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RINGKASAN 

 

 

Dalam kehidupan sekolah, khususnya SMA, pacaran merupakan hal yang 

umum terjadi. Selain karena manusia merupakan makhluk sosial, siswa-siswi SMA 

sedang menjalani masa perkembangan dalam tahap usia remaja. Banyaknya remaja 

yang berpacaran disekolah menimbulkan kekhawatiran khusus dari para guru dan 

orang tua. SMA Atisa Dipamkara mengalami permasalahan yang sama berdasarkan 

penjelasan dari guru, siswa/I SMK dipamkara banyak yang menjalin hubungan 

pacaran. Meskipun demikian guru melihat kurangnya keterbukaan siswa/I terkait 

hubungan yang mereka jalani. Hal ini semakin memuncuklkan keresahan orang tua, 

sehingga pihak sekolah menghubungi MPH UPJ untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 
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PRAKATA 

 

Puji Syukur Tuhan saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat dan karunia kasih-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan proses 

penulisan laporan pengabdian masyarakat pada SMA Atisa Dipamkara ini dengan 

baik. 

Salah satu tujuan penulis dalam menulis laporan pengabdian masyarakat ini 

adalah sebagai dokumentasi dan juga bentuk evaluasi kegiatan pengabdian 

masyarakat. Laporan yang penulis buat ini berdasarkan data-data yang valid yang 

telah dilaksanakan sesuai dengan metode yang tercantum di dalam laporan. 

Penulis menyampaikan terima kasih pada beberapa pihak yang ikut mendukung 

proses pembuatan laporan ini hingga selesai, yaitu: 

1. Dr. Hendy Tannady selaku dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis yang 

memberikan kesempatan untuk saya melakukan pengabdian masyarakat 

2. Aries Yulianto, S.Psi., M.Si selaku Kepala Program Studi yang selalu 

memberi teladan dan motivasi dalam melakukan pengabdian masyarakat 

3. Dr. Edi Purwanto dan tim LP2M yang selalu proaktif untuk memotivasi dan 

membantu lancarnya proses berjalannnya pengabdian masyarakat maupun 

proses penyelesaian laporan ini.  

4. Pihak SMA Atisa Dipamkara yang memberikan kesempatan untuk berbagi 

melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini 

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini. Penulis tetap berharap laporan ini akan memberikan 

manfaat bagi para pembaca. Demi kemajuan penulis, penulis juga mengharapkan 

adanya masukan berupa kritik atau saran yang berguna. Terima kasih. 

 

Tangerang Selatan, Juli 2020 

 

 

Maria Jane Tienoviani Simanjuntak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pacaran adalah hal yang sangat umum dijalani oleh setiap manusia tidak 

terkecuali remaja. Meskipun demikian tidak semua remaja dapat menjalani proses 

pacaran itu dengan sehat. Selain karena banyak perubahan yang harus dialami oleh 

remaja, ketergantungan remaja pada orang lain selain keluarga menjadi hal penting 

yang perlu diperhatikan.  

Pada saat ini pacaran bahkan sudah menjadi tren dalam lingkungan 

masyarakat dunia. Hal ini dapat terlihat sangat nyata karna bukan hanya orang 

dewasa saja yang berpacaran, akan tetapi juga anak-anak di usia muda banyak yang 

sudah mulai berpacaran. Fenomena yang sama ini juga dialami oleh sebagian besar 

remaja di Indonesia, tidak terkecuali para remaja yang bersekolah di SMA Atisa 

Dipamkara.  

Sebagai institusi pendidikan SMA Atisa Dipamkara merasa bertanggung 

jawab untuk mengarahkan anak didiknya masing-masing baik dalam hal akademik 

maupun non akademik. Secara non akademis termasuk di dalamnya perubahan 

pikiran perasaan dan prilaku sehari-hari. Dalam hal ini SMA Atisa Dipamkara 

bekerja sama dengan Fakultas humaniora dan bisnis dan Program Studi  Psikologi 

melalui MPH UPJ memberikan pelatihan dan pembekalan terhadap para peserta 

didiknya untuk dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap 

mengenai  Pacaran Sehat serta faktor risiko yang dapat muncul jika tidak menjalani 

pacaran yang tidak sehat. 
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

 

Target dan luaran yang ingin dicapai di dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini 

adalah: 

1. Peserta mendapat pengetahuan tentang pacaran yang sehat, 

2. Peserta mendapat pemahaman tentang perubahan kondisi nyata yang terjadi 

saat ini melalui contoh pengalaman remaja lain yang pacaran sehat, 

3. Peserta mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang cara menjaga diri 

serta langkah-langkah praktis dalam menjalani proses pacaran yang sehat. 

4. Memperkenalkan Universitas Pembangunan Jaya, khususnya Program 

Studi Psikologi kepada siswa/I SMA Atisa Dipamkara, sebagai salah satu 

kegiatan marketing dari Unit MPH UPJ. 

5. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen UPJ 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini, 

antaralain: 

1. Melakukan koordinasi dengan sekolah SMA Atisa Dipamkara melalui 

pihak MPH UPJ untuk mencari tahu kondisi siswa/I disekolah tersebut, 

terkait topik yang diajukan. 

2. Melakukan pencarian sumber pustaka, gambar dan video mengenai 

pacarana sehat disesuaikan dengan kondisi siswa/I sekolah.  

3. Menyiapkan materi dengan menggunakan slide presentasi. 

4. Membagikan materi kepada pihat MPH UPJ untuk ditayangkan langsung 

pada saat hari “H”. 
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BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) adalah perguruan tinggi yang 

didirikan oleh kelompok usaha Pembangunan Jaya dengan Ijin Operasional sesuai 

dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 38/D/O/2011 tanggal 25 Pebruari 2011. 

Kelompok usaha Pembangunan Jaya memiliki 25 usaha yang bergerak dibidang 

property, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, kontraktor, 

pariwisata/rekreasi, trading, mekanikal & elektrikal dan pendidikan. Kelompok 

usaha Pembangunan Jaya telah mempunyai pengalaman 50 tahun dalam mengelola 

sektor usaha dan beritikad untuk mengabdikan sebagian dari kegiatan usaha 

induknya ke pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang 

lebih berkualitas. 

Pembangunan Jaya merupakan pioneer dan inovator bisnis modern yang 

unggul di sejumlah bidang usaha (infrastruktur, industri, pengembangan kota, dan 

pusat rekreasi).  Setelah sukses berkontribusi nyata dalam pembangunan kota, Grup 

Jaya dengan tanggungjawab sosialnya membangun Indonesia melalui pendidikan 

dan olahraga dengan reputasi kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik 

di Indonesia.  Berbekal reputasi kualitas unggul, kepeloporan dan inovasi, 

Universitas Pembangunan Jaya didirikan dengan tujuan menjadi pusat pendidikan 

tinggi unggulan dengan keunggulan di bidang Urban lifestyle and Urban 

Development. 

Guna mendukung tercapainya tujuan Universitas tersebut maka dirintislah 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPJ berdasarkan  SK 

Rektor nomor 04-2/KEP-REK/UPJ/11 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya. Tugas LPPM 

UPJ adalah menjadi bagian dari anggota masyarakat ilmiah Indonesia, memberikan 

kontribusi dalam bentuk penelitian dan pengembangan IPTEKS berbasis warna 

khas Universitas Pembangunan Jaya yaitu Urban Lifestyle and Urban 

Development. 

Sinergi dengan keunggulan Universitas Pembangunan Jaya di bidang urban 

development dan urban lifestyle yang dijabarkan menjadi 5 rumpun urban, serta 

dengan mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015 – 2045, maka 

Universitas Pembangunan Jaya menetapkan 6 bidang unggulan riset yaitu : 

(1) Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi, 

(2) Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, 

(3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

(4) Material Maju, 

(5) Manajemen Penanggulangan Kebencanaan Lingkungan, 

(6) Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan. 
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Berikut adalah program kinerja dari LPPM UPJ pada tahun 2019-2020 

PENINGKATAN DAYA TAMPUNG MUSHOLLA AL-MUTTAQIN 

KELURAHAN SAWAH LAMA - TANGERANG SELATAN 

Dr. Sahid, Ratna Safitri, S.T., M.T, Eka Permanasari, Ph.D, Feby H. Kaluara, S.Ars 

PENGENALAN KESIAGAAN BENCANA MELALUI MEDIA INFOGRAFIS 

BAGI PELAJAR SEKOLAH DASAR KELURAHAN SAWAH BARU, 

TANGSEL 

Retno Purwanti, Yunisa Fitri Andriani 

A HEALING PROCESS: PEMBERIAN KONSELING DAN PSIKOTERAPI 

BAGI KORBAN KEKERASAN DI YAYASAN PULIH 

Jane L. Pietra 

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MELALUI ARTIKEL 

PSIKOEDUKASI BERTEMA URBAN 

Gita W. L. Soerjoatmodjo 

PSIKOEDUKASI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

PSIKOLOGIS MASYARAKAT URBAN 

Aries Yulianto, S.Psi., M.Si 

PEMBERIAN PSIKOEDUKASI BAGI MASYARAKAT URBAN DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN PSIKOLOGI POPULER 

Jane L. Pietra 

UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL WARGA URBAN 

MELALUI PSIKOEDUKASI 

Supriyanto 

PELATIHAN PENCATATAN JURNAL KHUSUS PERUSAHAAN DAGANG 

DENGAN SIMULASI KEGIATAN PERUSAHAAN DAGANG DI SMA ISLAM 

CIKAL HARAPAN BUMI SERPONG DAMAI, TANGERANG SELATAN, 

BANTEN 

Fitriyah Nurhidayah, Irma Paramita Sofia, Agustine Dwianika 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Hasil dan luaran yang ingin dicapai di dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini 

adalah: 

1. Perserta mendapat pengetahuan tentang tahapan perkembangan dan 

perubahan yang terjadi pada masa remaja. 

2. Peserta mendapat pengetahuan tentang definisi dari pacaran yang sehat. 

3. Perserta mendapat pemahaman tentang relationship vs dating. 

4. Peserta mendapat pemahaman tentang perubahan kondisi nyata yang terjadi 

saat ini melalui pengalaman anak-anak yang sebelumnya sudah menjalani 

pacarana yang sehat. 

5. Peserta mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang cara memotivasi 

diri serta langkah-langkah praktis dalam menjalani proses pacarana yang 

sehat. 

6. Peserta mendapat pengetahuan tentang tujuan sebenarnya dalam menjalin 

hubungan dengan lawan jenis (Pacaran). 

7. Peserta mendapat pemahaman tentang tahap-tahap yang harus dilakukan 

dalam menjalani pacarana yang sehat. 

8. Peserta mendapat pemahaman tentang dampak pacarana pada remaja. 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Berdasarkan hasil dan luaran yang diperoleh dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini, kegiatan ini diadakan untuk sekali masa. Apabila ke depannya nanti 

pihak SMA Atisa Dipamkara mengalami masalah yang masih sama atau bahkan 

masalah lanjutan, akan kembali diadakan analisis kebutuhan dan pemaparan materi 

bahkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan terkait.  

 Pembicara memberikan kesempatan kepada siswa/I Dipamkara yang 

memiliki permasalahan pribadi untuk dapat berbagi dengan pembicara. Akkses 

yang diberikan oleh pembicara adalah alamat email yang dipaparekan diakhir acara. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Sharing session online “Pacaran Sehat” dengan pembicara Maria Jane Tienoviani 

Simanjuntak, S.Psi., M.Psi., Psikolog merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

sekolah untuk membekali peserta didik supaya memiliki pemahaman yang benar 

mengenai konsep “Pacaran Sehat”.  Kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa SMA 

Atisa Dipamkara Lippo Karawaci. Selain sebagai, sarana untuk memperkenalkan 

Universitas Pembangun Jaya, kegiatan ini juga sebagai pengabdian masyarakat oleh 

dosen, dihadiri oleh 75 orang siswa kelas X-XII SMA Atisa Dipamkara Lippo 

Karawaci secara online melalui aplikasi ZOOM Conference dan Youtube. 

Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan dilakukan 

kegiatan tatap muka langsung, kegiatan yang dilangsungkan secara online melalui 

aplikasi Zoom dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan tujuan kegiatan dapat 

tercapai. 

 

SARAN 

Ada sejumlah saran yang diberikan terkait kegiatan ini, yaitu: 

1. Kegiatan serupa dapat dilakukan untuk sekolah lainnya, mengingat proses 

pembelajaran jarak jauh ini masih harus dijalani sampai waktu yang belum 

ditentukan.  

2. Apabila situasi sudah memungkinkan dilangsungkannya kegiatan secara 

tatap muka, sebaiknya kegiatan dilakukan secara tatap muka langsung 

sehingga interaksi dengan peserta lebih baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Materi Pemaparan 
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Lampiran 2. Surat Undangan 
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Lampiran 3. Surat Tugas 
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Lampiran 4. Sertifikat 

 
 

 


