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Menghadapi Sulitnya Masa Puber
Menjalani masa puber bisa sama seperti naik roller-coaster.
Tapi, itu tidak selalu menyenangkan. Apakah kamu butuh bantuan?
Coba baca komentar-komentar di bawah ini lalu jawab pertanyaannya.

”Untuk anak perempuan,
puber itu tidak menyenangkan.
Itu . . . bikin bingung. Bisa
dibilang, puber itu sama
sekali tidak enak!”—Oksana.

Waktu tahu kamu bakal mengalami masa
puber dan mulai jadi dewasa, apakah kamu

SENANG, TAKUT, atau DUA-DUANYA?

Menurutmu, apa yang paling tidak enak
selama masa puber?

”Dari senang, aku bisa langsung
sedih. Aku tidak tahu apakah
itu normal untuk anak laki-laki,
tapi itu yang aku alami.”—Brian.

Selama masa puber, apakah suasana hatimu sering
berubah-ubah? Kalau ya, seperti apa rasanya?

Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengendalikan emosimu?
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”Waktu puber, aku sengaja sering
membungkuk dan pakai baju yang
longgar. Aku tahu badanku sedang
berubah, tapi aku merasa sangat
tidak nyaman dan malu. Perubahan
itu terasa aneh.”—Janice.

Waktu tubuhmu berubah selama masa puber,
bagaimana perasaanmu?

Menurutmu, bagaimana seharusnya perasaanmu
tentang tubuhmu?

”Aku tidak lagi menganggap
semua anak laki-laki itu
menyebalkan. Ternyata, ada juga
yang ganteng, dan mulai ada yang
aku suka. Malah, aku dan teman-
teman sering bahas ’siapa suka
sama siapa’.”—Alexis.

Selama masa puber, bagaimana pandanganmu tentang
lawan jenis?

Alkitab bilang, ”Larilah dari percabulan.” (1 Korintus 6:18)
Kenapa nasihat itu bagus, dan apa yang bisa kamu lakukan
agar terus mengikuti nasihat itu?
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”Dulu, aku orangnya tertutup.
Aku menyesal karena dulu tidak
berani cerita ke Papa-Mama.
Kalau aku cerita, mungkin
aku lebih menikmati masa
remajaku.”—Jeremy.

Meski kamu merasa canggung, kenapa kamu perlu
bercerita kepada orang tuamu (atau orang dewasa
lain yang bisa dipercaya) tentang kesulitanmu
selama masa puber?—Baca Amsal 17:17.

Siapa orang dewasa yang enak kamu ajak bicara?

”Waktu puber, aku merasa tidak
nyaman dan malu. Untung ada
Papa-Mamaku. Mama bilang aku
bisa minta bantuan dia kapan saja,
dan dia pasti akan bantu.”—Karina.

Bantuan apa saja yang diberikan orang tuamu selama ini
untuk melewati masa puber?

Menurutmu, apa lagi yang perlu mereka lakukan?
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”Buat mereka yang baru puber, aku mau
bilang, itu mungkin kelihatan seperti
masalah besar. Tapi sebenarnya, itu
cuma sebentar. Itu justru yang akan
membuatmu jadi orang dewasa.”—David.

Apa tips yang mau kamu berikan untuk anak yang baru
memasuki masa puber?

Tanyai Orang Tuamu
Sebenarnya, orang tuamu pernah mengalami apa yang kamu alami sekarang.
Apa yang mau kamu tanyakan kepada mereka soal caranya melewati masa puber?
Tulis dua pertanyaan. Gunting kotaknya. Tunjukkan kepada orang tuamu.
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