alasan utama perubahan apapun? 

G1 Mohon jelaskan, sejak memasuki SMP, apakah perasaanmu berubah tentang pengalaman 
romantis/seksual yang kamu alami? 

G2 Secara keseluruhan, apakah tingkat kenyamananmu tentang pengalaman 
romantis/seksual yang kamu alami… Naik, turun, atau tetap sama?  

G3 Apakah alasan utama perubahan apapun? 

H1 Mohon sebutkan 3 hal utama dari SETARA yang telah memberikan pengaruh positif 
terhadapmu dan teman-teman kelasmu, baik dari cara kamu/kalian berpikir atau 
bertindak. Hal ini bisa jadi merupakan topik tertentu, latihan tertentu, hasil renungan, 
atau bagaimana kamu merasa didukung, guru tertentu, dll. Mohon berikan penjelasan 
yang terperinci dengan contoh-contoh. 

Mohon sebutkan juga secara singkat mengapa/bagaimana hal tersebut penting bagimu 
(yaitu bagaimana hal tersebut mengubah cara kamu berpikir atau berperilaku) 

I1 Pertanyaan yang ditanyakan oleh responden 

I2 Hasil observasi peneliti 
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Lampiran 3. Tema menurut lokasi penelitian dan jenis kelamin responden 

 

Grafik batang di halaman selanjutnya menyajikan lima tema:  

• Pubertas 

• Ketertarikan dan pacaran 

• Bullying 

• Gender 

• Kepercayaan diri  

 

Jumlah responden yang menyebutkan faktor tertentu ditunjukkan berdasarkan panjang batang.  

 

Bagan kiri dipisahkan lebih lanjut menurut lokasi penelitian, yang ditunjukkan menurut warna sebagai 

berikut:  

 

 

 

Bagan kanan menurut tema selanjutnya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, ditunjukkan 

berdasarkan warna sebagai berikut:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Denpasar Semarang  Bandar Lampung 

Perempuan Laki-Laki 
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Tema Pubertas    

 
Gambar 269. Faktor-faktor Pubertas 
Menurut lokasi         Menurut jenis kelamin  
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Tema Ketertarikan dan pacaran  

 
Gambar 30. Faktor-faktor ketertarikan dan pacaran 
Menurut lokasi         Menurut jenis kelamin 
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Tema Bullying   

Gambar 31. Faktor-faktor Bullying 
Menurut lokasi         Menurut jenis kelamin  
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Tema Gender   

Gambar 32. Faktor-faktor Gender 
Menurut lokasi         Menurut jenis kelamin  
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Tema Kepercayaan diri   

Gambar 33. Faktor-faktor Kepercayaan diri  
Menurut lokasi         Menurut jenis kelamin  

 
 

 


