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Pergaulan remaja dengan lawan jenisnya atau sering disebut dengan 

“Pacaran” semakin meningkat dan menjerumus ke perilaku seksual beresiko. 

Pacaran pada masa remaja sekarang membawa remaja kepada perbuatan 

seperti perzinahan, melatih kemunafikan, menjadikan seseorang banyak 

berkhayal, sehingga mengurangi produktivitas, menjadikan hidup boros, 

melemahkan daya kreatifitas dan menyulitkan konsentrasi dalam belajar, 

menyebabkan terlambat dalam penyelesaian studi, terjadi pertengkaran dan 

pembunuhan, hanya karena berebut pacar. Semua terjadi karena pikiran 

hanya tertuju kepada pacar. Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan 

berdampak pada kualitas SDM pada masa yang akan datang. Sehingga 

diperlukan banyak sumber informasi bagi remaja untuk meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan dalam menyikapi dampak pacarana dan mampu 

menghindari hal-hal yang cenderung negative yang ada dalam pacaran.

Komik tentang dampak pacaran pada remaja ini, merupakan media 

informasi berupa komik edukatif yang dikembagkan dengan tujuan untuk 

memberikan informasi dan pemahaman menganai dampak pacaran pada 

remaja. Komik edukatif ini, diharapkan sebagai bahan atau media dalam 

memberikan informasi bagi Guru dan praktisi pendidikan, yang dapat 

digunakan dalam layanan pendidikan khususnya pada layanan Bimbingan dan 

Konseling dalam bidang pribadi sosial pada remaja sekolah menengah. 

Dengan media komik edukatif ini diharapkan Guru dan Siswa dapat 

mendiskusikan masalah mengenai hubungan antar lawan jenis atau pacarana 

dan pengalaman penting lain secara lebih terbuka. 

Sebagai buku (komik) yang bersifat rintisan, penulis menyadari 

masih banyak kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun 

sangat penulis harapkan dari pembaca buku komik edukatif ini. Atas segala 

perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Yogyakarta, 12 Maret 2019

Penulis 

KATA PENGANTAR

i



DAFTAR ISI

ii

 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................................  i 

DAFTAR ISI  ................................................................................................................... ii 

PENDAHULUAN  ............................................................................................................  1 

KOMPETENSI DASAR  .................................................................................................  3  

STANDARD KOPETENSI  ............................................................................................  4 

CAPAIAN PEMBELAJARAN  .......................................................................................  5 

PETUNJUK PENGGUNAAN KOMIK EDUKATIF  ...................................................  6 

TOKOH KOMIK  ..............................................................................................................  7 

DESKRIPSI CERITA .....................................................................................................  8 

5 HAL AGAR TERHINDAR HUBUNGAN YANG TIDAK SEHAT  .....................  36 

LEMBAR EVALUASI  ...................................................................................................  41 

DAFTAR PUSTAKA   ....................................................................................................  42 



Masa remaja disebut masa peralihan. Masa remaja adalah masa yang 

rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan 

kejahatan seks. Pergaulan yang menuju pada seks bebas dapat 

membahayakan tumbuh kembang remaja, karena dapat terjangkit berbagai 

penyakit kelamin terutama HIV/AIDS. Fenomena yang banyak terjadi 

dikalangan remaja saat ini adalah perilaku gaya pacaran yang negatif yang 

berdampak pada Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), seks bebas, Kehamilan 

Tidak Dikehendaki (KTD), Aborsi, Penyakit Menular Seksual (PMS). 

Pacaran pada masa remaja sekarang membawa remaja kepada 

perbuatan seperti perzinahan, melatih kemunafikan, menjadikan seseorang 

banyak berkhayal, sehingga mengurangi produktivitas, menjadikan hidup 

boros, melemahkan daya kreatifitas dan menyulitkan konsentrasi dalam 

belajar, menyebabkan terlambat studi, terjadi pertengkaran dan 

pembunuhan, hanya karena berebut pacar. Semua terjadi karena pikiran 

hanya tertuju kepada pacar. Hal ini jika dibiarkan akan berakibat kurang 

baik pada perkembangan remaja oleh sebab itu, remaja perlu diberikan 

informasi-informasi yang baik yang dikemas sesuai dengan kebutuhan 

remaja, mengingat fenomena pacaran banyak digandrungi oleh kalangan 

remaja.

 

Bimbingan dan Konseling merupakan proses yang melibatkan 

seseorang guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) dalam upaya memberikan 

layanan yang memandirikan bagi peserta didik. Dalam proses pemberian 

layanan Bimbingan dan Konseling tidak terlepas dari proses komunikasi, agar 

pesan dan tujuan yang ingin di capai dapat diterima dengan baik oleh peserta 

didik. 

PENDAHULUAN

1



Komik adalah salah satu media grafis yang berbentuk gambar 

dihubungakan dengan tokoh-tokoh karakter tententu yang menjadi icon 

dalam komik. Komik dikatakan edukatif apabila di dalam komik itu sendiri 

terdapat nilai-nilai pendidikan, baik dari cerita dan gambar, yang 

memungkinkan peserta didik dapat mengikuti alur cerita yang bisa 

membuat perhatian dan minat baca peserta didik. Nilai pendidikan atau 

edukatif dapat dikatakan sebagai pesan atau sesuatu yang ingin 

disampaikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau terkait dengan sasaran komik yaitu peserta didik atau siswa SMP. 

Komik edukatif tentang dampak pacaran mempunyai ciri-ciri 

sebagai media, serta klasifikasi dalam media sebagai layanan Bimbingan 

dan Konseling. Komik edukatif ini sebagai media belajar bidang pribadi 

sosial yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Dengan media komik 

edukatif ini, guru dan siswa dapat mendiskusikan masalah siswa 

mengenai hubungan antar lawan jenis atau pacaran dan pengalaman 

penting lain secara lebih terbuka.

2



A. TUGAS PERKEMBANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH  

PERTAMA

KOMPETENSI DASAR
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Havighust (dalam Nurhudaya, editor Supriatna, 2011:120) 

menengatakan tugas perkembangan usia remaja antara lain :

1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari 

kedua jenis.

2. Mencapai suatu peranan sosial sebagai pria dan wanita.

3. Menerima dan menggunakan fisik secara efektif.

4. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang lain.

5. Mencapai kebebasan keterjaminan ekonomis.

6. Memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan/jabatan.

7. Mempersiapkan diri untuk berkeluarga

8. Mengembangkan konsep-konsep dan ketrampilan intelektual yang 

diperlukan   sebagai warga negara.

9.Menghendaki dan mencapai kemampuan bertindak secara 

bertanggung jawab.

10. Mengembangkan sistem nilai dan etika sebagai pegangan bertindak.



STANDAR KOMPETENSI KEMANDIRIAN (SKK) PESERTA 

DIDIK PADA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA

Depdiknas.2008. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan 

Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.Jakarta.

STANDART KOMPETENSI
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CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah para siswa 

membaca komik edukatif ini sebagai berikut. 

1. Siswa dapat memahami isi komik edukatif yang berupa informasi 

tentang dampak pacaran pada remaja sebagai bahan renungan dan 

instropeksi bagi siswa.

2. Siswa memiliki pengetahuan akan dampak dari pergaulan 

menjerumus ke arah seksual beresiko.

3. Siswa mampu mengembangkan sistem nilai dan etika sebagai 

pegangan dalam bertindak.

4. Siswa mampu bergaul lebih matang dengan lawan jenisnya sebagai 

pria dan wanita.

5. Siswa memiliki pemahaman akan pentingnya menjaga diri dari 

pergaulan yang menyimpang.
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Sebelum menggunakan media komik edukatif tentang dampak 

pacaran pada remaja ini, perlu hal-hal yang harus diperhatikan. Adapun 

petunjuk penggunaan komik edukatif ini sebagai berikut.

1. Bagi Pembimbing

2. Bagi Siswa 

PETUNJUK PENGGUNAAN KOMIK 

EDUKATIF

6

a.Menjelaskan tujuan setiap pokok bahasan yang akan disampaikan 

sehingga siswa memahami layanan bimbingan yang akan 

dilaksanakan

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca komik  

edukatif yang telah disediakan agar lebih memahami.

c. Memberi himbauan kepada siswa untuk mengerjakan lembar 

evaluasi yang ada pada bagian akhir komik ini, dan dikumpulkan 

kepada guru BK.

a. Bacalah terlebih dahulu kompetensi dasar yang terdapat dalam 

komik edukatif ini. Hal ini akan membantu anda dalam memahami 

materi cerita komik edukatif.

b. Kerjakanlah lembar evaluasi untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman kalian tentang materi dampak pacarana. Setelah itu 

kumpulkan.

c. Jika mengalami kesulitan dalam memahami perintah, dapat 

ditanyakan kepada pembimbing.
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Suatu Hari disekolah

DOOOR....

sibuk banget..hehe

lagi ngapain Dim?..

Eh Dewi..

ngagetin aja, biasa nih online  

Eh.. Ayu

cantik banget ya

dim,

sampai banyak

yang deketin dia,

respon kamu

bagaimana nih

hehe.... 

Banget banget..

tapi

aku gak berani ah..

Kenapa?

coba dulu dong dim...

jangan menyerah gitu

ayo ayo cemungutt...  
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Tiba-tiba Ayu datang

eh Ayu..sini yu dipanggil Dimas nih

Iyaaah...

lagi apa kalian,

online mulu...
dia mah online mulu kerjaannya

sambil nulis syair-syair lagu gitu

wah suka nulis ya? Bisa bikin puisi dong

bikinin dong buat Ayu...ya ya ya 

boleh banget dong  yu,

tenang ajah Dimas jagonya..

iya gak dim..? 

Ta ta...

tapi yu, aku....

BB kamu mana?

Nanti puisinya kalau udah jadi

kirim ke BBM yah

ih wi...

apa apaan sih

malu tau
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Asli? Apa Mimpi ini? 

asli pake

banget lah dim... 

AAAAWWH...!!!

wah sakit tau 

hahaha...

abis kamu aneh..

ngadepin cewe

sampai segitunya 
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Wi aku malu nih,

baru kali ini

ngobrol langsung

dengan Ayu

huuuuuh..

tapi

kamu suka

kan,

hayooo... 

He..he..he..

Eh Dimas..

Jangan lupa yah puisinya..

eh ayu..

iya yu nanti malam aku kirim..

Ok deh.. duluan yah daaaaah.. 

Pulang Sekolah

Dimas dan dewi

berjalan untuk

pulang sekolah

Tiba-tiba Ayu datang
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Malam hari

“Cinta datang Membawa rindu,,atau rindu yang 

membawa cinta,,Apapun itu, yang pasti datangnya 

tulus dari hati,,Rindu tak bisa dipinta..kadang 

rindu itu menyebalkan karena datang terburu-

buru dan tak tepat waktu..”

Ayu pun tersenyum membacanya...
Semoga puisi yang aku kirim, disukai Ayu..

Beberapa minggu ini Ayu dan Dimas menjalin Komunikasi yang dekat, Dimas yang 

pendiam dan mati gayapun kini mulai lebih aktif mendekati Ayu. Kini Dimaspun mulai 

percaya diri mendekati Ayu, Ayupun langsung meresponnya dengan baik dan akhirnya 

merekapun resmi berpacaran.
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Wi...

Aku punya kabar bahagia nih..

Mau denger gak?

Ada kabar apa dim...?

Aku dan Ayu

sekarang udah jadian

hehehe....

kita pacaran

Serius???

Tapi dim

ini kan udah mau ujian..

kenapa harus

berpacaran ??

Apa nanti gak ngaruh

sama ujiannya..?? 

Haha iya elah Wi.. kan aku udah suka banget nih

sama neng Ayu dari kelas 1 SMP.. tenang ajah urusan sekolah bereees..

Ayu pun muncul disamping Dimas..

Dimas..

temenin aku makan yuk.. di meja sana ajah Oke kalo gitu,

Wi Aku tinggal dulu ya..

hehe

OK Dim..
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Pulang Sekolah
Dim,

Nanti sore main yuk kerumahku,

sambil ngerjaian tugas bareng bagaimana..?

udah lama nih kita gak sering maen

bersama lagi

Wah Sorry Wi..

Aku udah ada janji

mau pergi sama Ayu

Ya elaah.. Yaudahlah..
Padahal udah 1 minggu nih aku

ngajak kamu gak bisa mulu

ada ajah alasannya

hee... ya kan

tau sendiri..

kali ini

belum bisa jauh

sama neng ayu hee 

Besok ajah deh aku

maen kerumah kamu

bagaimana???

Iyaaa deh...

Aku duluan yah.. mau ketemu Ayu dulu..

daaaaaaaaahh...
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Keesokan harinya di depan gerbang Sekolah

Yuuuk Dim...

Sorry ya Wi,

Hari ini Dimasnya mau

nemenin aku nonton sama ke Mall,

jadi nanti lagi ajah yaa

sama dimasnya...

Sorry ya Wii...
Ok Dim.. yang penting nanti malem

kamu bisa ngerjain tugas biologi yang kemaren.

Jam 8 nanti aku kerumah kamu

Dalam hati Dewi merasa kalau Dimas sudah berubah

OK OK

yang itu aku bisa...
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Jam 8 malam di rumah Dimas

Assalammualaikum...

Wallaikumsalam...

eh Dewi.. ayo masuk... Dimasnya ada bu..? 

ada..

baru aja sampe rumah.. mungkin sedang mandi

Dimas baru balik bu..?

Haah.. Tapi

dia bilang kan Bu mau kemana atau kemananya..

kenapa bisa sampe malam gini?

Iya Wi..

akhir-akhir ini Dimas

sering pulang malem..

ibu gak tau sempat belajar

apa gak tuh anak..

Malem ini tuh

yang paling sore

Dimas sampai rumah,

biasanya lebih malem

dari ini Wi..
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Bilangnya sih abis ngerjain tugas,

atau cari buku ke toko buku.. akhir-akhir ini

dia sering banget minta uang sama ibu

buat beli buku...
beli buku??? 

iyah.. sering ibu nasehatin supaya gak sering keluar rumah atau jangan sampe

pulang larut malam takutnya kecapean terus sakit, bentar lagi kan mau ujian, ya kan Wi?

Iya sih bu...

tapi yaitu Wi...

Dimas gak mau denger kata Ibu,

coba deh Dewi yang bilang

barang kali dimas mau dengar...
Insyaallah bu..

nanti Dewi coba ya bu..
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Eh kamu Wi.. dah lama?

sini masuk aja langsung... 

dari mana ajah

kamu dim..?

nguaaahhhh padahal aku ngantuuuuk ~~~

yaelah... tahan dulu tu mata kamu,

pake tusuk gigi

Padahal dalam hatinya ia kesal pada Dimas..kesal pada perubahannya dan cemburu.
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eh..

dari mana jah si dim kamu..?

Kata Ibumu akhir-akhir ini

pulang  malem gitu..? 

aku jalan sama Ayu...

Tiap hari ?

Gak bosen apa..? 

Ga lah...

Aku kan cinta banget sama Ayu.

oh iya Wi aku boleh pinjem uang kamu

gak..?

Buat apaan dim..?

buat bayar ujian minggu depan..

Duitnya kepake buat beli sepatunya Ayu.. ih Nekat banget kamu Dim

sampe segitunya..

Bukannya gitu Wi

aku cuma pengen ngasih

yang terbaik buat Ayu,

itu ajah ko...



aku ngerti Dim bagaimana orang pacaran

tapi gak segitunya juga kali,

sampai musti ngeadain yang gak ada..

kamu betah banget sih

sama cewe yang mintanya ke salon,

nonton, makan di kafe, belanja..

yang ada nanti keberatan diongkos,

itu sih kalo buat ukuran kamu..

tapi aku

sayang banget

sama dia Wi..

Ayu tuh

obsesi aku banget

kan kamu

tau sendiri...
cinta

memang

gila..

aku kangen banget dim seperti ini 

21

Dalam hati,

Dewi merasa kangen

dengan suasana

bercanda

dengan Dimas..
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keesokan harinya disekolah

sayang..

nanti siang kita nonton yuk..

ada film baru.. aku suka benget

sama pemainnya

Oh yaudah

kebetulan aku gak ada acara..

ok nanti aku jemput kerumah yah..

daaaah sayang..

Dim gimana kamu sama ayu,

kelihatannya seneng terus

haha biasa..

namanya juga penganten baru,

iya gak hehe..

ada-ada ajah kamu,..

oh iya kamu udah ngerjain

Tugas biologi belum?

emang ada tugas..???

ya elah dim

kemaren kan udah aq kasih tau

pacaran mulu nih anak

sekarang jadi lupa tuh

Dimas dan Dewi di dalam kelas
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wah duh aku lupa..

yaudah aku liat punya kamu ajah sini..

Kebiasaan  deh,

yaudah cepetan

bentar lagi

mau aku kumpulin

ke meja bu Ria..

iya bawel...
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Bel istirahat

Wi aku tinggal bentar

yah..

kamu mau kemana dim buru-buru amat..

Biasaaa..haha..

Dimas ternyata menemui teman-temannya yaitu Beni yang terkenal dengan banyak 

pacar dan gonta-ganti pacar, dan Aris si playboy sekolah.. Dimas ingin belajar bagaimana 

pacaran yang menyenangkan dan saran dari kedua temannya itu membuat Dimas penasaran.



hay Ben.. Ris..

Eh kamu Dim.. ada perlu apa? Tumben...

Gini sob..

aku mau tanya,

pacaran asik

gimana sih?

Betul tuh

Dim...

hehehehe

25

Dimas membayangkan,

ko Aris dan Beni yang terkenal dengan

cap playboy, tidak mau ngasih tau

tips pacaran yang asyik itu..

Ciee...

yang baru punya pacar
Ko aneh sih,

pake tanya-tanya

pacaran asyik segala..

Kamu ngapain Dim,

pacaran

kalau belum tau

pacaran asyik itu

seperti apa ???
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Bel pulang Sekolah

Haaai.. Sayaaaaaang.....

Woy dim !!!

lagi ngapain kalian berduaan

di kelas?!

eh wi..

ada apa kemari?
Mau pulang bareng

aku gak?

Oh abis ini kita mau nonton..

kamu pulang sendiri ajah.. iya kan Dim?

Iya wi, sorry yah..

aku mau nonton

sama Ayu..

Oh gitu ya..

yaudah

Dewi berpikir kalau dimas

sudah tidak ada waktu lagi

untuknya.

Dewi merasa sakit hati

dan kecewa..
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Keesokan harinya di Sekolah.. Dimas menghampiri Dewi yang sedang termenung..

Woy hari gini melamun

kenapa kamu Wi..?

gak papa lagi males ajah..
Tumben.. 

Yaudah ke kantin yuk,

laper niiiih..

gak ahh..

aku lagi males, biasanya juga

kamu sama Ayu
Oh

ngambek nih ceritanya,

ok kalau begitu..

aku sama

Ayu ajah deh

daaaah..

Dewi merasa Dimas sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dirasakan Dewi.
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Tiba-tiba.. Dimas melihat

ayu sedang duduk akrab

dengan seorang cowo
Tanpa basa basi dimas pun menghampiri Ayu dengan kesal..

AYU..BEN..!!!

kok kalian berdua akrab banget?

pake pegangan tangan lagi !!!

eeeh Dimas,

kenalin, ini Beni pacar aku..

HAAH !!!

PACAR ?!!!

maksudnya

apa?

terus aku ini

siapa kamu?
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Iya pacar.. Tapi kamu mulai 

sekarang bukan pacar aku 

lagi. Maaf ya dim, aku cuma 

menganggap kamu sebagai 

bahan taruhan. Asal kamu tau 

yah.. Kamu bukan tipe aku..

Mendengar itu Dimas merasa hancur dan kesal

Dimas merasa dikianati dan kecewa berat, Ia pun pulang meninggalkan sekolah
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Setelah kejadian kemarin,

selama tiga hari Dimas tidak masuk sekolah, padahal waktu ujian semakin dekat.

Dewi merasa kehilangan temannya tersebut.

Dewi memutuskan

pergi kerumah Dimas

untuk mencari tahu

kabarnya..

Dimas ko 3 hari ini gak masuk sekolah?

gak ada kabar lagi..dimas kamu kenapa..?
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Assalamu’alaikum..

eeh Dewi.. silahkan masuk

makasih bu..

Dimasnya ada bu?

Ada.. kemaren Dimas pulang cepat dan 

sekarang malah sudah 3 hari gak mau 

masuk sekolah. Sebenarnya ada apa 

Wi? ibu jadi khawatir.. Ibu tanya gak di 

jawab. Takutnya sakit atau apa wi..

iya bu..

nanti saya coba tanyakan,

saya ijin temui Dimas dulu

yaaa buuu... Iya wi

tolong ibu yah..

Iya bu..
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Diiiiiiim..

ini aku Dewi,

buka pintunya

doooong...

yaaa...

Kamu kenapa

ko murung gitu?

kaya

mau kiamat

ajah..

Eh Dimas kamu kenapa..

atau mungkin gara-gara Ayu?

iya kan......?

Dim,

kamu banyak berubah ya

semenjak pacaran dengan Ayu..

Dimas yang sekarang

bukan seperti yang aku kenal dulu.
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Dimas masih saja diam..

Kemarin teman-teman 

ngomongin hubungan kamu 

dengan Ayu... katanya ada 

yang  lagi putus dan 

ngamuk-ngamuk di kantin.. 

udah kaya jagoan gitu 

deeh.... hehehehehe 

Sudahlah Dim

jangan bersedih,

aku sudah tahu

semuanya..

Kenapa ya Wi disaat aku sayang sama Ayu

dan ingin memberikan yang terbaik,

kenapa malah jadi seperti ini...

Dimas

bercerita

panjang

lebar..

Ledek Dewi yang 

sebetulnya 

merasa lega dan 

tenang karena 

Dimas putus 

dengan Ayu.
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Dimas merasa lega dan ingin bersemangat kembali
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5 Hal agar 

Terhindar Hubungan yang tidak Sehat

1. Jangan Posesif Berlebihan

Sifat posesif itu adalah keinginan untuk memiliki dan takut     

kehilangan yang berlebihan. Sifat posesif merupakan sikap yang sering 

muncul dalam sebuah hubungan asmara. Sikap posesif merupakan kumpulan 

dari rasa tidak aman, tidak percaya diri, kesepian, ketergantungan, dan 

takut kehilangan. Sikap ini dapat berupa tindakan pasif seperti perasaan 

tidak senang dan kesal sampai berupa tindakan agresif seperti tidak 

mengontrol diri dan menyerang pasangan.

Contohnya:

a. Sering menaruh rasa curiga terhadap kegiatan pasangan.

b .Ingin mengetahui apa saja yang pasangan lakukan ketika tidak

c. Merasa tidak senang ketika pasangan berbicara berdua dengan lawan

d. Selalu cemas ketika pasangan tidak membalas telepon, bbm, whats up,

e. Mengatur dengan siapa pasangan boleh bergaul/ Membatasi pergaulan.

f. Merasa tidak bisa hidup tanpa dirinya (meneror dengan puluhan missed 

calls kalau pacarnya nggak bisa dihubungi, dan harus mau selalu diantar-

jemput)

Menghabiskan sebagian besar waktu untuk pasangan (selalu ingin 

hanya berdua dengan pasangannya), Jika sebagian besar pertanyaan di 

atas, anda jawab dengan “YA” maka anda termasuk orang yang bersikap 

posesif terhadap pasangan anda.

Apakah sikap posesif itu berbahaya? Tentu, jika kita semua, tidak 

dapat mengendalikannya sehingga pasangan anda merasa kebebasannya 

hilang, tidak dihargai, dan tidak dipercaya. Hasil akhirnya tentu mudah 

ditebak. Hubungan asmara yang tidak lagi dilandaskan oleh rasa saling 

percaya dan saling menghargai, tidak akan bertahan lama. 
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 bersamanya.

 jenisnya.

 line, we chat, kakaotalk, sms dari kita.



Memang benar bahwa keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang 

menyenangkan secara terus menerus (entah itu kegembiraan, dan 

kebersamaan bersama pasangan) adalah sifat natural manusia. Namun, jika 

kita sekalian tidak mengendalikannya yang terjadi adalah kita tidak akan 

pernah puas dan keinginan kita akan berubah menjadi suatu tuntutan yang 

tidak masuk akal bagi pasangan kita. Sehingga kita harus paham bahwa 

posesif yang berlebihan akan jadi berpotensi untuk terjadinya kekerasan 

dalam berpacaran. Mungkin awalnya terlihat baik dan perhatian, tapi lama-

lama bisa semakin parah.

Ada beberapa orang yang menganggap sikap posesif adalah bukti cinta 

karena mereka merasa sikap posesif identik dengan setia dan perhatian. 

Biasanya orang - orang yang beranggapan seperti ini baru mengalami tahap 

awal dari sebuah hubungan. Namun, apa yang sebenarnya mereka rasakan 

dan lihat hanyalah kulit luarnya saja. Posesif itu ibarat bungkus yang cantik 

dari sebuah kado yang sebenarnya berisi bom waktu. Bom waktu itu adalah 

kecemburuan, keinginan untuk mengatur, menguasai, dan ketidakpercayaan. 

Banyak pasangan yang tidak memperhatikan hal ini, sehingga mereka harus 

menjalani hubungan yang berlandaskan rasa takut, curiga dan cemburu.

2. Berhak Minta Putus pada Pacar yang Melakukan Kekerasan

Kekerasan dalam pacaran itu bisa bentuknya verbal atau non-verbal. 

Contohnya awalnya hanya membentak, tapi akhirnya kekerasan semakin 

parah. Sebenarnya, mau dalam bentuk kekerasan apa pun, baik verbal atau 

nggak, seorang cowok yang sayang dengan ceweknya tak wajar melakukan 

hal tersebut. Seorang cewek punya hak untuk minta putus dan jangan 

pernah berpikir kalau si cowok bakal berubah.

3. Lebih Terbuka pada Orangtua

Kadang kita malu atau sungkan untuk terbuka sama orangtua, apalagi 

tentang pacar. Hal itu juga dirasakan oleh Dimas pada Ibunya. Akhirnya 

Dimas malah membohongi Ibunya demi bisa bersama pacarnya. 
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Seharusnya, sebagai seorang anak, kita harus terbuka dengan orangtua, apa 

pun kondisinya. Mereka pasti mau mengerti dan memaafkan, juga akan 

melindungi kita.

4.  Jangan Menyimpan Masalah Sendiri

Dimas punya seorang sahabat yaitu Dewi. Tapi ketika Dimas pacaran 

dengan AYu, dia bahkan tak punya banyak waktu untuk sahabatnya. Parahnya, 

ketika ada masalah dengan Ayu, Dimas menyimpan semuanya sendiri. Memang 

kita yang memutuskan mau curhat atau nggak pada teman, tapi menyimpan 

masalah sendirian tak akan berujung baik. Dengan curhat, pikiran kita akan 

jadi lebih terbuka.

5.  Pacaran Bukan untuk Selamanya

Dimas sayang banget sama Ayu, tapi saking sayangnya, dia menganggap 

bahwa hubungan mereka untuk selamanya. Padahal kenyataannya bukanlah 

demikian. Yang namanya masih pacaran pasti bisa putus. Selagi masih muda, 

ada hal-hal yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan hanya sibuk 

pacaran.tapi menyimpan masalah sendirian tak akan berujung baik. Dengan 

curhat, pikiran kita akan jadi lebih terbuka.
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“Ketertarikan pada lawan jenis (Cowok-Cewek 

atau Cewek- Cowok) itu fitrah, namun jangan 

salah kaprah… Ingat Jangan takut disebut 

JOMBLO oleh teman-teman, Jomblo asal bahagia 

tak mengapakan..alias JOJOBA (Jomblo-jomblo 

Bahagia). Tahan dulu dengan mengekspresikan diri 

pada kegiatan-kegiatan positif. Dan jika naksir 

seseorang, tunjukkan prestasi dulu, jangan malah 

membuat kegiatan-kegiatan yang dibuat-buat 

dengan lawan jenisnya, apalagi dengan 

membohongi orang tua dan guru, karena kalau 

sudah jodoh gak bakal kemana”.

Quote...!!!
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Komitmen

saling

menjaga

Tanpa

kekerasan

Bersahabat 

sesuai dengan 

norma dan 

aturan yang ada
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Komik edukatif ini, merupakan salah satu media baru dalam 

bimbingan dan konseling, yang diharapkan dapat digunakan dalam 

membantu peserta didik mengatasi perilaku pacaran yang tidak sehat 

menjurus ke arah beresiko, serta memberikan sebuah informasi-

informasi sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dapat berguna 

dimasa yang akan datang. Peserta didik (remaja) dapat juga 

memperoleh informasi tentang dampak pacaran yang mungkin belum 

didapatkan dari guru pembimbing di sekolah.  Dengan materi yang 

dikemas ke dalam cerita mengenai pergaulan para remaja secara lebih 

menarik dengan tampilan gambar yang lucu dan mempunyai nilai 

edukatif. 

Komik edukatif ini, diharapkan dapat membantu tidak hanya 

para peserta didik melainkan memudahkan guru pembimbing (Guru 

Bimbingan dan Konseling) dan praktisi pendidikan di sekolah sebagai 

bahan atau media dalam memberikan informasi khususnya pada 

layanan Bimbingan dan Konseling dalam bidang pribadi sosial pada 

remaja sekolah menengah. Dengan media komik edukatif ini 

diharapkan Guru dan Siswa dapat mendiskusikan masalah mengenai 

hubungan antar lawan jenis atau pacarana dan pengalaman penting lain 

secara lebih terbuka. Dengan adanya komik edukatif ini semoga dapat 

memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.
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