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Tujuan Aktivitas Proteksi Diri Anak
1. Membantu anak mengekspresikan dan mengatasi emosi/pengalaman negatif

serta meningkatkan emosi positif (empowering)

2. Mengembangkan kemampuan pemahaman anak tentang anggota tubuh dan
kekerasan seksual serta mengembangkan kemampuan melindungi diri

3. Membangun konsep diri dan harga diri anak

4. Mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi dan mengatasi
masalah



Penggunaan Media Permainan
Pertimbangan memilih media permainan :

1) Tahapan perkembangan usia anak-anak, budaya, dan minat anak

2) Bertujuan untuk membangun kedekatan dengan anak-anak dan membantu anak-anak
bercerita

3) Media permainan dapat menjadi proyeksi dan sarana katarsis pikiran dan perasaan anak-
anak



AKTIFITAS PERMAINAN

Identifikasi 
emosi anak

Kemampuan 
Mengatasi 

Emosi

Proteksi Diri 
Anak

Empowerment



Identifikasi emosi anak
(Menemukan dan Merasakan)

1. Siapkan kertas (manila putih) atau A3 kosong, pulpen/spidol/crayon warna warni, dan
plester.

2. Buatlah berbagai emoticon dengan membuat kesepakatan dengan anak, mana yang
berwajah sedih, takut, cemas, marah, dan lain lain.

3. Ajak anak menceritakan apa yang menyebabkan dirinya memiliki perasaaan tersebut.

4. Aktifitas ini ditutup dengan arah menuju ke emosi positif



Melawan Ketakutan/Kecemasan-Eksplorasi Keberanian/Coping 
(Membuat Kolase)

1) Mari kita membuat cerita pengalaman tentang diri adek/kakak sendiri, boleh cerita
rahasia/sedih/senang/jengkel/benci/kangen atau yang lainnya

2) Ceritakan pengalaman itu lewat kertas putih ini tetapi tidak hanya dengan menggunakan pensil juga
menempel gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan kita.

3) Sambil menggunting, menempel, dan menggambar, adek/kakak bercerita yah tentang gambar apa
yang adek/kakak buat.

4) Tema menggambar harus ada keseimbangan, jika dimulai dengan tema sedih maka dilanjutkan
dengan tema gembira. Jika diakhiri dengan tema sedih maka ditutup dengan tema hal yang
menyenangkan/kekuatan.



Proteksi Dini-Pengenalan Tubuh 
(My Point)

1) Tempel kertas putih di dinding lalu tempel foto-foto anggota keluarga dan kenalan kemudian beri kertas marker
berbeda warna di masing-masing foto sesuai dengan keinginan anak

2) Orangtua bisa memulai dengan lagu “Kepala-Pundak-Lutut-Kaki”

3) Lalu menanyakan “mana tanganmu ? Mana (sebut anggota tubuh yang lain) ?”. Perhatikan kemampuan anak
mengenali anggota tubuhnya.

4) Lalu tanyakan, siapa foto yang diberi kertas warna merah ? Biasanya kalian bermain apa/ngapain saja ?

5) Coba, menurut adek/kakak, (sebut nama yang ada difoto) boleh menyentuh badan adek/kakak dimana saja ?
Tempelkan kertas yang sama dengan warna di foto pada badan adek/kakak

6) Terangkan dengan pelan-pelan mana yang boleh disentuh atau tidak.

7) NB : Terangkan juga bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan atau tidak.



Netralizer - Empowering
(Tongkat Kekuatan/Kebahagiaan)

1) Buat bentuk bintang atau bunga yang dijadikan sebagai simbol kekuatan/kebahagiaan

2) Lalu mulai menggambar atau membuat kolase pada bintang/bunga tersebut, kemudian
menanyakan “adik ingin menjadi apa kalau sudah besar?” “apa saja kekuatan atau peristiwa apa
yang menyenangkan yang ada di dalam diri adek”. Perhatikan kemampuan anak mengenali
kekuatan atau kebahagiaan dirinya.

3) Kemudian, tanamkan pada anak-bahwa semua kekuatan dan kebahagiaan ada didalam dirinya..
Dan semua itu bisa membuat dia menjadi apa yang diinginkan



Sharing dan Diskusi



MaturNuwun
SEHAT-BAHAGIA-HEBAT



Oleh :
Veronika Febriana Dian Pertiwi, M.Psi., Psikolog



 Semua anak memiliki kesempatan menjadi anak hebat. Bahkan Anak 
Berkebutuhan Khusus pun bisa menjadi anak hebat.Hebat meski 
dengan keterbatasannya.

Mengoptimalkan
pendampingan

orangtua Mensupport
anak dan

melibatkan

Pendampingan
sehari-hari

Mampu mengawal
anak untuk
menemukan

minatnya

HEBAT
Yang
……..



 Pengertian Modul Pendampingan Anak Disabilitas 
Intelektual Petunjuk teknis yang akan dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Semarang

 Sasaran pengguna : orangtua atau pendamping

 Tujuan Modul Pendampingan Anak Disabilitas 
Intelektual 
Memberikan gambaran, informasi, dukungan
 menyiapkan anak untuk terjun ke lingkungan sosial dan 

sekolah

DENGAN CARA melatih kecakapan hidup (life skill) dan 
pendampingan kesehatan reproduksi serta
seksualitas



Prinsip ditekankan karena penting dalam
teknisnya. Selain penting, prinsip juga memiliki
kontribusi besar dalam menentukan hasil dari
aplikasi modul ini. Prinsip-prinsip yang harus
diterapkan adalah :
◦ Kesiapan  anak dan orangtua/pendamping

◦ Terus dan berkesinambungan 
orangtua/pendamping kepada anak 

◦ Dukungan Penuh  orangtua/pendamping pada anak

◦ Konsistensi atau tetap  pola





Pengertian Disabilitas Intelektual

American Psychiatric Association (2013), 
disabilitas intelektual merupakan gangguan 
yang terjadi selama masa perkembangan 
yang diikuti oleh:
kurangnya kemampuan berpikir,
kemampuan konseptual,
kemampuan sosial,
terhambatnya fungsi adaptif,
kemampuan motorik,
keterampilan praktis.



 Genetik atau bawaan dari orangtua

 Kondisi kehamilan dan kelahiran disertai 
infeksi dan toksin

 Lingkungan dan sosiokultural  non genetik

 Kondisi orangtua  bergangguan



 Disabilitas Intelektual berdasarkan tingkat IQ 
yang dimiliki oleh anak menurut Grebb, 
Kaplan, dan Sadock (2010) 



klasifikasi kognitif Sosial emosi motorik Bahasa capaian

ringan IQ 55 – 70
Pencapaian 
akademik 
sampai 
pada 
sekolah 
kejuruan

Tidak 
nampak 
bermasalah 
(seperti anak 
normal 
lainnya)

Tidak 
nampak 
bermasalah 
(seperti 
anak normal 
lainnya)

Tidak nampak 
bermasalah 
(seperti anak 
normal 
lainnya)

Mampu 
didik dan
mampu
latih

Sedang IQ 35 – 55
Pencapaian 
akademik 
sampai SD
Kompeten 
dalam 
aktivitas 
praktis

Kurang 
ekspresih dan 
cenderung 
sering 
merasa 
terasingkan

Dapat
beraktivitas 
seperti anak 
normal pada 
aktivitas 
motorik 
kasar

Mengalami 
keterlambatan 
bicara dan 
minim 
kosakata

Mampu 
didik dan
mampu
latih



Berat IQ 20 – 35
Terlihat mulai 
usia 
prasekolah

Terbatas pada 
relasi sosial 
kecuali 
dengan 
pendampinga
n orang 
terdekat

Dalam
aktivitas 
motorik 
kasar dan 
halis perlu 
dibantu

Terlambat 
bicara dengan 
tingkat yang 
parah, bicara 
tidak jelas dan 
bahkan tidak 
paham 
dengan 
bahasa bicara

Mampu
Latih

Sangat 
berat

IQ dibawah 
20

Cenderung
tidak memiliki 
ekspresi dan 
tidak mampu 
menjalin 
relasi sosial.

Berlu 
bantuan 
setiap saat

Mungkin 
berkembang 
di usia dewasa

Mampu
latih
dengan
pendampin
gan penuh



 Hal-hal yang penting dilatihkan
1. Kedisiplinan/ kepatuhan

2. Keterampilan Berpakaian

3. Ketrampilan Makan

4. Kebersihan Pribadi, Kebiasaan Kesehatan, 
Perawatan, dan Tata Krama

5. Aktivitas Bermain

6. Latihan Toiletries



 Mengapa penting?

 Konsep dasar yang harus ditekankan :
o Benar salah

oDiterima dan tidak diterima

oAsertif

oReward and helping for error

o Beri banyak waktu dan diingatkan

oNyaman dan menyenangkan



Disiplin/ kepatuhan buruk apabila :
1. Ingatan lemah
2. Situasi keras dan mengancam
3. Aturan yg tidak konsisten

Koreksi bila salah dengan
segera dan tidak
mengancam

 Putuskan program yg
akan dilatihkan

 Instruksi dan bahasa
yang sama

 Aturan yg tepat dan
tetap

 Sanksi atau pujian

Melatih selalu dengan
memberikan contoh konkrit
yang dapat dilihat oleh anak



 Teknik
a. Melatih memakai pakaian harian

b. Beri alasan mengapa harus memakai baju atau
pakaian

c. Tempat pakaian yang mudah dijangkau anak

d. Pakaian sederhana : kancing, resleting,tali, dll

e. Melatih dengan waktu yg panjang

f. Gunakan kosakata sederhana dan familiar

g. Anak boleh memilih pakaian yang disukai

h. Konsisten waktu dan model pakaian yg akan
dipakai



Kerapian :
1. Melipat pakaian
2. Menggantung pakaian
3. Meletakkan pakaian kotor

pada keranjang
4. Memakai pakaian yang 

sudah disetrika

Ketentuan lain :
1. Pakaian bersih
2. Memperbaiki dengan

segera bila rusak
3. Berpakaian seperti teman

yang lain
4. Menyesuaikan situasinya

 Mengenali macam-
macam baju

 Melepas baju/ celana
tanpa kancing dan
hak/resleting

 Latihan memasangkan
hak dan resleting

 Latihan mengkancing
baju

 Latihan menalikan pita



 Latihan dapat dilakukan bila :
1. Anak mampu duduk tenang
2. Motorik halus cukup matang
3. Melewati fase oral
4. Orangtua siap

 Perlengkapan yang disiapkan:
1. Alas untuk makanan yg akan mungkin tercecer
2. Cangkir dengan pegangan
3. Piring dan sendok yang aman dan ringan

 Jenis makanan
Cairlembut agak bertekstur (lembek)  kasar  keras



Makanan yang mudah
disendok

Motorik halus dapat dilatih dengan
permainan pasir dengan sendok
atau sekop.

 Sendok dengan gagang besar
namun ringan, piring ringan
dan tidak licin.

 Posisi pelatih di belakang
untuk awalan dan disamping
apabila anak dirasa sudah
mampu dilepas

 Melatih dengan instruksi
jelas dan jangan lupa tetap
kenalkan anak dengan
makanan yang akan dia
makan

 Anak boleh mencoba
makanannya dahulu dengan
sedikit suapan

 Tahapan latihan :
Memegang sendok

Menyendok makanan

Mengarahkan makanan ke
dalam mulut

Mengunyah

Menelan

Diulang sampai muncul
konsistensi



Contoh dan
menyenangkan

Mengarahkan makanan
ke dalam mulut



 Kebersihan, perawatan diri, dan kebiasaan 
sehat meliputi :
o Mandi setiap hari

o Cuci tangan 

o Gosok gigi

o Potong kuku

o Kulit harus bersih dan kering

o Membersihkan hidung, telinga dan lipatan tubuh

o Mengelap hidung, mulut, dan daerah mata dengan 
menggunakan tisu atau saputangan

o Membersihkan area genital setelah BAB atau BAK



 Melatih anak untuk bersikap dan menjaga 
kesopanan :
o Mengucapkan terima kasih, maaf dan tolong

o Mengucakpkan salam dan berjabatangan ketika 
bertemu orang

o Berbicara pelan-pelan

o Menutup mulut saat bersin

o Menutup mulut ketika bersendawa

o Manner ketika duduk (kaki terutama) dan ketika makan



 Manfaat bermain : anak akan belajar tentang 
banyak hal dan membuatnya semakin 
meningkat kemampuannya

 Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Pengawasan  rentang perhatian pendek dan tidak 

imajinatif serta inisiatif

2. Lebih menyukai kegiatan bermain dengan teman yg 
usia mentalnya sama

3. Pilihkan teman bermain yang dapat memahami anak

4. Permainan bersifat stimulatif (merangsang 
perkembangannya)

5. Merawat mainan



Dilatih secara personal 
sebelum masuk kelompok 

Note :
Dikenalkan dengan permainan yang 
efektif dan tidak berbahaya.
Orangtua menyajikan permainan 
yang sesuai dengan kondisi anak.

 Bermain bola

 Bermain mobil-mobilan

 Bermain sepeda

 Bermain peran 

 Bermain masak-masakan 
atau boneka

 Bermain lompat tali

 Bermain congklak atau 
sunda manda

 dll



 Perlu adanya beberapa hal yang ditekankan :
Sikap tenang dan sabar

Konsisten

Kesiapan anak dan pendamping
1. Mengenali waktu BAB dan BAK

2. Siap lepas popok

3. Anak bisa berdiri dan jongkok

4. Anak mampu memperlihatkan tanda-tanda “kebelet”

Observasi dilakukan dalam waktu 1 minggu



 Mengenalkan area toilet atau kamar mandi yang 
akan digunakan

 Konsisten dalam Instruksi dan bahasa
 Jangan biarkan anak sendirian pada awal 

toiletries
 Ajarkan anak untuk membuka dan menutup 

pintu
 Memakai dan melepas celana di dalam toilet, 

maka gantungan disesuaikan
 Gunakan pot mainan apabila ada (tentatif)
 Bantu membilas atau cebok sebelum dilatihkan
 Nyaman dan menyenangkan
 Jangan lupa berikan pujian



 Mengenali BAB dengan observasi waktu :
Muncul kentut

Sebelum atau sesudah jam makan

Pagi atau sore

Saat tidur

 Ketika sudah paham polanya :
Mengajak ke toilet

Membuka celana

Memposisikan anak di atas toilet dengan benar

Melatih untuk membersihkan dan mengguyur

Anak keluar dengan kondisi sudah bercelana



 Jika anak dipaksa atau mengancam :
Justru akan menahan dan sembelit
Cemas karena takut dan justru akan sering nekat BAB di luar 

kamar mandi
Agresif bila merasa ingin BAB

 BAK sedikit lebih mudah tetapi waktunya lebih 
sering, sehingga orangtua harus lebih jeli dan 
cermat dalam mengobservasi. Biasanya pola BAK 
anak itu per 2 jam.

 Hias Kamar mandi atau toilet dengan stiker 
menarik atau pilihlah warna yang cerah dan 
berikan penerangan yang cukup.



1. Kesiapan 

2. Pengulangan

3. Pujian

4. Ajari satu hal dalam satu waktu

5. Tenang dan menyenangkan

6. Berikan banyak waktu

7. Rangsang percakapan sambil melakukan gerakan 
bersamanya

8. Jangan menganggap bahwa keterampilan yang 
dipelajari dalam satu situasi dapat diterapkan di satu 
situasi lain

9. Bantu anak hanya ketika anak membutuhkannya

10. Konsisten

11. Minta anak menyelesaikan tugas

12. Tunjukkan padanya bagaimana melakukan sesuatu

13. Merasa dicintai dan diinginkan



1. Kematangan bantu diri

2. Melatih kemampuan berkomunikasi/ 
berbahasa

3. Memilih Sekolah yang sesuai

4. Mempersiapkan untuk masa depan

5. Perkembangan Seksual dan Proteksi diri



 Pendampingan di sekolah rata-rata dibutuhkan bagi 
anak dengan Disabilitas intelektual kategori sedang

 Untuk itu pendampingan sebaiknya tetap mengacu 
pada menolong bila dibutuhkan, karena  Mampu 
latih sehingga masih memungkinkan untuk masuk 
secara mandiri ke lingkungan sosial  persiapan 
matang pada kecakapan hidup

 Orangtua sebaiknya menginformasikan kondisi anak 
secara jujur dan apaadanya  mengkondisikan 
lingkungan sekolah untuk mengenal lalu paham 
kondusif untuk anak berkembang

 Menarik anak jika dirasa ia dekat dengan situasi yang 
mengancam  misal bullying, kekerasan seksual, dll



Seksualitas
Anak dengan Disabilitas Intelektual

CVR Abimanyu

Semarang,  Juli 2018



• Seks dapat berarti alat kelamin, jenis kelamin, perasaan, pengalaman, dan
hasrat erotis. Seks juga dapat diartikan sebagai aktifitas fisik yang 
melibatkan organ fisik untuk tujuan reproduksi atau mencari kenikmatan. 

• Seks merupakan kata benda, sedangkan kata sifatnya adalah seksual.
• Seksualitas adalah aspek utama dalam hidup manusia yang meliputi seks, 

identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, 
keintiman dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan melalui
fantasi, keinginan, keyakinan, perilaku, nilai-nilai kehidupan, secara praktis, 
peran dan hubungan relasi. Meskipun mencakup semua hal tersebut, 
seksualitas tak selalu dialami atau diekspresikan. Seksualitas dipengaruhi
faktor interaksi biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, ethic, 
hukum, sejarah, kepercayaan, dan keagamaan.

© fandhiachmat 2015 All rights reserved

Istilah

Seksualitas



Seksualitas adalah cara manusia mengalami dan 
mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual. 

Seksualitas bukan hanya membicarakan seputar organ 
seksual atau aktifitas seksual, namun menyangkut 

keberadaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan 
dan juga relasinya dengan orang lain. 

© fandhiachmat 2015 All rights reserved

Istilah

Seksualitas



• (ORAL) lahir – 1 tahun memiliki sumber kesenangan yang berpusat pada 
aktivitas oral sepert menghisap, menggigit, megunyah, dan berbicara. 

• (ANAL) 1-3 tahun memiliki pusat kenikmatan di area dubur, dan sering 
melakukan kegiatan seperti menahan / mengeluarkan feses sesuai keinginan. 

• (FALIK) 3-6 tahun memiliki pusat kenikmatan di area kelamin, dan sering 
melakuan kegiatan seperti mengamati alat kelamin sendiri atau orang lain. 

• (LATEN) 6-12 tahun melakukan keterampilan dan karakter yang mulai 
dibentuk. Anak dengan usia ini memiliki energy untuk belajar dan bermain. 

• (GENITAL) 12 tahun keatas memiiki kenikmatan di daerah genitalia.

PSIKOSEKSUAL

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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PSIKOSEKSUAL

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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Tahap ciri-ciri ceklist

Oral (0-1 tahun) suka menghisap

suka menggigit

suka mengunyah

suka berbicara

Anal (1-3 tahun) menahan feses

mengeluarkan feses

Falik (3-6 tahun) mengamati alat kelamin diri

mengamati alat kelamin orang lain

mengamati area tubuh yang menarik

mengetahui area tubuh yang sensitif

mengetahui perbedaan jenis kelamin

mengetahui perbedaan peran

laten (6-12 tahun) melakukan keterampilan yang diperoleh

suka bermain



• Suka memasukkan benda asing ke mulut
ORAL

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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No. Kegiatan Cek

1 mengawasi anak, terlebih aktifitas anak memasukkan

sesuatu ke mulutnya

2 menyediakan mainan / barang untuk aktifitas anak dengan

mulutnya (kempengan, mainan yang aman)

3 mengarahkan perilaku anak dari memasukkan hal yang tidak

aman menjadi memasukkan hal yang aman

4 melakukan no 3 tidak dengan kekerasan, melainkan

keceriaan.

5 menempatkan barang-barang berbahaya ke tempat yang

tidak terjangkau anak



• Bermain dengan otot anus
ANAL

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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No. Kegiatan Cek

1 tidak melakukan kekerasan pada anak ketika anak buang air besar di celana

2 menghadirkan suasana ceria saat anak buang air besar

3 menyediakan mainan untuk berlatih menggunakan toilet

(toilet berbentuk wc, Koran, kardus, dll)

4 menyediakan toilet yang bersih dan terang

5 mengawasi anak supaya tidak terlalu lama berada dalam toilet

6 mengapresiasi anak setelah selesai buang air besar dengan benar

7 menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menemani anak untuk buang air besar.

(dengan persetujuan. Misal guru wali saat di sekolah, bapak & ibu saat di rumah.



• Identifikasi diri dan jenis kelamin

•Eksplorasi alat kelamin

•Meniru orang dewasa

•Perlindungan seksualitas dini.

Falik

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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Falik

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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Sentuhan boleh 2x kepala, tangan kaki

Karena sayang 3x

Sentuhan tidak boleh 2x yang tertutup baju dalam

Hanya diriku 2x yang boleh menyentuh

Sentuhan boleh 2x kepala, tangan kaki

Karena sayang 3x

Sentuhan tidak boleh 2x yang tertutup baju dalam

Hanya diriku 2x yang boleh menyentuh

Falik

Citra Pesona C.11 Tembalang749 – 700 
69
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No Kegiatan Cek

1 memancing pertanyaan anak terkait identitas diri (kegiatan yang dilakukan laki-laki maupun perempuan)

2 menyediakan jawaban yang mudah dipahami oleh anak

3 melakukan interaksi Tanya jawab dengan suasana ceria

4 tidak mendiamkan anak yang sedang bertanya

5 tidak memarahi anak ketika mengetahui anak sering memainkan atau mengamati alat kelamin

6 memancing pertanyaan / interaksi seputar alat elamin ketika mengetahui anak sering memainkan atau mengamati

alat kelamin

7 menyediakan jawaban ketika anak bertanya seputar alat kelamin

8 memfasilitasi pembicaraan anak saat meniru orang dewasa

9 memfasilitasi anak mengamati peran orang dewasa

10 menjauhkan barang berbahaya yang sering digunakan orang dewasa dari jangkauan anak

11 menentukan area tubuh yang boleh dipegang

12 menentukan siapa saja yang boleh memegang tubuh

13 berkomunikasi mengenai sentuhan yang didapat anak pada hari ini

14 mengapresiasi keberhasilan anak dalam menjaga privasi diri



• Ketertarikan pada media, pembicaraan, atau istilah baru ( bisa yang mengarah pada 
seksualitas)

LATEN
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No. Kegiatan Cek

1 mengadakan interaksi dengan anak terkait kegiatannya dalam sehari

2 membahas istilah-istilah baru yang ditemukan anak

3 tegas dan mengarahkan, namun tidak perlu melakukan kekerasan ketika anak

mendapat istilah yang tidak sopan.

4 mengapresiasi anak atas kegiatan dan pembelajaran yang telah dilakukan.

5 berkomunikasi mengenai sentuhan yang didapat anak pada hari ini

6 mengapresiasi keberhasilan anak dalam menjaga privasi diri



• Pemaknaan aktivitas

• Perubahan fisik

• Menstruasi & mimpi basah

• Kehamilan 

GENITAL
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GENITAL (pria)
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No Aktifitas Cek

1 memahami perubahan pemaknaan anak terhadap suatu perilaku

2

mengawal anak supaya mengonsumsi hal yang sehat secara seksualitas

(tidak memaparkan anak terhadap pornografi / pornoaksi)

3 berkomunikasi mengenai perubahan fisik yang terjadi, dan suasa perasaan anak remaja

4
mengajak anak merawat diri terkait perubahan fisik yang terjadi

(merapikan kumis dan atau bulu lain di tubuh)

5 berkomunikasi mengenai mimpi basah

6
mengajak anak merawat diri terkait perubahan hormon yang terjadi

(mencuci penis, berganti celana setelah mimpi basah)

7 berkomunikasi dengan anak supaya menjaga dirinya sebagai sebuah privasi.

8 berkomunikasi mengenai sentuhan yang didapat hari ini

9 mengapresiasi keberhasilan anak dalam menjaga privasinya



GENITAL (wanita)
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No Aktifitas Cek

1 memahami perubahan pemaknaan anak terhadap suatu perilaku

2
mengawal anak supaya mengonsumsi hal yang sehat secara seksualitas

(tidak memaparkan anak terhadap pornografi / pornoaksi)

3 berkomunikasi mengenai perubahan fisik yang terjadi, dan suasa perasaan anak remaja

4
mengajak anak merawat diri terkait perubahan fisik yang terjadi

(merapikan rambut ketiak dan atau bulu lain di tubuh)

5 berkomunikasi mengenai menstruasi

6

mengajak anak merawat diri terkait perubahan hormon yang terjadi

(mencuci vagina, menjaga kebersihan celana dalam & celana, berganti pembalut saat periode

menstruasi)

7 berkomunikasi dengan anak supaya menjaga dirinya sebagai sebuah privasi.

8 berkomunikasi mengenai sentuhan yang didapat hari ini

9 mengapresiasi keberhasilan anak dalam menjaga privasinya



Mari 

Mengawal Seksualitas Anak !
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