
Rekapitulasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2017 

 

No. Judul Pengabdian kepada Masyarakat Waktu Pelaksanaan Nama Penerima Hibah Besaran Dana 
1.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 

Alun-Alun Sidoarjo 
5 Februari 2017 
26 Maret 2017 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

2.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

30 April 2017 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

3.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

29 Januari 2017 
19 Maret 2017 

Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

4.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

22 Januari 2017 
12 Maret 2017 

Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 
Afif Abdul Kholiq, S.Psi 

Rp. 4.000.000,00 

5.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

16 April 2017 Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

6.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

1 Januari 2017 
19 Februari 2017 

Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

7.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

23 April 2017 Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

8.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

8 Januari 2017 
26 Februari 2017 

Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes 
Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

Rp. 4.000.000,00 

9.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

15 Januari 2017 
5 Maret 2017 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

10.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

9 April 2017 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

11.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 
Alun-Alun Sidoarjo 

12 Februari 2017 
27 Maret 2017 

dr. Wachid, M.Kes 
Jamaludin 

Rp. 4.000.000,00 

12.  Promosi Kesehatan Mengenai Kenakalan Remaja di 
SMK 2 Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 

2 Desember 2017 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

13.  Promosi Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi 
Remaja du SMP Islam Desa Rejeni Kecamatan 
Krembung Kabupaten Sidoarjo 

11 Desember 2017 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes Rp. 2.000.000,00 



No. Judul Pengabdian kepada Masyarakat Waktu Pelaksanaan Nama Penerima Hibah Besaran Dana 
14.  Promosi Kesehatan tentang Menarche di SDN 

Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 
11 Desember Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

15.  Promosi Kesehatan tentang PHBS “Cuci Tangan 6 
Langkah” di SDN Kebonsari Kecamatan Candi 
Kabupaten Sidoarjo 

12 Desember 2017 Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

16.  Promosi Kesehatan tentang Dampak Pergaulan Bebas 
bagi Kesehatan Remaja di SMK Ma’arif Tanggulangin 
Kabupaten Sidoarjo 

13 Desember 2017 Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

17.  Promosi Kesehatan mengenai Dampak Bahaya 
Narkoba di SMK Kesehatan Darussalam, Desa 
Modong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo 

13 Desember 2017 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

Total Rp. 40.000.000,00 
 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 5 Februari 2017 & 26 Maret 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Faida Annisa, S. Kep. Ns. MNS 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 26 Maret 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 5 Februari 2017 & 26 Maret 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Faida Annisa, S. Kep. Ns. MNS 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                    



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

30-01-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
31-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
01-02-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
03-02-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

05-02-2017 Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
26-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
05-02-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

26-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

05-02-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
26-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
05-02-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

26-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

05-02-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
26-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
27-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 30 April 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 30 April 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 30 April 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS    

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

24-04-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
25-04-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
26-04-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
26-04-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

30-04-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 675.000,00 
30-04-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 600.000,00 

30-04-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 575.000,00 
30-04-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 500.000,00 

30-04-2017 Dokumentasi 50.000,00 450.000,00 
01-05-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 300.000,00 

02-05-2017 Honor 300.000,00 0,00 
 

 

 

E. DOKUMENTASI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 29 Januari 2017 & 19 Maret 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 19 Maret 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 29 Januari 2017 & 19 Maret 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS    

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

23-01-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
24-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
25-01-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
25-01-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

29-01-2017 Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
19-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
29-01-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

19-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

29-01-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
19-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
29-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

19-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

29-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
19-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
20-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 22 Januari 2017 & 12 Maret 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Marlita Dewi Lestari, S.kep. Ns., M Kes 
   Afif Abdul Kholiq, S. Psi. 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 12 Maret 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

Hari/ Tanggal   :  Minggu, 22 Januari 2017 & 12 Maret 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Marlita Dewi Lestari, S.kep. Ns., M Kes 
   Afif Abdul Kholiq, S. Psi. 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

16-01-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
18-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
18-01-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
20-01-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

22-01-2017  Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
12-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
22-01-2017  Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

12-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

22-01-2017  Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
12-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
22-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

12-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

22-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
12-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
13-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 
16-01-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
18-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
18-01-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
20-01-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

22-01-2017  Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
12-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
22-01-2017  Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

12-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

22-01-2017  Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
12-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
22-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

12-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

22-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 



12-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
13-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 
 

 
 



 
 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 16 April 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 ï 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 



 

II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Meli Diana S,Kep. Ns, M.Kes 

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 ï 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 ï 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 ï 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 16 April 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 16 April 2017 

  Pukul    : 06.00 ï 10.00 WIB    

Pelaksana    : Meli Diana S, Kep. Ns, M.Kes 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 ï 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 ï 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 ï 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

10-04-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
11-04-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
13-04-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
13-04-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

16-04-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 675.000,00 
16-04-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 600.000,00 

16-04-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 575.000,00 
16-04-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 500.000,00 

16-04-2017 Dokumentasi 50.000,00 450.000,00 
17-04-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 300.000,00 

18-04-2017 Honor 300.000,00 0,00 
 

E. DOKUMENTASI 

 



 

 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 1 Januari 2017 & 19 Februari 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 



 

II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Meli Diana S,Kep. Ns, M.Kes 

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 19 Februari 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 1 Januari 2017 & 19 Februari 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Meli Diana S, Kep. Ns, M.Kes 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

26-12-2016 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
27-12-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
28-12-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
28-12-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

1-01-2017  Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
19-02-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
1-01-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

19-02-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

1-01-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
19-02-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
1-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

19-02-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

1-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
19-02-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
20-02-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 



 

 

 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 23 April 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Riesmiyatiningdyah, S.Kep., Ns. M. Kes 
 

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 23 April 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

Hari/ Tanggal   :  Minggu, 23 April 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Riesmiyatiningdyah, S.Kep., Ns. M. Kes 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

17-04-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
18-04-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
19-04-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
19-04-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

23-04-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 675.000,00 
23-04-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 600.000,00 

23-04-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 575.000,00 
23-04-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 500.000,00 

23-04-2017 Dokumentasi 50.000,00 450.000,00 
24-04-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 300.000,00 

25-04-2017 Honor 300.000,00 0,00 
 

 

 

E. DOKUMENTASI 

 



 

 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 8 Januari 2017 & 26 Februari 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Riesmiyatiningdyah, S.Kep., Ns. M. Kes 
   Elok Triestuning, S.Psi, M. Si 

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 26 Februari 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

Hari/ Tanggal   :  Minggu, 8 Januari 2017 & 26 Februari 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Riesmiyatiningdyah, S.Kep., Ns. M. Kes 
   Elok Triestuning, S.Psi, M. Si 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

02-01-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
04-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
04-01-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
05-01-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

08-01-2017  Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
26-02-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
08-01-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

26-02-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

08-01-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
26-02-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
08-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

26-02-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

08-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
26-02-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
27-02-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 
02-01-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
04-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
04-01-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
05-01-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

08-01-2017  Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
26-02-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
08-01-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

26-02-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

08-01-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
26-02-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
08-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

26-02-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

08-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 



26-02-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
27-02-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 
 

 
 



 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 15 Januari 2017 & 5 Maret 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Agus Sulistyowati, S.Kep., M. Kes 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 5 Maret 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 15 Januari 2017 & 5 Maret 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Agus Sulistyowati, S.Kep., M. Kes 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

09-01-2016 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
11-01-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
11-01-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
13-01-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

15-01-2017  Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
05-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
15-01-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

05-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

15-01-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
05-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
15-01-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

05-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

15-01-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
05-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
06-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 



 

 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 9 April 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : Agus Sulistyowati, S.Kep., M. Kes 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 9 April 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 9 April 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : Agus Sulistyowati, S.Kep., M. Kes 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

03-04-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
05-04-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
05-04-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
06-04-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

09-04-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 675.000,00 
09-04-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 600.000,00 

09-04-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 575.000,00 
09-04-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 500.000,00 

09-04-2017 Dokumentasi 50.000,00 450.000,00 
10-04-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 300.000,00 

11-04-2017 Honor 300.000,00 0,00 
 

E. DOKUMENTASI 

 

 



 

 



SATUAN ACARA KEGIATAN 

 PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL  

 

Hari/tanggal  : Minggu, 12 Februari 2017 & 27 Maret 2017 

Tempat  : Car Free Day Sidoarjo 

Jam   : 06.00 – 10.00 WIB 

Kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa                       

Darah, Asam Urat, dan Kolesterol 

 

I. LATAR BELAKANG  

 Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Berbagai upaya dilakukan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun melakukan upaya 

demi mewujudkannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa pemilihan diet yang sehat, olahraga, 

pemeriksaan kesehatan melalui general check up maupun menghindari faktor-faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya penyakit. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah Sidoarjo. 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan juga 

terlibat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Salah 

satunya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa pemeriksaan 

kesehatan tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Kegiatan pemeriksaan ini 

rutin dilakukan dalam kegiatan Car Free Day yang bertempat di Alun-alun kota Sidoarjo.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin setiap minggu di Car Free Day, alun-alun kota 

Sidoarjo akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. 

Untuk kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan kulaitas hidup masyarakat Sidoarjo. 

 

 



II. TUJUAN 

a.Tujuan Umum 

  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sidoarjo. 

b. Tujuan Khusus 

 Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka : 

(a) Masyarakat dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya. 

(b) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh meningkat. 

 

III. PLAN OF ACTION 

a. Rencana Strategi. 

(a) Mempersiapkan tempat kegiatan 

(b) Mempersiapkan masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan. 

b. Tindakan 

Berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di alun-alun Sidoarjo. Dengan memberi 

pemahaman akan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap hari 

minggu. Kegiatan yang mensosialisasikan adanya pemeriksaan kesehatan. 

c. Pengorganisasian Kelompok. 

Pelaksana    : dr. Wachid, M. Kes 
   Jamaluddin 
    

d. Sasaran 

Masyarakat Sidoarjo yang mengikuti Car Free Day 

e. Media  

(a) Tensi darah + stetoskop  

(b) Alat pemeriksa kesehatan (gluko test, asam urat, dan kolesterol) 

f. Metode   

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



 

 

g. Rencana Kegiatan 

1) Susunan acara 

No. Waktu Kegiatan Pelaksana 
1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat Pihak akper dan 

masyarakat 
2.  06.00 – 10.00 Pemeriksaan kesehatan Pihak akper 
3. 10.00 – 10.15 Penutupan  Pihak akper dan 

masyarakat 
2) Setting tempat  

 

 

 Keterangan : 

 =  Masyarakat      

      =  Instruktur  =  Pemeriksa Kesehatan 

                   

IV. Evaluasi Kegiatan 

a.  Evaluasi  struktur   

1. Kesiapan media dan tempat. 

2. Banyak masyarakat yang hadir di Car Free Day memeriksakan kesehatannya. 

3. Pengorganisasian  dilakukan 1 hari sebelumnya. 

b.Evaluasi proses 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tujuan pengabmas tercapai dengan baik. 

2. Masyarakat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Evaluasi hasil 

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. 

 

 Sidoarjo, 27 Maret 2017 

Mengetahui 
Akper Kerta Cendekia 

Direktur, 
 
 
 
 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 
 

 
 

Kepala LPPM 
 
 
 
 
Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GLUKOSA DARAH, ASAM URAT, DAN 

KOLESTEROL 
Car Free Day, Sidoarjo 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/ Tanggal   :  Minggu, 12 Februari 2017 & 27 Maret 2017 

Pukul    : 06.00 – 10.00 WIB    

Pelaksana    : dr. Wachid, M. Kes 
   Jamaluddin 

Topik   :  Pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol       

Tempat   :  Car Free Day Sidoarjo, Alun-alun kota Sidoarjo 

Sasaran   :  Peserta acara Car Free Day Sidoarjo 

Acara dihadiri oleh : 

1. Tim pengabdian masyarakat (dosen dan staf) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

Sidoarjo 

2. Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

3. Masyarakat peserta Car Free Day  

 

B. Susunan Acara 

NO Waktu KEGIATAN PENANGGUNG 
JAWAB 

1. 05.45 – 06.00 Persiapan alat 
 

Tim akper dan 
Masyarakat  

2. 06.00 – 10.00 Pemeriksaan Kesehatan (Glukosa Darah 
dan Asam Urat) 
 

Tim akper  

3. 10.00 – 10.15 Penutupan  
 

Tim akper dan 
masyarakat 

 

 
 



C. Hasil Evaluasi 

a) Evaluasi stuktur  

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan. Persiapan media dan tempat dilakukan lima belas menit sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

yang mengikuti Car Free Day. 

b) Evaluasi Proses  

No. Waktu Kegiatan 
1. 06.05 Persiapan alat  
2. 06.15 Pemeriksaan kesehatan (Glukosa Darah dan Asam 

Urat) 
3. 10.15 Penutupan  

 

Selain itu, penilaian terhadap masyarakat: 

1. Masyarakat antusias terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

2. Tidak ada masyarakat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai. 

3. Masyarakat tertib dan antri pada saat pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, 

glukosa darah, asam urat, dan kolesterol 

c)  Evaluasi Hasil 

1. Terdapat 20 masyarakat Sidoarjo yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan 

tekanan darah, glukosa darah, asam urat, dan kolesterol.  

2. Terdapat 19 orang yang melakukan pemeriksaan tekanan darah, 13 orang melakukan 

pemeriksaan glukosa darah, 9 orang melakukan pemeriksaan asam urat, dan 10 orang 

melakukan pemeriksaan kolesterol.  

      

 

 

                     

 

 

 

 

                                     



D. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Biaya 

Tanggal Kebutuhan Jumlah Biaya 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

06-02-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
08-02-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
08-02-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
09-02-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

12-02-2017 Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
27-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
12-02-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

27-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

12-02-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
27-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
12-02-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

27-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

12-02-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 
27-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
28-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 
06-02-2017 Dana turun dari Institusi 2.000.000,00 2.000.000,00 
08-02-2017 Perijinan 100.000,00 1.900.000,00 
08-02-2017 Pembuatan leaflet  175.000,00 1.725.000,00 
09-02-2017 Pembelian alat kesehatan (Cek 

GDA, Kolesterol, Asam Urat) 
975.000,00 750.000,00 

12-02-2017 Transportasi Dosen  75.000,00 675.000,00 
27-03-2017 Transportasi Dosen 75.000,00 600.000,00 
12-02-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 525.000,00 

27-03-2017 Transportasi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 450.000,00 

12-02-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 425.000,00 
27-03-2017 Konsumsi Dosen 25.000,00 400.000,00 
12-02-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 

15.000,00 
75.000,00 325.000,00 

27-03-2017 Konsumsi Mahasiswa 5 x 
15.000,00 

75.000,00 250.000,00 

12-02-2017 Dokumentasi 50.000,00 200.000,00 



27-03-2017 Dokumentasi 50.000,00 150.000,00 
28-03-2017 Pembuatan laporan dan copy 

berkas 
150.000,00 0,00 

 

E. DOKUMENTASI 

 

 



 



LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN DAMPAK PERGAULAN BEBAS BAGI KESEHATAN 

REMAJA DI SMK MA’ARIF TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2017 



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
Jabatan : Kepala LPPM 
NIDN : 0731108603   
 

Menyatakan bahwa telah menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Tahun 

Anggaran 2017-2018 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

Serah Terima Laporan Akhir dan Bukti-Bukti Pengeluaran dari Ketua/ Penanggungjawab 

Hibah penelitian sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 
Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Meli Diana, 

S.Kep.Ns., M.Kes 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN DAMPAK 

PERGAULAN BEBAS BAGI 

KESEHATAN REMAJA DI SMK 

MA’ARIF TANGGULANGIN 

KABUPATEN SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00 
 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 18 Desember 2017 

    Kepala LPPM 

 

 

      

   Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

 
 
 
 
 
 
 
 



BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR 
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN 70%/30% DAN BUKTI-

BUKTI PENGELUARAN 
 
Pada Hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas 
bertempat di AKPER KERTA CENDEKIA SIDOARJO telah dilaksanakannya kegiatan serah 
terima laporan akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% dan bukti-bukti pengeluaran 
atas nama : 
 

Nama Penerima Hibah :  Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes (Ketua Pengusul) 
NIDN    :  0724098402                              
Skema Hibah :  Abdimas Internal 
Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN DAMPAK PERGAULAN 

BEBAS BAGI KESEHATAN REMAJA DI SMK 
MA’ARIF TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO 

 
Bertindak sebagai Ketua yang bertanggungjawab penuh atas isi laporan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dilaksanakan, selanjutnya disebut Pihak 
Pertama. 
 

Nama :  Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
NIDN :  0731108603   
Jabatan : Kepala LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

 
Bertindak dan mewakili LPPM PTS selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
 
Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% 
dan bukti-bukti pengeluaran sebanyak 2 bendel. (satu asli dan satu copy). 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

Pihak Kedua, 
Kepala LPPM 

 
 
 
 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 

Pihak Pertama 
Penerima Hibah 

 
 
 
 

(Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN DAMPAK 
PERGAULAN BEBAS BAGI 
KESEHATAN REMAJA DI SMK 
MA’ARIF TANGGULANGIN 

KABUPATEN SIDOARJO  
2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 
3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes 
b. NIDN      : 0724098402                                    
c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 8 orang 
5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 
b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 
 

Sidoarjo, 18 Desember 2017 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes 

NIDN. 0724098402 

 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Ns. Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 
NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns) 

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 



 

Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan Dampak Pergaulan Bebas Bagi Kesehatan Remaja di SMK 

Ma’arif Tanggulangin Sidoarjo merupakan salah satu bentuk abdimas dalam bentuk 

penyuluhan yang ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perilaku sehat pada 

remaja, terutama dalam mengenali tentang kenakalan remaja beserta dampak – dampak yang 

ditimbulkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di SMK 

Ma’arif Tanggulangin Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswa siswi kelas XII SMK Ma’arif 

Tanggulangin Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatn tersebut, ada proses penyusunan 

kegiatan selama 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari pemilihan materi 

penyuluhan kesehatan sampai dengan pengajuan perijinan kepada pihak terkait. Sebagai 

evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 63 siswa siswi dan 1 orang guru, peserta mengikuti 

kegiatan tersebut dengan antusias dan kondusif, kegiata dapat terlaksana tepat waktu dengan 

lancar. 

  



I. LATAR BELAKANG 

Masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi 

dewasa.  Awal pubertas dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah bangsa, iklim, 

gizi dan kebudayaan.  Secara klinis mulai tumbuh ciri-ciri kelamin sekunder, misalnya : 

tumbuh rambut pubis, ketiak, timbul jerawat pada wajah, peningkatan berat badan dan 

tinggi badan, pada wanita mengalami pembesaran buah dada dan pada pria terjadi 

perubahan pada suara dan tumbuh  jakun. Sebagian besar remaja umur kawin pertama 

dalam usia belia (<19 tahun). 

Pada masa puber  (13 tahun ke atas) adalah masa di mana mereka mencari jati diri 

dan arti dari hidup. Pada masa-masa ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu 

besar. Bisa dibilang karena rasa ingin tahunya yang besar, semakin dilarang, semakin 

penasaran dan akhirnya mereka berani untuk mengambil resiko tanpa pertimbangan 

terlebih dahulu. 

Di era gobalisasi seperti yang kita alami saat ini, , remaja harus terselamatkan dari 

bahaya globalisasi. Karena globalisasi ini ibaratnya kebebasan. Sehingga banyak 

kebudayaan-kebudayaan yang asing yang masuk, sementara budaya tersebut tidak cocok 

dengan kebudayaan kita. Sebagai contoh kebudayaan seks bebas itu tidak cocok dengan 

kebudayaan kita. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang 

mengkuatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai 

pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling berangkulan mesra tanpa 

memperdulikan masyarakat sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal 

masa remaja. Sekarang ini seks bebas sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi bagi kalangan 

remaja dan mahasiswa di Indonesia. Kegiatan seks bukan hanya dilakukan oleh pasangan 

yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku akan tetapai juga dilakukan oleh para 

pelajar dan mahsiswa. Aktifitas seks bebas mungkin sesuatu yang biasa di negara lain 



khususnya dalam kehidupan barat, tetapi tidak di negara kita Indonesia. Itu sesuatu yang 

dilarang dalam masyarakat kita. Seks bebas mungkin membuat setiap orang senang untuk 

melakukannya. 

Dampak yang paling berat dari pergaulan bebas adalah tertular oleh AIDS. AIDS 

(Human Immunodeficiency Virus – Acquired Immunodeficiency Syndrome) merupakan 

masalah besar yang mengancam Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia. UNAIDS 

(United Nations & AIDS), badan WHO (World Health Organization) yang mengurusi 

masalah AIDS, memperkirakan jumlah penderita HIV-AIDS di seluruh dunia pada tahun 

2004 adalah 35,9-44,3 juta orang. Saat ini tidak ada negara yang terbebas dari HIV-AIDS. 

HIV-AIDS menyebabkan berbagai krisis secara bersamaan, krisis kesehatan, krisis 

pembangunan negara, krisis ekonomi, pendidikan dan juga krisis kemanusiaan. Dengan 

kata lain HIV-AIDS menyebabkan krisis multidimensi. Sebagai krisis kesehatan, HIV-

AIDS memerlukan respon dari masyarakat dan memerlukan  layanan pengobatan  dan 

perawatan  untuk individu yang terinfeksi HIV. 

Dari latar belakang di atas maka kami akan memberikan penyuluhan tentang 

Dampak Pergaulan Bebas Bagi Kesehatan Remaja. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyuluhan ini adalah agar para siswa mengetahui tentang Dampak 

Pergaulan Bebas Bagi Kesehatan Remaja. 

B. Tujuan Khusus 

Siswa mampu : 

1. Memahami tentang dampak pergaulan bebas bagi kesehatan 



2. Memahami macam-macam penyakit yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas 

meliputi penyakit seks menular dan HIV AIDS 

3. Memahami cara mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas 

4. Memahami tentang cara menghindari pergaulan bebas. 

 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah SMK Ma’arif Tanggulangin untuk memohon 

izin melaksanakan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tersebut sebagai kegiatan 

program keperawatan dan untuk membantu memberi pengarahan kepada siswa-

siswi SMK Ma’arif Tanggulangin 

2. Menetapkan pada siswa-siswi dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan mengetahui tentang bahaya narkoba. 

3. Kontrak waktu dengan siswa-siswi SMK Ma’arif Tanggulangin 

4. Memberikan penyuluhan tentang Dampak Pergaulan Bebas Bagi Kesehatan Remaja. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala sekolah SMK Ma’arif Tanggulangin untuk memohon izin 

kegiatan dan mengumpulkan para siswa-siswi SMK Ma’arif Tanggulangin 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan 

3. Siswa-siswi SMK Ma’arif Tanggulangin menerima materi penyuluhan 

C. Sasaran 

Siswa-siswi SMK Ma’arif Tanggulangin  

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Feni Sulistia Ningrum 

2. Penyaji  : Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes 



3. Fasilitator  : Muhammad Fathul.M, Dodik Tristiawan, Putri Meisorah, 

Zahrotul, Dwi Purwitasari 

4. Notulen  : Reny Nurlia 

5. Dokumentasi : Marna Julia E 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 

c. Leaflet 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

Tahap Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

Pendahuluan 07.30-07.45 

Mempersiapkan peserta, 
alat, tempat dan pemateri 
oleh tim : 

• Laptop 
• LCD 

 

Pelaksanaan 07.45-07.50 

Pembukaan acara oleh 
penyaji 

• Pemberi salam 
• Perkenalan 

pemateri 
• Menyapa peserta 
• Menjelaskan 

kontrak waktu, 
topik, dan tujuan 
penyuluhan 

• Membagi Leaflet 

• Memberi salam 
• Mendengarkan dan 

memperhatikan 



 07.50-08.20 

Penyampaian materi oleh 
penyaji tentang : 

• Memahami 
tentang dampak 
pergaulan bebas 
bagi kesehatan. 

• Memahami 
macam –macam 
penyakit yang 
ditimbulkan oleh 
pergaulan bebas 
meliputi penyakit 
seks menular dan  
HIV AIDS 

• Memahami cara 
mencegah 
penyakit yang 
ditimbulkan oleh 
pergaulan bebas. 

• Memahami 
tentang cara 
menghindari 
pergaulan bebas. 

Peserta mengikuti sesi 
penyampaian materi 
dengan antusias 

 08.20-08.35 

• Memberi 
kesempatan 
peserta untuk 
bertanya 

 

Penutup 08.35-08.45 • Menyimpulkan 
materi yang 
disampaikan 

• Melakukan 
evaluasi 

• Menutup 
penyuluhan dan 
memberikan 
salam 

• Bersama moderator 
menyimpulkan 
materi penyuluhan 

• Memberikan 
pertanyaan 

• Menjawab salam 

 

 

 

 

 

 

 



2. Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi Struktur 

a. Kesiapan media dan tempat 

b. Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelumnya 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktunya 

b. Peserta diupayakan agar mendapatkan penjelasan tentang Dampak 

Pergaulan Bebas Bagi Kesehatan Remaja 

c. Peserta diupayakan tidak boleh meninggalkan tempat sebelum kegiatan 

penyuluhan selesai 

3. Evaluasi Hasil 

Untuk mendapatkan hasil yang positif : 

1.      Mengetahui apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. 

2.      Mengetahui faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pergaulan 

bebas. 

Fasilitator 

AUDIENCE 

Notulen 

Moderator Penyaji 

Dokumentasi 



3.      Mengetahui akibat dari Pergaulan bebas. 

4.      Mengetahui cara mencegah terjadinya pergaulan bebas. 

5.      Mengetahui dampak pergaulan bebas bagi kesehatan remaja. 

V. MATERI PENYULUHAN 

Definisi Pergaulan Bebas 

Pergaulan Bebas  adalah salah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari 

kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. atau pergaulan bebas dapat diartikan 

sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. 

Dampak Negatif Pergaulan Bebas Secara Umum 

Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, 

masyarakat dan juga negara, pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari 

pergaulan bebas antara lain sebagai berikut..  

•  seks bebas. Seks bebas adalah dua orang yang berhubungan suami istri tanpa ikatan 

pernikahan sampai dengan kehamilan diluar nikah yang tentu saja memalukan diri 

sendiri, orang tua, masyarakat, dan Indonesia dengan adat ketimuran.   

• Ketergantungan Obat. Dari ajakan teman karena pikiran yang masih labil 

menggiringnya mengkonsumsi obat terlarang sampai membuat ketagihan dengan 

ketergantungan obat-obat terlarang hingga berlebihan dan berdampak overdosis yang 

diakhiri dengan kematian.  

• Menurunnya tingkat kesehatan. Pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai 

penyakit seperti HIV AIDS dan banyaknya yang menggugurkan kandungan yang tentu 

saja membahayakan kesehatannya serta mengkonsumsi obat-obat terlarang yang semua 

hal tersebut dapat menurunkan kesehatan.  



• Meningkatkan Kriminalitas. Bahaya pergaulan bebas yang satu ini dapat terjadi 

karena jika pencadu narkoba tidak lagi memiliki uang untuk membeli maka jalan keluar 

yang cepat adalah dengan melakukan tindakan kriminalitas.  

• Mereggangkan Hubungan Keluarga. Pergaulan bebas dapat meregangkan hubungan 

antara keluarga karena beberapa penyebab yang biasanya karena emosi meledak-ledak 

dan bahkan sampai rasa hormat kepada orang tua akan dapat hilang.  

• Menyebarkan Penyakit. Pergaulan bebas yang akrap dengan seks bebas, dan narkoba 

membuat berbagai penyakit dapat menyerang orang-orang sekitar yang tidak bersalah.  

• Menurunnya Prestasi. Seorang dengan pergaulan bebas lebih cenderung bersenang-

senang dan dapat menghilangkan konsentrasi belajar akibat dari minuman keras dan 

narkoba.  

Dampak Pergaulan Bebas Bagi Kesehetan 

Berbagai dampak kesehatan yang dapat timbul karena pergaulan bebas yang dilakukan 

muda – mudi atau remaja, baik yang sangat ringan sampai dengan yang terburuk. 

Masalah kesehatan yang dapat terjadi akibat pergaulan bebas muda – mudi antara lain : 

1. Terjadinya Kehamilan Yang Tidak Diinginkan 

Berikut Dampak yang bisa ditimbulkan pada remaja yang mengalami kehamilan yang tidak 

diinginkan : 

Dampak Kesehatan pada Ibu dan Bayi :  

a.      Karena remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil maka ia bisa 

saja tidak mengurus dengan baik kehamilannya. Yang seharusnya ia mengkonsumsi minuman, 

makanan, vitamin yang bermanfaat bagi pertumbuhan janin dan bayi nantinya bisa saja hal 

tersebut tidak dilakukannya. Begitu pula ia bisa menghindari kewajiban untuk  melakukan 



pemeriksaan teratur pada bidan atau dokter, Bahkan calon ibu yang tidak siap dapat 

memutuskan untuk melakukan aborsi.  

Berikut Dampak Abortus Bagi Kesehatan Reproduksi Wanita : 

Akibat hubungan seksual yang dilakukan tersebut akan menyebabkan kehamilan. Dan apabila 

kehamilan tersebut tidak diinginkan, maka mereka akan mengambil jalan pintas dengan 

melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan aborsi. 

Hal-hal yang dapat terjadi bila dilakukan aborsi antara lain : 

1. Kematian karena terlalu banyak pendarahan 

2. Sobeknya rahim (Uterine Perforation) 

3. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak 

berikutnya. 

4. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita) 

5. Kanker indung telur (Ovarian Cancer) 

6. Kanker leher rahim (Cervical Cancer) 

7. Kanker hati (Liver Cancer) 

8. Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada 

anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya. 

9. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease) 

10. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy) 

11. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis) 



12. Infeksi alat reproduksi karena melakukan kuretase (secara medis) yang dilakukan 

secara tak steril. Hal ini membuat remaja mengalami kemandulan dikemudian hari 

setelah menikah. 

b.       Sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang yang tulus dan kuat dari ibu yang 

mengalami Kehamilan tidak diinginkan. calon Ibu cenderung kurang memperhatikan  

kehamilannya  sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terhambat. Bahkan 

setelah anak lahir, ibu akan jarang memperhatikan tumbuh dan kembang anak. 

2. Terjadinya Penyakita Menular Seksual 

Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seks bebas, dimana penderita penyakit tersebut akan 

menularkan kepada pasangannya dan begitu pula seterusnya, bila pasangan tersebut 

berhubungan kelamin dengan orang lain sehingga akan menyebabkan rantai penularan yang 

panjang.  

Penyakit Menular Seksual Akibat Pergaulan Bebas : 

Berikut Beberapa jenis Penyakit menular seksual (PMS) yang ditularkan pria pada wanita yang 

dapat menyebabkan sakit, bisa menimbulkan kemandulan dan juga kematian. 

1. HIV/AIDS 

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem 

kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. 

Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) yaitu virus 

yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi 

rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang 

telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-

benar bisa disembuhkan. 



HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan 

kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, 

seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu Penularan dapat 

terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang 

terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk 

kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. 

2. Gonore (Kencing Nanah) 

Kencing nanah atau gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria 

gonorrhoeae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan 

bagian putih mata (konjungtiva). Gonore bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh 

lainnya, terutama kulit dan persendian. Pada wanita, gonore bisa menjalar ke saluran kelamin 

dan menginfeksi selaput di dalam pinggul sehingga timbul nyeri pinggul dan gangguan 

reproduksi. Meskipun sering tanpa gejala, infeksi bakteri ini dapat menyebabkan rasa sakit saat 

buang air kecil dan mengeluarkan nanah setelah dua hingga sepuluh hari. Kalau tidak diobati, 

penyakit ini dapat berkembang menjadi artritis, lepuh-lepuh pada kulit, dan infeksi pada 

jantung atau otak.  

3. Herpes 

Human Papillomavirus atau Virus papiloma manusia adalah virus yang menyerang kulit dan 

membran mukosa manusia dan hewan. Lebih dari 100 jenis virus papiloma manusia telah 

diidentifikasikan. Beberapa jenisa virus papiloma dapat menyebabkan kutil, sementara lainnya 

dapat menyebabkan infeksi yang menyebabkan munculnya lesi. Semua HPV ditransmisikan 

melalui hubungan kulit ke kulit.  

Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual, dan laki-laki pun bisa tertular oleh virus ini. 

Virus itu diketahui sebagai penyebab kanker leher rahim (serviks). 

 



4.  Sifilis (Penyakit Raja Singa) 

Sifilis adalah penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh bakteri spiroseta, Treponema 

pallidum. Penularan biasanya melalui kontak seksual, tetapi ada beberapa contoh lain seperti 

kontak langsung dan kongenital sifilis (penularan melalui ibu ke anak dalam uterus). Gejala 

dan tanda dari sifilis banyak dan berlainan. Sebelum perkembangan tes serologikal, diagnosis 

sulit dilakukan dan penyakit ini sering disebut “Peniru Besar” karena sering dikira penyakit 

lainnya. Sifilis sering dimulai dengan lecet yang tidak terasa sakit pada penis atau bagian 

kemaluan lain dan berkembang dalam tiga tahap yang dapat berlangsung lebih dari 30 tahun. 

5. Jengger Ayam atau Kutil di kelamin (Genital Wart) 

Jengger ayam atau kutil di kelamin ini disebabkan oleh sejenis virus papiloma, yang terkait 

dengan kanker penis serta anus. Obatnya tidak ada, walaupun kutil yang terjadi dapat 

dihilangkan melalui operasi atau dibakar, atau dibekukan. Akan tetapi setelah itu gejala yang 

sama dapat datang kembali. 

Pencegahan Pergaulan Bebas : 

Berikut ini bebrapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah pergaulan bebas :  

1. Tanamkan nilai-nilai agama dalam hati. 

2. Menjaga keseimbangan pola hidup yang baik. 

3. Perbanyak aktifitas yang positif. 

4. Berpikir untuk kebaikan masa depan. 

5. Mengurangi menonton telivisi. 

6. Jujur pada diri sendiri. 

7. Berkomunikasi yang baik kepada teman. 

8. Pilihlah teman yang baik. 



9. Tegakkan aturan hukum yang baik. 

Selain cara – cara diatas, kita juga harus menanamkan nilai agama dan norma sosial dalam diri 

kita agar kita terlindungi dari bahaya pergaulan bebas. 

 

VI. LEAFLET PENYULUHAN 

(Terlampir) 

 

VII. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul  09:40 WIB    waktu penyuluhan 

tidak sesuai dengan preplanning. 

2. Kegiatan dilakukan di SMK Ma’arif Tanggulangin sesuai dengan kesepakatan. 

3. Peserta yang hadir berjumlah 63 siswa – siswi beserta 1 orang guru. 

4. Peserta tampak kondusif dan kooperatif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, diskusi, tanya jawab, dan pembagian 

    leaflet tentang dampak pergaulan bebas bagi kesehatan remaja. 

6. Berikut adalah pertanyaan – pertanyaan yang diajukan peserta :  

    a.  Apa itu penyakit “ Raja Singa “ ? 

    b.  Apa itu “ Uterus “ ? 

    c.  Apakah HIV bisa menular melalui air ludah? 

    d.  Penyakit apa yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh seks bebas? 

    e.  Apakah penyakit herpes menular melalui hubungan seksual saja? 

     f.  Misalkan ada anak dari segi ekonomi mampu, dari kalangan keluarga baik – 

         baik dan teman – temannya juga baik. Namun mengapa dia masih terjebak       

         dalam pergaulan bebas? 



        

B. Susunan Acara Pada Saat Pelaksanaan 

 

3. Hasil Evaluasi 

Struktur : 

•    Peserta penyuluhan sebanyak 63 siswa/i di kelas XII Di SMK Ma’arif Tanggulangin. 

•   Perlengkapan yang digunakan selama diskusi adalah Laptop, Powerpoint, Leaflet, dan 

Pengeras suara. Penggunaan bahasa sangat komunikatif dan aplikatif dalam penyampaian 

penyuluhan kesehatan, siswa/i memahami dengan apa yang telah disampaikan oleh mahasiswa. 

•   Guru SMK Ma’arif Tanggulangin sangat antusias dan bekerja sama dengan baik selama 

penyuluhan berlangsung 

No Jam Acara Pelaksana Waktu 

1. 07.30 Persiapan : 
Mempersiapkan ruangan 
Mempersiapkan Peserta 
Mempersiapkan LCD dan Sound 

Tim 10 Menit 

2. 07:40 Pembukaan : 
1.      Mengucapkan salam 
2.      Memperkenalkan diri 
3.      Menjelaskan tujuan 
4.      Menjelaskan kontrak waktu 
PP    Pembagian Leaflet dan Konsumsi 

Moderator 15 menit 

3. 07: 55 Penyampaian materi Dampak Pergaulan 
Bebas Bagi Kesehatan Remaja 

Pemateri 50 menit 

4. 08.45 Memberi kesempatan untuk bertanya 
2.   Menjawab pertanyaan yang diajukan 
3.   Menanyakan kembali pada siswa tentang 

apa yang sudah dijelaskan 
4.   Memberikan reinforcement positif atas 

jawaban peserta 
5.   Menyimpulkan dan menutup diskusi 
6.   Mengucapkan salam 

Pemateri Dan 
Moderator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 menit 



•   Dosen Pembimbing membantu dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan materi 

tentang Dampak Pergaulan Bebas Bagi Kesehatan Remaja. 

Proses : 

•   Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 pada pukul 08:00 

WIB bertempat di ruang kelas SMK Ma’arif Tanggulangin,  jadwal ini sesuai dengan yang 

telah ditentukan.  

•    Peserta yang hadir tampak antusias mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir. 

•    Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab dengan baik oleh penyaji dan dibantu oleh 

dosen pembimbing. 

Hasil :  

•   80% peserta dapat menyebutkan pengertian pergaulan bebas. 

•   75% peserta dapat menyebutkan dampak – dampak pergaulan bebas bagi kesehatan remaja. 

•   75% peserta dapat menyebutkan cara menghindari pergaulan bebas. 

•   80 % peserta dapat mengikuti materi penyuluhan dengan baik. 
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PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2017 



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
Jabatan : Kepala LPPM 
NIDN : 0731108603   
 

Menyatakan bahwa telah menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Tahun 

Anggaran 2017-2018 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

Serah Terima Laporan Akhir dan Bukti-Bukti Pengeluaran dari Ketua/ Penanggungjawab 

Hibah penelitian sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 
Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Riesmiyatiningdyah, 

S.Kep.Ns., M.Kes 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN 

TENTANG MENARCHE DI SDN 

KEBONSARI KECAMATAN 

CANDI KABUPATEN SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 15 Desember 2017 

    Kepala LPPM 

 

 

      

   Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR 
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN 70%/30% DAN BUKTI-

BUKTI PENGELUARAN 
 
Pada Hari ini Jum’at tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas 
bertempat di AKPER KERTA CENDEKIA SIDOARJO telah dilaksanakannya kegiatan serah 
terima laporan akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% dan bukti-bukti pengeluaran 
atas nama : 
 

Nama Penerima Hibah :  Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes (Ketua Pengusul) 
NIDN    :  0725027901                              
Skema Hibah :  Abdimas Internal 
Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN TENTANG MENARCHE DI 

SDN KEBONSARI KECAMATAN CANDI 
KABUPATEN SIDOARJO 

 
Bertindak sebagai Ketua yang bertanggungjawab penuh atas isi laporan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dilaksanakan, selanjutnya disebut Pihak 
Pertama. 
 

Nama :  Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
NIDN :  0731108603   
Jabatan : Kepala LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

 
Bertindak dan mewakili LPPM PTS selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
 
Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% 
dan bukti-bukti pengeluaran sebanyak 2 bendel. (satu asli dan satu copy). 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

Pihak Kedua, 
Kepala LPPM 

 
 
 
 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 

Pihak Pertama 
Penerima Hibah 

 
 
 
 

(Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN TENTANG 
MENARCHE DI SDN KEBONSARI 
KECAMATAN CANDI KABUPATEN 
SIDOARJO  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 
3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes 
b. NIDN      : 0725027901                                    
c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 8 orang 
5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 
b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 
 

Sidoarjo, 15 Desember 2017 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes 

NIDN. 0725027901 

 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 
NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 

 



Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan menarche di SDN Kebonsari Desa Kebonsari Kecamatan 

Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk abdimas dalam bentuk penyuluhan 

yang ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perilaku sehat pada anak usia sekolah 

(6-12 tahun), terutama menjelaskan tentang menarche. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada 

tanggal 11 Desember 2017 bertempat di SDN Kebonsari Desa Kebonsari Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo dengan sasarannya adalah siswi kelas V dan VI SDN Kebonsari. Sebelum 

dilaksanakan kegiatan tersebut, ada proses penyusunan kegiatan selama 1 bulan sebelum 

kegiatan dilaksanakan, mulai dari pemilihan materi penyuluhan kesehatan sampai dengan 

pengajuan perijinan kepada pihak yang terkait. Sebagai evaluasi, kegiatan dihadiri 37 siswi; 

peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan senang; kegiatan dapat terlaksana tepat waktu 

dan berjalan lancar. 

  



I. LATAR BELAKANG 

Menarche merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentang usia 10-

16 tahun atau pada masa awal remaja ditengah masa purbetas sebelum memasuki masa 

reproduksi. Menstruasi adalah pendarahan periodik dan siklik dari uterus disertai 

pengelupasan endometrium. Menarche merupakan tanda awal adanya perubahan lain 

seperti pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut daerah pubis dan aksila, serta 

distribusi lemak pada daerah pinggul. 

Selama ini sebagian masyarakat merasa tabu untuk membicarakan tentang masalah 

menstruasi dalam keluarga sehingga remaja awal kurang memiliki pengetahuan dan sikap 

yang cukup baik tentang perubahan-perubahan fisik dan psikologi terkait menarche. 

Kesiapan mental sangat diperlukan sebelum menarche karena perasaan cemas dan takut 

akan muncul, selain itu juga kurangnya pengetahuan tentang perawatan diri yang 

diperlukan saat menstruasi. Usia untuk mencapai fase terjadinya menarche dipengaruhi 

oleh faktor antara lain faktor suku, genetic, social, ekonomi, dan lain-lain. 

 

II. TUJUAN 

 1.  Tujuan Umum 

Setelah membaca proposal ini kita dapat memahami apa yang dimaksud 

dengan menarche. 

 2.  Tujuan Khusus 

Setelah membaca proposal ini kita dapat : 

a) Menjelaskan Pengertian menarche 

b) Menjelaskan Usia terjadinya menarche 

c) Menjelaskan Proses terjadinya menarche 

d) Menjelaskan Siklus menarche 

e) Menjelaskan Tanda-tanda menarche 

f) Menjelaskan Cara memakai Pembalut 

g) Menjelaskan Cara mengganti dan membuang Pembalut 

 

 

 

 

 



III. PLAN OF ACTION 

1) Rencana Strategi 

Bekerja sama dengan kepala sekolah SDN KEBONSARI SIDOARJO 

untuk melakukan tindakan penyuluhan tentang menarche pada siswi kelas 

V dan VI.  

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2017 

Jam  : 08.00 – 10.00 WIB 

Tempat  : SDN KEBONSARI di Desa Kebonsari      Kec. Candi 

Kab. Sidoarjo 

2) Tindakan 

Memberi penyuluhan tentang menarche pada siwi kelas V dan VI SDN 

KEBONSARI SIDOARJO. 

3) Sasaran 

SDN KEBONSARI SIDOARJO siswi kelas V dan VI dengan jumlah 37 

siswi. 

4) Pengorganisasian 

   Ketua  : Moch. Khoirul Ikhwani 

   Moderator   : Wiewid Tyas Anggraeni 

 Penyaji   : Riesmiyatiningdyah,S.Kep.Ns.,M.Kes 

   Notulen   : Linda Puji A 

   Dokumentasi  : Karina Sarahsean K 

Sie game   : 1. Moch. Khoirul Ikhwani 

             2. Enggar Dwi Anggraini 

             3. Muhammad Iqbal Firmansyah 

      4. Immas Lailatul F 

      5. Mufida Indah A 

5) Media 

1) LCD 

2) Sound system 

3) Mikrofon 

4) Leaflet  

5) Laptop 

 

 



6) Susunan Acara 

a. Setting Acara 

1. Pembukaan 

2. Kuisioner 

3. Pembagian snack 

4. Penyampaian materi 

5. Game 

6. Penyampaian materi 

7. Pembagian hadiah 

8. Kuisioner  

9. Penutup 

 b. Setting Tempat 

  

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi Struktur 

a. Moderator    : Wiewid Tyas Anggraeni 

b. Penyaji    : Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., 

M.Kes 

c. Notulen    : Linda Puji A 

d. Dokumentasi    : Karina Sarahsean K 

e. Sie game    :1. Moch. Khoirul Ikhwani 

            2. Enggar Dwi Anggraini 

                3. Muhammad Iqbal F.  

  4. Mufida Indah A. 

  5. Immas Lailatul F. 

 

 



2. Evaluasi Proses 

 a. Pembukaan 

 b. Kuisioner 

 c. Pembagian snack 

 d. Penyampaian materi 

 e. Game 

 f. Penyampaian materi 

 g. Pembagian hadiah 

 h. Kuisioner  

 i. Penutup 

3. Evaluasi Hasil 

Audiens dapat memahami dan merespon dari materi penyuluhan menarche. 

Dari kuisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah penyampaian materi 

mengalami perubahan yang awalnya belum memahami menjadi paham dan 

mengerti tentang menarche. 

 

V. MATERI PENYULUHAN 

MATERI SAP 

Menarche adalah saat haid/menstruasi yang datang pertama kali pada 

seorang wanita yang sedang menginjak dewasa. Usia remaja putri pada waktu 

mengalami menarche berbeda-beda, sebab hal itu tergantung kepada faktor genetik 

(keturunan), bentuk tubuh, serta gizi seseorang. Umumnya menarche terjadi 

pada  usia 10 – 15 tahun, tetapi rata-rata terjadi pada usia 12,5 tahun. Namun, ada 

juga yang mengalami lebih cepat/dibawah usia tersebut. Menarche  yang terjadi 

sebelum usia 8 tahun disebut menstruasi precox  (Sarwono, 2007). Menarche 

merupakan tanda permulaan pemasakan seksual pada wanita yang terjadi kisaran 

usia 13 tahun atau sebelumnya, ditandai dengan datangnya haid untuk pertama 

sekali. Menarche merupakan permulaan haid yang bertanda bahwa wanita telah 

memasuki ciri kemasakan seksual yang utama, yaitu suatu disposisi untuk konsepsi 

(hamil) dan melahirkan meskipun dibutuhkan kira-kira satu setengah tahun lagi 

untuk kemasakan atau reproduksi (kemudian istilah ini tidak lagi disebut sebagai 

menarche melainkan menstruasi. 

Sebelum seorang wanita siap menjalani masa reproduksi, terdapat masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan yang lebih dikenal 



dengan masa pubertas. Pubertas yaitu masa ketika seorang anak mulai mengalami 

kematangan secara seksual dan organ-organ reproduksi siap untuk menjalankan 

fungsi reproduksinya. Masa puber seorang anak dengan anak yang lain sangat 

bervariasi. Pada anak perempuan, pubertas dimulai lebih awal, yaitu sekitar umur 

10 sampai 14 tahun (ada literatur yang menyebutkan 8 sampai 14 tahun) dan pada 

anak lelaki sekitar umur 12 sampai 16 tahun (sumber lain menyebutkan 9 sampai 

15 tahun). Pubertas dimulai ketika hipotalamus, yang merupakan bagian otak, 

melepaskan hormon GnRH (gonadotropin releasing hormone). Hormon pelepas 

gonadotropin ini (GnRH ) akan memberikan sinyal pada kelenjar pituitari untuk 

melepaskan luteinizing hormone (LH) dan follicle-stimulating hormone (FSH) 

untuk memulai perkembangan seksual, baik pada anak laki-laki maupun 

perempuan. Permulaan masa pubertas yang sering disebut sebagai pematangan 

fungsi reproduksi, pada perempuan ditandai dengan haid. Remaja putri yang telah 

memasuki masa pubertas akan mengalami menarche. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinnya menstruasi, yaitu: 

✓ makanan yang bergizi 

✓ lingkungan 

✓ tingkat kemakmuran 

 

PROSES TERJADINYA MENSTRUASI 

Setiap bulan seorang wanita akan mengalami perdarahan yang disebut 

dengan haid atau menstruasi. Proses terjadinya menstruasi diketahui dengan 

dinding rahim (endometrium) mengalami peluruhan yang disertai perdarahan. 

Menstruasi bagi wanita sehat merupakan hal yang wajar dan alami serta umum 

terjadi saat seorang perempuan mengalami perubahan fisik yang ditandai dengan 

pertumbuhan rambut dikemaluan, keluarnya cairan putih di aksila, dan payudara 

mulai membesar. Proses menstruasi ini tidak akan terjadi pada wanita hamil 

sehingga dapat dikatakan jika seorang wanita tidak menstruasi maka ia berpotensi 

untuk hamil. Meskipun haid telah dialami sejak usia remaja, tidak semua 

perempuan tahu peristiwa apa yang terjadi di dalam tubuh selam siklus haid. 

Menstruasi pada wanita terjadi secara bervariasi, 10-15 % mempunyai 

siklus haid 28 hari  dan 90 % wanita mempunyai siklus haid antara 25-35 hari. 

Siklus menstruasi normol berada dikisaran 28-29 hari namun terkadang juga wanita 

yang mempunyai siklus haid 20-35 hari masih dianggap normal. Meskipun hal itu 



normal perlu juga diketahui bahwa terkadang seorang wanita mengalami siklus 

haid yang tidak teratur karena disebabkan oleh keseburan. 

 

Tahapan Terjadinya Menstruasi dan Haid pada Wanita 

Tahapan Pertama (Menstruasi) 

Fase menstruasi adalah fase yang berlangsung selam 3-7 hari, pada tahapan 

ini dinding rahim akan mengalami peluruhan dan menjadi darah haid. Darah haid 

tersebut keluar sekitar 30 hingga 40 ml tiap siklusnya dengan kekentalan yang 

bermacam-macam. Pada tahapan ini, rasa sakit akan muncul pada hari pertama haid 

yang ditimbulkan oleh otot rahim yang mendorong perubahan dinding rahim 

menjadi darah. Rasa sakit ini akan mengakibatkan luka dan akan sembuh secara 

perlahan-lahan. 

Tahapan kedua (Poliferasi atau pra-ovulas) 

Tahapan kedua ini terjadi setelah penyembuhan berhasil akibat peluruhan 

dinding rahim. Pada fase ini, terjadi ketebalan hingg 3.5 mm di dinding rahim yang 

berlangsung sejak hari ke 5-14. Peristiwa lain yang terjadi pada fase ini adalah 

lendir basa keluar dari leher rahim untuk mentralkan sifat asam yang telah 

diproduksi di kemaluan wanita. Proses penebalan ini terjadi karena hormone 

estrogen meningkat sedikit demi sedikit. Pada masa inilah, pasangan suami istri 

dianjurkan untuk berhubungan badan jika berkeinginan untuk memiliki 

momongan.  Masa praovulasi adalah masa subur terbaik yang berlangsung 3 

hingga 5 hari. 

Tahapan ketiga (Fase Sekresi atau ovulasi) 

Pada tahapan ini sel endometrium akan mengeluarkan bahan makanaan 

untuk telur yang telah terbuahi. Bahan makanan tersebut berupa kapur dan glikogen 

dan terjadi di hari ke 14. Proses pematangan ini dikenal dengan sebutan masa subur. 

Jika tidak terjadi pembuahan pada ovum maka hormone estrogen dan progesterone 

akan mengalami kegagalan dan akan menyebabkan terjadinya menstruasi lagi. 

 

SIKLUS MENSTRUASI 

Menstuasi yang terjadi setiap bulannya karena di dalam rahim ketika 

ovulasi tidak ada perubahan, sehingga rahim yang telah disiapkan apabila ada 

proses pembuahannya membelah akan kembali tipis.proses terjadinya menstruasi 

dibutuhkan hormon juga sehingga siklus menstruasi selalu normal dan juga teratur. 

http://www.arwini.com/warna-darah-menstruasi/


Apabila hormone didalam tubuh dihasilkan normal tidak ada masalah maka proses 

menstruasi akan selalu berjalan terus setiap bulannya. Namun jika tidak ada 

gangguan menstruasi yang akan dialami, karena iu akan menyebabkan menstruasi 

akan tidak teratur setiap bulannya. 

Memang siklus menstruasi setiap wanita berbeda-beda, ada yang memiliki 

siklus menstruasi yang panjang dan ada yang pendek. Tetapi apabila terlalu 

panjang seperti melebihi 35 hari bukan lagi hal yang wajar, karena nantinya akan 

menyebabkan mentruasi tidak teratur. Jika siklus mestruasi tidak teratur sering 

berubah-ubah setiap bulannya maka sulit juga untuk menetukan masa subur atau 

masa dimana ovulasi didalam rahim. 

 

TANDA-TANDA HAID : 

 1.Tubuh Cepat Lelah 

Saat mendekati jadwal haid, tanda-tandanya akan mulai dirasakan oleh 

para wanita di mana biasanya yang paling umum adalah rasa lelah pada tubuh 

tanpa alasan yang jelas. Ketika tubuh terasa cepat lelah memang bukan harus 

selalu menjadi tanda haid, namun tetap perlu diwaspadai. 

Tak semua wanita mengalami tanda satu ini, namun terbukti cukup 

banyak wanita yang menderita kelelahan sebelum haid datang. Biasanya walau 

sudah tidur yang cukup dan tidak terlalu banyak aktivitas pun rasanya tubuh 

hanya ingin beristirahat. 

2. Merasa Malas 

Saat tubuh terasa begitu cepat lelah, otomatis rasa malas yang datang 

pun akan berkali-kali lipat. Rasa malas yang datang biasanya akan terjadi 

beberapa hari sebelum haid maupun setelah haid datang. Kemalasan ini juga 

terjadi tanpa alasan yang jelas di mana diakibatkan oleh rasa lelah pada tubuh 

yang tidak pula diketahui penyebab pastinya. 

3. Mudah Mengantuk 

Selain tubuh lelah dan malas, seorang wanita yang akan haid biasanya juga 

akan mengalami rasa kantuk yang begitu luar biasa. Walau sudah tidur yang 

cukup dan juga aktivitas harian tidaklah terlalu menyita tenaga dan kekuatan 

fisik, biasanya sebagai tanda haid rasa kantuk bakal datang tanpa alasan. 

 

 

https://halosehat.com/penyakit/gejala/cepat-lelah


4. Membutuhkan Banyak Air 

Rasa haus berlebih bisa saja terjadi pada wanita yang akan masuk masa 

haid di mana rasa haus tersebut lebih dari biasanya. Sebelum haid datang, 

beberapa hari sebelumnya biasanya dahaga muncul secara berlebih dan untuk 

itulah Anda perlu minum banyak air putih. 

Menghidrasi tubuh tidak hanya penting di saat hendak menstruasi saja, 

tapi juga sebenarnya merupakan hal wajib untuk dilakukan setiap hari. 

Minumlah 10 gelas air putih setiap hari selama sebelum haid datang karena ini 

akan meredakan rasa haus yang cukup besar. Dengan minum banyak, Anda pun 

bakal dapat menghindari bahaya dehidrasi. 

5. Sakit Kepala 

Ketika akan haid, biasanya para wanita juga kebanyakan akan 

mengalami sakit kepala yang sebetulnya juga tak begitu beralasan. Rasa sakit 

kepala tersebut timbul secara tiba-tiba dan tidaklah berbahaya karena nantinya 

setelah haid datang, sakit kepala pun akan berangsur hilang dengan sendirinya 

tanpa harus mengobatinya secara khusus. 

Namun bila memang rasa sakit kepala tersebut terlalu mengganggu, 

Anda bisa mencoba mencari obat sakit kepala alami atau kimia untuk 

meredakannya. Pada umumnya, beberapa wanita akan mengalami sakit kepala 

ini bersamaan dengan rasa malas yang besar. Tanda haid ini cukup umum dan 

tak perlu panik saat sakit kepala Anda mulai rasakan tanpa sebab. 

6. Payudara Mengencang 

Selain menjadi lebih lembut, biasanya para wanita yang akan masuk 

jadwal haid juga merasakan adanya perubahan di bagian payudara yang menjadi 

lebih kencang. Payudara kencang dan lembut ini biasanya dialami di waktu yang 

sama dan merupakan hal yang wajar sehingga tak perlu khawatir. Nanti setelah 

haid selesai pasti akan kembali seperti semula. 

7. Payudara Nyeri 

Selain menjadi lembut dan kencang, para wanita juga sebaiknya 

mewaspadai adanya tanda berupa rasa nyeri pada payudara. Rasa nyeri ini akan 

memberikan ketidaknyamanan bagi wanita yang mengalaminya karena 

tersentuh sedikit saja akan terasa sakit. Namun, setelah haid datang biasanya 

rasa nyeri pun juga akan hilang sehingga ini bukanlah kondisi jangka panjang. 

 



8. Suasana Hati Mudah Berubah 

Para wanita kebanyakan juga akan mengalami tanda haid berupa 

perubahan suasana hati yang cukup drastis. Kalau biasanya perubahan suasana 

hati ini dikaitkan dengan gejala depresi atau stres, maka bila suasana hati 

berubah disertai tanda haid lain yang telah disebutkan, tentu bukan berhubungan 

dengan stres. 

9. Sakit Punggung 

Sebelum haid datang, para wanita juga rata-rata akan mengalami yang 

namanya nyeri di bagian punggung. Jadi bukan hanya di bagian payudara saja 

rasa nyeri tersebut menyerang, punggung pun akan terasa sakit. Rasa sakit di 

sini bisa nyeri atau juga pegal-pegal tanpa alasan di mana sebetulnya wajar dan 

nanti bisa hilang sendiri. 

10.Kram perut bawah 

  Rasa sakit di punggung dan payudara ternyata juga bisa diikuti dengan rasa 

sakit di bagian perut. Bila perut terasa sakit dan kram, sebetulnya ini hal yang 

biasa. Kram akan datang pada umumnya di perut bagian bawah di mana ini 

disebabkan adanya kontraksi di bagian rahim. 

Rasanya benar-benar tidak nyaman saat kram perut ini datang. Ada beberapa 

kasus di mana wanita dengan tanda haid ini akan sulit hanya untuk bangun 

karena rasa sakit yang begitu serius di perutnya. Saat sedang mengalami rasa 

nyeri perut semacam ini, rata-rata wanita akan kesulitan untuk berkonsentrasi 

dalam melakukan aktivitasnya. Cairan yang dikeluarkan adalah seperti susu 

putih dan biasanya kondisi ini terjadi 1-2 hari sebelum waktunya haid datang. 

Tanda haid satu ini merupakan tanda bahwa haid sebentar lagi akan datang dan 

merupakan sebuah keadaan yang normal. Jika mulai mengalami hal ini, maka 

bersiaplah karena Anda akan kedatangan tamu 1-2 hari setelahnya. 

11. Keputihan 

Seperti dibahas sebelumnya, hanya sebagian kecil wanita yang mengalami 

vagina kering yang artinya hal tersebut sangat jarang. Justru kebanyakan wanita 

yang akan haid malah mengalami sekresi serviks, yakni keluarnya cairan yang 

berwarna putih tepat sebelum haid. Ini adalah kondisi yang dianggap lebih normal 

walau vagina kering juga bukan masalah besar. 

https://halosehat.com/penyakit/depresi/gejala-depresi
https://halosehat.com/penyakit/stres


Cairan yang dikeluarkan adalah seperti susu putih dan biasanya kondisi ini 

terjadi 1-2 hari sebelum waktunya haid datang. Tanda haid satu ini merupakan 

tanda bahwa haid sebentar lagi akan datang dan merupakan sebuah keadaan yang 

normal. Jika mulai mengalami hal ini, maka bersiaplah karena Anda akan 

kedatangan tamu 1-2 hari setelahnya. 

12. Sulit Konsentrasi 

Karena merasa mengantuk, tubuh juga merasa lelah, otomatis wanita juga 

turut merasakan sulitnya berkonsentrasi pada aktivitas yang dilakukannya. Jelas 

saja, karena sulit fokus maka pekerjaan pun bisa menjadi terpengaruh. Maka 

bila Anda merasakan hal ini, segera atasi supaya tidak membuat kegiatan yang 

dikerjakan terbengkalai. 

 

CARA MEMAKAI PEMBALUT  

 

1. Pilihlah pembalut dengan ketebalan, daya serap, bentuk, dan gaya yang 

sesuai. Dengan 3,5 milyar wanita di dunia, maka ada banyak pilihan yang 

diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Berikut ini adalah 

penjelasan umum dari jenis pembalut yang dapat Anda pilih:  

o Ketebalan. Semakin sedikit cairan yang keluar, maka semakin tipis pembalut yang 

diperlukan. Namun, daya serap pembalut telah berkembang secara dramatis tahun-

tahun belakangan ini. Sebagian pembalut yang lebih tipis sudah cukup baik daya 

serapnya. Pembalut jenis ini lebih nyaman dipakai, sehingga ketika Anda duduk, 

Anda lupa kalau sedang memakai pembalut. 

o Daya serap. Teliti tingkatan (tipis, sedang, atau tebal) dan panjang pembalut dan 

cobalah beberapa merek dan gaya sebelum menentukan pembalut yang Anda sukai. 

https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-1-Version-3.jpg
https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-1-Version-3.jpg
https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-1-Version-3.jpg


o Bentuk. Ada bermacam-macam bentuk pakaian dalam wanita di pasaran, jadi 

adapula bermacam-macam bentuk pembalut! Namun tiga pembalut utama adalah 

yang digunakan untuk celana dalam biasa, thong (celana dalam yang tidak menutup 

bagian bokong dan terdapat penghubung berupa kain antara karet pada bagian 

belakang dan depan celana dalam), dan pembalut untuk malam hari. Pembalut 

malam hari sudah cukup jelas (ukurannya lebih panjang, dibuat khusus untuk 

berbaring) namun bagaimana dengan dua jenis lainnya? Menggunakan pembalut 

saat Anda memakai thong kemungkinan bisa terasa sulit. Anda bisa mencobanya, 

namun jika Anda baru pertama kali menggunakan pembalut, kenakan pembalut 

biasa. 

o Gaya. Sekali lagi, ada dua gaya pembalut: dengan sayap dan tanpa sayap. “Sayap” 

pada pembalut adalah bagian yang bisa dilekatkan pada celana dalam. Sayap ini 

menjaga pembalut agar tidak bergeser dan terasa seperti popok bayi sekali pakai. 

Singkatnya, pembalut ini cocok untuk Anda jika pembalut tidak menimbulkan 

iritasi atau masalah lainnya.  

▪ Secara umum, hindarilah pembalut yang wangi, apalagi jika kulit Anda sensitif. 

Pembalut seperti ini bisa mengiritasi daerah-daerah yang tentunya tidak Anda 

inginkan menjadi teriritasi. 

▪ Ada juga panty liner yang berbeda dengan pembalut biasa. Gunakan panty liner 

ketika menstruasi Anda baru mulai atau ketika akan selesai, yaitu ketika cairannya 

keluar sangat sedikit. 

 

2. Kenakan pembalut pada posisinya. Sebagian wanita mengganti pembalutnya 

ketika akan mengeluarkan cairan menstruasi, namun kadang-kadang ada keinginan 

pula untuk buang air kecil. Apapun itu, carilah toilet terdekat, cucilah tangan, dan 

https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-2-Version-3.jpg
https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-2-Version-3.jpg
https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-2-Version-3.jpg


bukalah celana. Sayangnya, pembalut tidak akan dengan mudah terpasang di 

daerah kewanitaan. Hal ini masih diselidiki secara ilmiah.  

o Cara yang mudah adalah saat Anda duduk dan melepaskan celana dalam hingga 

pergelangan kaki. Posisi berdiri juga tidak apa-apa, yang Anda butuhkan adalah 

agar semuanya bisa dilakukan dalam jangkauan. 

 

3. Singkirkan pembungkus atau kotak pembalut. Anda bisa membuangnya, 

namun alangkah baiknya jika digunakan sebagai pembungkus pembalut yang 

sudah Anda pakai. Tak seorang pun ingin melihat pembalut bekas di tempat 

sampah, bukan? Dan jangan membuangnya ke dalam jamban karena bisa 

mengambang!  

 

4. Buka penutup atau sayap pembalut dan lepaskan lapisan perekat panjang di 

bagian belakang yang menempel di tengah pembalut. Lepaskan pula lapisan 

perekat pada sayap pembalut, lalu buang ke tempat sampah (Anda tidak 

memerlukannya sebagai pembungkus).  

https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-3-Version-3.jpg
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o Pada beberapa merek pembalut sekarang ini, pembungkus pembalut juga berperan 

sebagai pelapis bagian belakang. Hal ini lebih ramah lingkungan dan lebih 

sederhana. Jika menemukan pembalut seperti ini, maka akan lebih memudahkan 

Anda. 

 

5. Pasang bagian pembalut yang berperekat pada celana dalam. Pembalut harus 

langsung berada di bawah vagina, tidak di depannya atau belakangnya! Jika Anda 

mau sedikit berbaring, Anda perlu membuatnya sejajar sedikit ke belakang, namun 

Anda mungkin tahu di mana letak pemasangan pembalut yang paling efektif. Anda 

akan semakin mahir memasang pembalut dengan tepat jika sering melakukannya!  

o Anda menggunakan pembalut bersayap? Pastikan untuk melekatkan sayap 

pembalut di bagian luar celana dalam. Sayap itu menjaga agar pembalut tetap pada 

tempatnya ketika Anda bergerak, sehingga terasa lebih nyaman dan alami. 

 

VII. RESUME KEGIATAN 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

  Hari/Tanggal  : Senin, 11 Desember 2017 

Jam   : 08.00 – 10.00 WIB 

Tempat : SDN KEBONSARI di Desa Kebonsari Kec. Candi    

Kab. Sidoarjo 

2. Susunan Acara pada saat Pelaksanaan 

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan pembawa acara wiewid tyas 

anggraeni, acara tersebut  meliputi : 

1. Pembukaan 

2. Kuisioner 

3. Pembagian snack 

https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-5-Version-3.jpg
https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-5-Version-3.jpg
https://id.wikihow.com/Menggunakan-Pembalut#/Berkas:Use-a-Sanitary-Napkin-%28Pad%29-Step-5-Version-3.jpg


4. Penyampaian materi 

5. Game  

6. Penyampaian materi 

7. Game 

8. Pembagian hadiah 

9. Kuisioner 

10. Penutup 

3.  Evaluasi hasil 

A. Evaluasi Struktur 

f. Moderator    : Wiewid Tyas Anggraeni 

g. Penyaji    : Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., 

M.Kes 

h. Notulen    : Linda Puji A 

i. Dokumentasi    : Karina Sarahsean K 

j. Sie game    :1. Moch. Khoirul Ikhwani 

            2. Enggar Dwi Anggraini 

                  3. Muhammad Iqbal F. 

         4. Immas Lailatul F. 

         5. Mufida Indah A. 

     B .  Evaluasi Proses 

 a. Pembukaan 

 b. Kuisioner 

 c. Pembagian snack 

 d. Penyampaian materi 

 e. Game 

 f. Penyampaian materi 

 g. Pembagian hadiah 

 h. Kuisioner  

 i. Penutup 

C. Evaluasi Hasil 

Acara berjalan sesuai dengan susunan acara namun terdapat kendala saat 

penyampaian materi dikarenakan vidio yang menjadi materi tidak dapat di putar 

tetapi sudah dapat terkendali karena diisi games untuk mengisi kekosongan dan 

menunggu operator mencari file kembali. Audiens pun sangat antusias dengan 



adanya penyuluhan menarche dan banyak sekali audiens yang bertanya, berikut 

pertanyaannya: 

 

1) Salsa VI 

Pertanyaan : Kenapa orang hamil tidak menstruasi ? 

Jawaban : Karena sel telur bertemu dengan sperma dan terjadi 

pembuahan, maka tidak terjadi menstruasi. 

2) Balqis VI 

Pertanyaan : Mengapa pakai pembalut harus ada sayapnya ? 

Jawaban : Sebenarnya tidak harus bersayap, tetapi penggunaan 

sayap agar lebih nyaman saja. 

3) Syifa VI 

Pertanyaan : Faktor penyebab menstruasi dilingkungan ? 

Jawaban : Disebabkan oleh tehnologi, sosial media memacu 

terbentuknya hormon lebih cepat. 

4) Fifi V 

Pertanyaan : Kenapa orang haid punggungnya sakit ? 

Jawaban : Tidak terjadi pada semua orang, hanya dipengaruhi 

oleh faktor hormone yang tidak seimbang. 

5) Nadiah VI 

Pertanyaan : Kenapa orang menstruasi tidak boleh olahraga berat 

? 

Jawaban : Karena mengeluarkan banyak darah dan dapat 

menyebabkan mudah lelah. 

6) Sa’di V 

Pertanyaan : Kenapa orang menstruasi harus konsultasi ke dokter 

? 

Jawaban : Konsultasi ke dokter jika menstruasi tidak teratur dan 

nyeri berlebihan. 

7) Tata V 

Pertanyaan : Apa saja makanan sehat yang dikonsumsi oleh 

orang menstruasi ? 

Jawaban : Meliputi 4 sehat 5 sempurna. 

8) Friska V 



Pertanyaan : Dari umur berapa haid itu ? 

Jawaban : 10 – 16 tahun. 

9) Citra VI 

Pertanyaan : Mengapa menstruasi harus istirahat cukup ? 

Jawaban : Karena banyak darah yang keluar menjadi mudah 

lelah. 

10) Rukha VI 

Pertanyaan : Faktor penyebab terjadinya menstruasi tingkat 

kemakmuran ? 

Jawaban : Dikarenakan pengaruh lingkungan yang semakin 

besar. 

a. Pemberian doorprice bagi para siswa SDN KEBONSARI yang bertanya 

dan mengikuti game sebanyak 20 orang. 

b. Kuesioner 

c. Penutup penyuluhan oleh para mahasiswa 

 

VIII. PENUTUP 

Demikian laporan LPJ ini kami buat dan ajukan, besar harapan kami atas 

suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan itu, 

kami membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait. Atas perhatian, kritik, saran, 

serta bantuannya kami sampaikan banyak-banyak terimakasih. 
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DAFTAR ABSENSI PESERTA PENYULUHAN KESEHATAN SISWA 

SDN KEBONSARI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO 

KELAS V DAN VI 

 NO NAMA KELAS 

1. Citra Aulia Karina Azahra VI 

2. Balqis Nabilah VI 

3. Suci Rahmadina Putri N.A VI 

4. Sarah Amalia VI 

5. Flora Dwi R.P V 

6. Lina Nur Amelia V 

7. Ainur Rosida V 

8. Iftichatus Sa’diah V 

9. Okta Via Ramadani V 

10. Risalatul Muawenah V 

11. Sely Safitri V 

12. Titania Sabrina V 

13. Rukhatul Jannah VI 

14. Syifa Aristawati VI 

15. Debora Sesilia VI 

16. Amelia Firly V 

17. Sari Safinatun Maza VI 

18. Delani Agita Candra Revani VI 

19. Salsabila Putri Ramandhanti VI 

20. Salsabila Gita Cahyani VI 

21. Shevi Noer May Fadillah VI 

22. Aprilia Wulandari VI 

23. Windi Naura A VI 

24. Anggi Veronica R VI 

25. Nadiah Fatin VI 

26. Ikhrima Zuhrotul A VI 

27. Tata Intan P.R V 

28. Amanda Eka Y V 



29. Bunga Lerly Febri Lia V 

30. Rieke Erlyhana Putri V 

31. Safira Nur A V 

32. Nadia Putri M V 

33. Friska Aulia A V 

34. Nelin Dwi M V 

35. Safira Faoziah V 

36. Septiana Vivi Agustin V 

37. Silvia Safitri V 
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Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI 

SMP ISLAM DESA REJENI KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO 

merupakan salah satu bentuk abdimas dalam bentuk penyuluhan yang ditujukan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan perilaku sehat pada remaja, terutama dalam mengenali 

tentang tanda-tanda perkembangan reproduksi pada remaja. Pelaksanaan kegiatan tersebut 

pada tanggal 11 Desember 2017 bertempat di SMP Islam Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, 

Kabupaten Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswa siswi kelas VII dan VIII SMP Islam, 

Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatn 

tersebut, ada proses penyusunan kegiatan selama 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, 

mulai dari pemilihan materi penyuluhan kesehatan sampai dengan pengajuan perijinan kepada 

pihak terkait. Sebagai evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 42 siswa siswi dan 1 orang guru, 

peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias dan kondusif, kegiatan dapat terlaksana 

tepat waktu dengan lancar. 

  



I. LATAR BELAKANG 

Masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi 

dewasa.  Awal pubertas dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah bangsa, iklim, 

gizi dan kebudayaan.  Secara klinis mulai tumbuh ciri-ciri kelamin sekunder, misalnya : 

tumbuh rambut pubis, ketiak, timbul jerawat pada wajah, peningkatan berat badan dan 

tinggi badan, pada wanita mengalami pembesaran buah dada dan pada pria terjadi 

perubahan pada suara dan tumbuh  jakun. Sebagian besar remaja umur kawin pertama 

dalam usia belia (<19 tahun). 

Pada masa puber (13 tahun ke atas) adalah masa di mana mereka mencari jati diri 

dan arti dari hidup. Pada masa-masa ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu 

besar. Bisa dibilang karena rasa ingin tahunya yang besar, semakin dilarang, semakin 

penasaran dan akhirnya mereka berani untuk mengambil resiko tanpa pertimbangan 

terlebih dahulu. 

 

II. TUJUAN 

1. Tujuan Instruksional Umum 

1. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, para siswa-siswi SMP diharapkan 

dapat mengerti dan memahami tentang kesehatan reproduksi  

2. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan para siswa mampu menjaga 

kesehatan reproduksi 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan klien maupun keluarga dan pengunjung mampu 

memahami tentang : 

a. Menjelaskan tentang kesehatan reproduksi 

b. Menjelaskan Organ reproduksi dan fungsinya 

c. Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi 

d. Tips Merawat Kesehatan Organ Reproduksi 

e. Menjelaskan perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Remaja 

f. Perjalanan Sel Telur dan Sperma Dalam Proses Pembuahan 

g. Hubungan Seksual dan Konsekuensinya 

h. Perilaku Sex dan Konsekuensinya 

i. Kekerasan Seksual 

j. Tips Untuk Menolak Ajakan 

 



III. PLAN OF ACTION 

1. Rencana Strategi  

a. Berkooardinasi dengan kepala sekolah SMP untuk memohon izin 

melaksanakan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tersebut sebagai 

kegiatan program keperawatan dan untuk membantu memberi pengarahan 

kepada siswa-siswi  SMP ISLAM REJENI KREMBUNG. 

b. Menetapkan pada siswa-siswi dalam pelaksanakan pendidikan kesehatan 

atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. 

c. Kontrak waktu dengan siswa-siswi SMP ISLAM REJENI KREMBUNG. 

d. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. 

2. Tindakan  

a. Menghubungi kepala sekolah SMP untuk memohon izin kegiatan dan 

pengumpulan siswa-siswi SMP ISLAM REJENI KREMBUNG. 

b. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan  

c. Siswa-siswi SMP ISLAM REJENI KREMBUNG menerima materi 

promosi kesehatan 

 

3. Sasaran   : Murid kelas VII SMP ISLAM REJENI KREMBUNG 

4. Pengorganisasian :  

Pembimbing : Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

Moderator     :  Barkah  

Penyaji     : Debi Eka Novia P dan Fitri Hidayati 

Notulen     : Meilinda Eka Pertiwi 

Fasilitator     : Antik Masruroh, dan Ahmad Rifa’i 

Dokumentasi : Doni Dewan Danu Dan Meilani Kondre 

5. Media   : LCD, Laptop, Sound system,Mikrofon 

6. Metode  : Ceramah, kuisioner 

7. Susunan Acara : 

a. Setting Acara 

(TERLAMPIR) 

 

 

 

 



b. Setting Tempat 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Audience 

 : Penyaji  

 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Persiapan media  

Media yang akan digunakan dalam penyuluhan semuanya lengkap dan siap 

digunakan. Media yang digunakan adalah leaflet dan slide. 

b.  Persiapan Materi  

Materi yang akan diberikan dalam penyuluhan sudah disiapkan dan akan 

disebarluaskan dalam bentuk leaflet yang berisi gambar dan tulisan. 

c. Undangan/ peserta penyuluhan sejumlah 

2. Evaluasi proses 

a. Kegiatan penyuluhan yang akan diberikan diharapkan berjalan lancar 

dan sasaran memahami tentang penyuluhan yang diberikan. 

b. Dalam proses penyuluhan diharapkan terjadi interaksi antara penyuluh 

dan sasaran 

c. Peserta diharapkan, memperhatikan materi yang diberikan. 

d. Sasaran diharapkan kehadirannya 80% dan tidak ada yang 

meninggalkan tempat saat penyuluhan berlangsung. 

 

PENYAJI 



3. Evaluasi hasil 

 

V. MATERI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

Definisi Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial 

yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang 

berhubungan dengan system reproduksi, fungsi serta prosesnya. Atau Suatu keadaan 

dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi 

dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. 

Organ  Reproduksi 

➢ Organ Reproduksi Perempuan 

Keterangan gambar: 

 

1. Indung telur (ovarium) 

Yaitu, sepasang indung telur yang terdiri akan mengahsilkan sel telur. 

2. Umbai-umbai (fimbrae) 

Yaitu, bagian dari organ reproduksi yang berfungsi untuk menangkap ovum yang 

dikeluarkan indung telur. 

3. Saluran telur (tuba fallopi) 

Yaitu, saluran jalannya sel telur dari indung telur menuju rahim. 

4. Rahim (uterus) 

Yaitu, sebuah rongga terbuat dari otot-otot yang kuat untuk membesarkan bayi 

selama 9 bulan. 

 

 



5. Leher rahim (cerviks) 

Yaitu, lubang kecil di bawah rahim. lubang ini membesar ketika bayi ke luar dari 

rahim. 

6. Liang kemaluan (vagina) 

Yaitu, jalan antara rahim (di dalam tubuh perempuan) dengan organ sex bagian luar. 

7. Bibir kelamin (labia) 

Berada di bagian luar vagina. 

Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi interna (dalam) dan 

eksterna (luar). Organ reproduksi interna adalah oorgan reproduksi yang terletak di 

dalam rongga panggul. Organ-organ iu adalah: 

1. Indung telur (ovarium), yaitu organ reproduksi yang ada dalam rongga panggul, 

terletak 

di kiri dan di kanan rahim. Indung telur berfungsimengeluarkan sel telur satu 

bulan sekali. 

2. Umbai-umbai (fimbrae), yaitu umbai-umbai yang terletak di dekat ovarium yang 

berfungsi 

menagkap sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. 

3. Saluran indung telur (tuba fallopi), yaitu saluran yang dilalui oleh sel telur yang 

keluar dari ovarium menuju ke rahim. 

4. Rahim (Uterus), yaitu tempat calon bayi tumbuh dan berkembang. 

Setiap bulan rahim melapisi dinding rahim dengan lapisan khusus untuk menerima 

bayi. Bila tidak terjadi kehamilan maka lapisan tersebut akan runtuh dalam 

bentuk darah haid. Tetapi bila perempuan hamil, maka lapisan khusus itu tidak 

diruntuhkan melainkan dipakai untuk menghidupi janin. Selama hamil, perempuan 

tersebut tidak akan mengalami haid. 

5. Leher Rahim memisahkan rahim dengan vagina. Bagian ini bermanfaat untuk 

menjaga agar kotoran dan kuman tidak masuk ke dalam rahim. Bagian ini juga 

bermanfaat untuk menyangga bayi selama dalam kandungan. 

6. Vagina/liang kemaluan adalah sebuah lubang memanjang seperti tabung. Dari lubang 

ini keluar darah haid setiap bulan, atau bayi yang dilahirkan. 

Organ reproduksi eksterna adalah organ reproduksi yang terletak di bagian luar 

rongga panggul. Organ ini dapat dilihat dengan mata. Organ-organ itu adalah: 

1. Selaput Dara, berada dalam liang kemaluan, tidak jauh dari mulut vagina. Selaput 

dara terbuat dari lapisan yang tipis. Ada selaput dara yang sangat tipis dan mudah 



robek dan ada selaput dara yang kaku dan tidak mudah robek. Selaput dara yang tipis 

tidak hanya akan robek karena hubungan seks, tetapi bisa robek karena hal lain seperti 

kecelakaan, jatuh, olah raga. 

2. Bibir kelamin (labia), berada di bagian luar vagina. Ada yang disebut bibir besar dan 

bibir kecil. Bibir besar adalah bagian yang paling luar yang biasanya ditumbuhi bulu. 

Bibir kecil terletak di belakang bibir besar dan banyak mengandung syaraf/pembuluh 

darah. 

➢ Organ Reproduksi Laki-laki 

Keterangan gambar: 

 

 

1. Batang zakar (penis) 

2. Saluran kencing (uretra) 

3. Kantong pelir (scrotum) 

4. Pelir (testis) 

5. Epididimis 

6. Saluransperma 

7. Kelenjar prostat 

 

1. Zakar atau Penis Yaitu,  batang kemaluan yang tidak bertulang. Penis 

mempunyai beberapa guna yaitu untuk melakukan sanggama, untuk mengeluarkan 

air 

kencing dan sebagai alat reproduksi ketika mengeluarkan sperma. Penis akan 

menegang dan membesar karena terisi darah, bila terangsang. Ini yang disebut 

sebagai ereksi. 



2. Kepala zakar / penis Yaitu,  bagian ujung penis yang mempunyai lubang 

untuk menyalurkan air kencing dan sperma. Kepala Penis merupakan bagian yang 

sangat sensitif dan bagian yang paling mudah terangsang karena mengandung 

banyak pembuluh darah dan syaraf. Kulit yang menutupi ujung kepala penis adalah 

bagian yang biasanya sunat. Sunat adalah salah satu cara untuk menjaga 

kebersihan penis. 

3. Saluran kemih / Uretra Yaitu, saluran yang menyalurkan cairan kencing dan juga 

saluran air mani yang mengandung sperma. Keluarnya kencing dan air mani diatur 

oleh sebuah katub sehingga tidak bisa keluar secara bersamaan. 

4. Saluran sperma / Vas Deferens Yaitu, saluran yang menyalurkan sperma dari testis 

menuju ke prostat. 

5. Epididimis Yaitu, saluran-saluran yang lebih besar dan berkelok-kelok. Sperma yang 

dihasilkan 

oleh testis akan masuk saluran epididimis untuk dimatangkan. Setelah matang, 

sperma akan masuk dalam saluran sperma. 

6. Pelir/ Testis Yaitu, dua bola kecil berfungsi untuk memproduksi sperma setiap hari 

dengan bantuan hormon testosteron. 

7. Kantong Pelir / Scrotum Yaitu, tempat bergelantungnya dua bola kecil yang disebut 

pelir atau testis, berwarna gelap & berlipat-lipat. 

8. Kelenjar prostat Yaitu,kelenjar yang menghasilkan cairan mani/sperma yang ikut 

mempengaruhi kesuburan sperma. 

9. Vesikula Seminalis Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. 

10. Kandung Kencing Yaitu,tempat penampungan sementara air yang berasal dari ginjal 

(air seni). 

Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi 

Perubahan fisik selama pubertas harus dikuti dengan perawatan, kebersihan dan 

kesehatan fisik, terutama alat-alat reproduksi. Selama masa haid remaja perempuan 

disarankan untuk memakan makanan yang mengandung banyak zat besi (bayam, hati, 

buah-buahan, dll) karena selama masa haid perempuan dapat mengalami anemia atau 

kekurangan zat besi dalam darah. cara-cara memelihara kebersihan guna/manfaat 

memelihara kebersihan. 

 

 

 



Tips Merawat Kesehatan Organ Reproduksi 

➢ PEREMPUAN 

Selama haid, menggunakan pembalut wanita untuk menampung darah 

haid.  Pembalut dapat dibeli di toko ataupun dibuat dengan kain bersih. Mengganti 

pembalut empat jam sekali, atau lebih sering selama masa haid. Setiap kali buang air, 

siramlah (basuh) alat kelamin dengan air yang bersih atau pengganti air (tissue). 

Setelah buang air besar,bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, bukan 

sebaliknya, agar sisa kotoran tidak masuk ke alat kelamin. Jangan sering menggunakan 

antiseptik/cairan pembunuh kuman untuk mencuci alat kelamin, khususnya vagina, 

karena akan mematikan mikro-organisma yang secara alami dapat melindungi vagina. 

Jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Mengganti celana dalam dua kali 

sehari. Gunakan celana dalam yang menyerap keringat. 

➢ LAKI-LAKI 

Mandi secara teratur dua kali sehari. Mengganti celana dalam dua kali sehari 

dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Membersihkan anus dan penis 

dengan air bersih setiap kali buang air besar maupun kecil. Sunat dapat mencegah 

penumpukan kotoran (disebut smegma) di penis Bagi yang belum disunat, kulit 

penutup penis ditarik kebelakang agar bagian dalam penis dapat dicuci dengan air 

bersih setiap kali mandi. Tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Celana ketat 

dapat mengganggu stabilitas suhu testis di dalam buah zakar. 

 

Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Remaja 

Pada masa pubertas atau akil-balik, perubahan fisik remaja seolah-olah terjadi 

dengan sangat pesat. Menghadapi perubahan-perubahan ini saja seringkali sudah 

merupakan masalah tersendiri bagi remaja, terlebih lagi bila mereka tidak 

pernah cukup mengenal tubuh dan berbagai perubahan yang akan terjadi pada 

dirinya. Kesalahan dan masalah bisa dikurangi bila remaja mengenal tubuhnya 

dengan baik dan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada tubuhnya maupun pada 

perasaan, pikiran dan pergaulannya. Kesiapan remaja secara fisik dan mental 

menjalani masa remaja dengan segala perubahannya akan membantunya untuk menjalani 

masa remaja dengan relatif lebih stabil, dan menghadapi masa depan dengan lebih 

percaya diri.  

 

 



➢ Perubahan pada anak perempuan 

Buah dada mulai tumbuh, sedikit bengkak, dan kadang-kadang sedikit sakit. 

Buah dada kiri dan kanan bisa saja tidak tumbuh secara bersamaan atau sama besarnya. 

Hal 

ini merupakan hal yang normal. Pinggul mulai melebar. Tinggi dan berat badan 

bertambah secara cukup cepat. Lebih banyak berkeringat dan keringat mulai 

mengeluarkan bau. Suara menjadi lengking. Mulai terjadi haid/menstruasi, dan ada 

cairan keluar dari vagina. 

➢ Perubahan pada anak Laki-laki  

Bahu dan Dada melebar, Badan bertambah berat dan tinggi Lebih banyak 

berkeringat dan keringat mulai mengeluarkan bau. Suara pecah, dan menjadi agak 

berat Alat-alat kelamin seperti penis dan buah zakar membesar. Kadang-kadang terjadi 

penegangan pada penis (ereksi) dan kadang-kadang keluar cairan ketika remaja laki-

laki tidur (mimpi basah).  

Perubahan Akibat Kematangan Seksual 

Secara biologis juga membawa dampak psikologis pada remaja. Risiko psikologis 

berupa ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, dll. bisa muncul bila mereka tidak pernah 

disiapkan untuk menghadapi kejadian haid dan mimpi basah. Membekali remaja dengan 

pengetahuan yang benar mengenai dua kejadian khusus pada masa pubertas ini bisa 

membantu remajamengurangi gangguan psikologis yang mungkin dihadapinya. 

 

➢ Proses menstruasi 

Menstruasi atau haid adalah proses keluarnya cairan bercampur darah dari 

vagina perempuan. Cairan ini berasal dari dinding rahim perempuan yang luruh. Kata 

menstruasi berasal dari kata mensis yang artinya bulan. Jarak antara hari pertama 

menstruasi ke menstruasi berikutnya biasanya satu bulan. Karena itu menstruasi sering 

disebut datang bulan. 

Menstruasi kadang-kadang disertai rasa sakit / mules, bau badan, emosi, dll. 

Pada waktu haid, pakailah pembalut (softex, stay-free, dll) yang harus sering diganti 

(sekitar 4 jam sekali) & cuci vagina dengan bersih. Ketika seorang perempuan mulai 

mengalami haid/menstruasi, maka secara fisik ia sudah bisa hamil. Seorang perempuan 

sebetulnya bisa saja hamil sebelum mengalami haid bila ia sudah “subur” dan bisa 

menghasilkan sel telur. Haid berulang menurut siklus tertentu (antara 21 sampai 28 

hari sekali selama kurang lebih 3 – 7 hari) kecuali selama masa hamil. Pada masa haid, 



remaja perempuan harus makan makanan yang sehat, bergizi dan mengandung banyak 

zat besi agar terhindar dari anemia atau kekurangan zat besi dalam darah. 

Haid tidak akan keluar secara tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, melainkan 

akan keluar pelan-pelan. Siklus haid mulai waktu seorang perempuan mengalami 

pubertas dan berakhir waktu menopause. Mengalami siklus haid berarti seorang 

perempuan menjadi dewasa. Semua itu normal, dan tidak ada yang perlu 

dikhawatirkan. Bila ada masalah, janganlah sungkan untuk berbicara dengan orang 

dewasa yang kamu percaya. 

➢ Mimpi basah 

Testis yang terletak dalam buah pelir / zakar laki-laki menghasilkan sperma. 

Sperma berenang melalui saluran sperma yang mengeluarkan cairan khusus semacam 

lendir.Campuran sperma dan lendir ini disebut air mani. Pada masa pubertas, produksi 

air mani bisa sangat cepat sehingga dalam 2 hari saja sudah terkumpul air mani yang 

banyak. Air mani yang sudah banyak ini kadang-kadang keluar secara spontan (tanpa 

disadari) pada saat tidur. keluarnya air mani disebut ejakulasi. Karena sering terjadi 

pada waktu tidur inilah, maka keluarnya air mani disebut sebagai mimpi basah. Remaja 

laki-laki tidak bisa mencegah bila ia akan mengalami ejakulasi (keluarnya sperma dari 

penis) atau mimpi basah. Ereksi, ejakulasi dan mimpi basah adalah sesuatu yang 

normal, dan berarti anak laki-laki akan menjadi dewasa. Tidak selalu ereksi harus 

diikuti oleh ejakulasi atau mimpi basah Ketika terjadi ejakulasi maka, penis 

mengeluarkan air mani (mani bercampur sperma). Ejakulasi berarti laki-laki sudah bisa 

membuat perempuan hamil. 

 

Proses  pembuahan dan kehamilan 

Ada 3 hal yang harus terjadi dalam proses pembuahan atau kehamilan:  

1. Ada sel telur di salah satu saluran indung telur dalam tubuh perempuan;  

2. Ada sperma dari tubuh laki-laki yang masuk dan bergabung dengan sel telur;  

3. Sel telur yang sudah dibuahi sperma kemudian menempel pada dinding rahim 

perempuan. 

Pertemuan antara sel telur dengan sperma disebut juga pembuahan. Pembuahan 

mengakibatkan kehamilan pada perempuan. Kehamilan berlangsung sembilan bulan 

lamanya. Kehamilan sebaiknya hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa karena sudah 

siap secara  fisik maupun emosional untuk melahirkan dan mengurus bayinya. 

 



Proses Pembuahan Pada Manusia 

Telur yang telah dibuahi ini kemudian berpindah menuju rahim. Ia akan tinggal 

disini sampai berubah menjadi bayi. Kalian semua tercipta dengan cara seperti ini. Sebuah 

sperma dari ayah kalian bersatu dengan sebuah telur dari ibu. Kalian mulai tumbuh ketika 

kalian berada dalam rahim ibu. Ketika telur meninggalkan indung telur ibu, berarti telur 

itu sudah siap untuk dibuahi. Sperma ayah akan berenang menuju ke telur itu. Banyak 

sperma yang bisa bertemu dengan telur tersebut, tapi hanya sebuah sperma saja yang 

masuk ke dalamnya dan membuahinya. 

 

Perjalanan Sel Telur dan Sperma Dalam Proses Pembuahan 

Pada waktu puber, hormon yang dihasilkan otak memberi tahu organ sex laki / 

perempuan untuk menghasilkan hormon sex. Hormon yang diproduksi indung telur / 

perempuan disebut hormon estrogen dan progesterone Hormon yang diproduksi oleh testis 

lakilaki disebut testosteron . 

➢ Perjalanan sel telur. 

Saat puber (usia 11 – 12), otak mengirim beritapada indung telur untuk 

memproduksi hormon sex indung telur memproduksi hormon estrogen dan 

progesteron. Estrogen memberitahu sel telur untuk berkembang/matang. Biasanya 

matang satu per satu. sekitar satu bulan satu kali indung telur melepas satu sel telur 

yang ‘matang” (disebut ovulasi). Ovum (telur) berjalan ke saluran falopi dan terus 

sampai ke rahim. Di saluran indung telur / falopi ini sel telur bisa bertemu dan bersatu 

dengan sperma yang masuk melalui vagina. Persatuan itulah yang menjadi cikal bakal 

bayi dalam rahim. Telur yang sudah dibuahi sperma pelan-pelan akan melekat pada 

dinding rahim dan tumbuh menjadi bayi selama 9 bulan. Bila sel telur tidak bersatu 

dengan sperma – setelah meninggalkan indung telurnya, maka tidak akan terbentuk 

bayi.  Telur akan pecah dan bersama sebagian dinding disebut menstruasirahim luruh 

/ keluar melalui vagina dalam bentuk darah yang  atau haid. 

➢ Perjalanan sperma. 

Ketika puber, otak mengirim berita pada testis untuk memproduksi hormon 

testosteron yang menyebabkan tubuh berubah. salah satu yang diproduksi testis adalah 

sperma (100 – 300 juta sperma per hari). Sperma berenang melalui saluran sperma 

yang mengeluarkan cairan khusus campuran sperma dan cairan ini disebut air mani. 

cairan ini terkumpul sangat cepat. Bila penuh bisa keluar (ejakulasi) melalui penis yang 



tegang (ereksi disebut) secara spontan dalam mimpi mimpi basah. Laki-laki juga 

dapat mengalami ereksi bila terangsang (misalnya disebut onani atau masturbasi). 

Ketika laki-lakikarena penis diraba-raba sudah bisa menghasilkan sperma, maka 

hanya dengan satu saja sperma yang bertemu / bersatu dengan sel telur perempuan 

pada saat subur, maka perempuan bisa hamil dan sel telur nya bisa berkembang 

menjadi bayi. 

Hubungan Seksual dan Konsekuensinya 

Sudah saatnya orang dewasa lebih membuka mata terhadap kenyataan bahwa di 

satu sisi remaja kini jauh lebih cepat memasuki masa pubertas dan kematangan seksual 

dengan segala risikonya; dan di sisi lain, semakin besar peluang mereka terpapar pada 

informasi dan kehidupan seksual yang tak terkendali. Keterlambatan kita untuk 

memberikan informasi yang baik dan benar mengenai seksualitas dan kesehatan 

reproduksi bisa berakibat remaja memperoleh informasi yang menyesatkan terlebih 

dahulu. Keterlambatan ini juga bisa berakibat fatal bila remaja kemudian terjerumus dalam 

informasi dan perilaku seksual yang berisiko. Perilaku seksual berisiko dapat 

mengakibatkan remaja mengalami kehamilan tak diharapkan, aborsi, penyakit menular 

seksual, HIV/AIDS dan juga mengalami akibat sosial dan ekonomi. Risiko-risiko tersebut 

bisa menghancurkan masa remaja dan masa depan remaja tersebut. Membicarakan SEX 

sebagai pengetahuan sudah perlu dilakukan pada usia dini, agar remaja dilengkapi dengan 

pengetahuan yang benar. 

• Sex adalah jenis kelamin, yaitu keadaan biologis manusia yang membedakan laki 

(cowok) dan perempuan (cewek). Jender adalah pembedaan jenis kelamin berdasarkan 

nilai dan pandangan masyarakat/budaya tertentu (misalnya perempuan-lembut, laki-

laki kasar). 

• Sex juga berarti reproduksi sexual : membuat bayi. bagian-bagian tubuh tertentu pada 

laki (cowok) maupun perempuan (cewek) bisa menghasilkan bayi. Bagian tubuh itu 

disebut alat kelamin atau organ reproduksi. Semua organ manusia sama antara laki-

laki dan perempuan kecuali organ reproduksinya yang juga disebut organ sex. Organ 

reproduksi laki-laki dan perempuan berbeda karena punya fungsi yang berbeda. Organ 

sex atau organ reproduksi laki-laki dan perempuan terdiri atas organ bagian luar dan 

bagian dalam. Organ reproduksi perempuan antara lain vagina dan rahim;sedangkan 

organ laki-laki antara lain penis dan testis. 



• Sex juga berarti rangsangan atau gairah seksual untuk berdekatan dengan orang lain. 

Rangsangan seksual disebabkan kamu tertarik sekali (seperti magnit) pada seseorang 

sehingga ada getaran “aneh” muncul dalam tubuh. 

• Sex juga punya arti : hubungan sex. hubungan sex antara laki-laki dan perempuan. 

pertemuan ini biasanya dilakukan orang yang sudah menikah seperti orang tua kamu. 

• Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai mahluk 

seksual, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap berkaitan dengan perilaku seksual. 

Banyak remaja hamil karena tidak memikirkan lebih jauh akibat-akibat dari 

perilaku seksualnya. Memang remaja secara fisik bisa melakukan hubungan seksual 

seperti yang dilakukan orang tua mereka, tetapi secara emosional remaja belum siap. 

Kehamilan dan akibat-akibat lain dari perilaku seksual pada masa remaja seringkali 

menganggu kegiatan-kegiatan wajib remaja, dan akibatnya juga bisa menganggu masa 

depan mereka. Akibat lain dari hubungan seksual yang tidak aman pada masa remaja 

adalah tertular Infeksi atau Penyakit Menular Seksual. HIV/AIDS yang belum ada obatnya 

adalah salah satu penyakit akibat hubungan seks yang tidak aman.  Alat untuk melindungi 

diri dari risiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS maupun risiko 

kehamilan tak diharapkan disebut KONDOM. 

 

Perilaku Sex dan Konsekuensinya 

Hubungan sex satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan yang tak diharapkan 

dan/atau penyakit. 

1. Kehamilan 

Bias terjadi karena organ reproduksi sudah matang, tetapi tidak berarti remaja 

siap secara fisik, mental dan sosial untuk mengandung, melahirkan, dan mengasuh bayi. 

Akan banyak persoalan muncul. 

2. Aborsi 

 Banyak remaja kemudian melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. 

Tetapi melakukan aborsi dengan cara tidak aman, sangat berbahaya bagi fisik dan akan 

menganggu perasaan dan pikiran. Aborsi yang aman hanya bila dilakukan oleh dokter 

ahli. 

3. Penyakit menular seksual dan HIV 

Hubungan sex satu kali saja juga bisa menularkan penyakit bila dilakukan 

dengan orang yang sudah tertular salah satu penyakit. Ada banyak sekali jenis penyakit 



menular seksual dari yang paling ringan sampai yang paling berbahaya sehingga perlu 

penanganan oleh dokter. Salah satu virus yang bisa ditularkan melalui hubungan 

seksual adalah HIV/AIDS. HIV = Human Immunodefficiency Virus, virus yang 

merusak kekebalan tubuh. AIDS = Acquired Immune Defficiency Syndrome, 

Yaitu,  kumpulan gejala penyakit karena infeksi yang memperlemah sistem kekebalan 

tubuh. Karena system kekebalan tubuh rusak maka tubuh tidak dapat menolak berbagai 

penyakit yang datang dan akhirnya tubuh diserang berbagai penyakit yang biasanya 

bisa dilawan tubuh (diare, tbc, dll). HIV ditularkan hanya melalui cairan tubuh orang 

yang 

sudah terinfeksi : cairan dari vagina/sperma dan cairan darah (transfusi, jarum suntik), 

HIV tidak ditularkan melalui cara lain (ciuman, wc bersama, alat makan yang sama, 

nyamuk, berpelukan, dll). Tapi ada virus lain yaitu virus hepatitis C dan B yang lebih 

menular. Penderita HIV/AIDS belum tentu orang yang “bersalah“, dan yang 

bersangkutan tidak mudah menularkan AIDS, karena itu tidak perlu dijauhi. Virus HIV 

hanya bisa diketahui melalui test darah . Penularannya cukup lama yaitu 5 – 10 tahun. 

Selama itu penderita tidak terlihat sakit, tapi setelah itu bisa sakit parah dan meninggal. 

Kehamilan dapat dicegah dengan cara menunda perkawinan, tidak melakukan 

hubungan seks (abstinensi), atau dengan menggunakan metode kontrasepsi seperti 

menggunakan kondom, IUD dan hormon (suntik, pil ataupun susuk KB). Selain untuk 

mencegah kehamilan abstinensi dan menggunakan kondom juga bisa mencegah 

berbagai penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti gonore, sifilis, 

kutil kelamin dan HIV/AIDS. Untuk mencegah HIV/AIDS, juga dengan tidak 

menggunakan jarum suntik bersama. Bagi remaja, bila saling tertarik dan mulai 

“berpacaran“, ingatlah untuk saling menjaga dan menyayangi. Cinta tidak ditunjukkan 

dengan hubungan seks sebelum menikah. Justru bila benar-benar saling menjaga dan 

saling menyayangi tidak akan membuat pasangannya hamil dan menderita karena putus 

sekolah, tetapi menunggu hingga benar-benar siap. 

 

Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual tidak sering terjadi sehingga anak dan remaja juga tidak harus takut 

secara berlebihan. Tetapi remaja perempuan maupun laki-laki harus selalu waspada 

mengenai kemungkinan menghadapi kekerasan atau pemaksaaan oleh orang lain. 

Kekerasaan dan pemaksaan bisa terjadi secara seksual yaitu ketika orang lain 

menyentuh/mencium/memeluk/memegang bagian-bagian tubuh seperti daerah dada dan 



organ-organ reproduksi (kemaluan). Pelukan dan ciuman antara orang tua dan anak 

karena cinta kasih bukanlah kekerasan seksual. Pelaku kekerasan bisa orang yang tidak 

kita kenal, tetapi seringkali juga orang yang dikenal bahkan saudara atau anggota 

keluarga sendiri (paman, kakek, dsb). Pelaku bisa orang dewasa maupun remaja. 

Walaupun kekerasan seksual atau perlakuan orang lain terhadap tubuh kita tidak 

selalu sakit, perlakuan tersebut adalah salah. Kekerasan seksual bisa juga berupa kata-

kata, misalnya mengatakan hal-hal yang “jorok “ atau menyebut bagian-bagian tubuh 

kamu. 

Remaja harus selalu ingat bahwa KEKERASAN SEKSUAL BUKAN SALAH 

KORBAN, melainkan salah pelaku. Karena itu janganlah merasa bersalah dan 

menyimpan rahasia tentang kejadian tersebut. Sampaikan kejadian tersebut segera 

kepada orang yang dipercaya (orang tua, guru, dokter, dll). Melindungi Diri Terhadap 

Kekerasan Seksual: 

1. Jangan mudah percaya pada orang lain.  

2. Jangan menerima tawaran atau ajakan apapaun dari orang yang tidak dikenal 

3. Jangan pernah pergi dengan orang yang tidak dikenal atau baru dikenal, baik laki-laki 

maupun perempuan, baik dewasa maupun remaja. 

4. Hindari untuk pergi hanya berdua dengan seseorang walaupun ia teman. Usahakan 

pergi dalam kelompok dengan teman yang sudah dikenal 

5. Selalu laporkan apa yang terjadi pada dirimu kepada orang tua atau orang yang kamu 

percaya. 

6. Sampaikan keingintahuan atau masalah yang kamu alami dengan orang lain kepada 

orang yang kamu percaya dan jangan pendam sendiri persoalan. 

7. Bila mendapat bujukan, rayuan, atau ancaman dari seseorang yang ingin menyentuh 

tubuhmu atau melakukan sesuatu pada tubuhmu : tolak ajakannya dengan tegas, 

segeralah tinggalkan orang tersebut, dan laporkan kepada orang tua atau orang yang 

kamu percaya. 

8. Bilaterjadi kekerasan seksual, yakinlah bahwa itu BUKAN SALAH KAMU dan jangan 

menyimpannnya sebagai rahasia. Segeralah lapor kepada orang tua atau orang yang 

kamu percaya. 

 

 

 

 



Menolak Ajakan 

Meskipun kita harus bergaul dengan sesama teman tanpa memilih-milih, namun kita 

harus agar pergaulan tidak merugikan dan membahayakan diri kita. Sedekat apapun 

hubungan pertemanan kita, kita harus selalu berani menolak ajakan yang : 

1. Tidak bermanfaat (misalnya jalan-jalan atau nongkrong sampai malam),  

2. Jelas merugikan atau melanggar kesopanan (misalnya permintaan untuk meraba-raba 

bagian tubuh kita) 

3. Menakutkan atau mencurigakan (misalnya mengajak masuk kamar berdua waktu tidak 

ada orang tua). 

Menolak ajakan teman tidak perlu dilakukan dengan kasar atau marah, tetapi 

dapat dilakukan dengan halus dan sopan tetapi harus tegas, dan dengan alasan yang masuk 

akal. Dengan cara yang baik tetapi tegas, teman yang mengajak dapat mengerti dan 

berhenti merayu atau memaksa kita. Carilah alasan yang tepat untuk menolak seperti : “ 

terima kasih, tapi saya tidak mau karena saya tidak suka nongkrong “, “ terima kasih, tapi 

saya tidak mau karena saya harus selalu meminta ijin orang tua “, “saya tidak mau karena 

saya harus mengerjakan hal penting di rumah “. 

 

Tips Untuk Menolak Ajakan 

1. Untuk dihargai orang, tidak harus selalu mengikuti kemauan orang lain. Orang yang 

berpendirian kuat biasanya lebih dihargai dan disukai teman-temannya. Katakan saja : 

“maaf, saya tidak mau mencobanya “. 

2. Menolak ajakan harus disampaikan dengan jelas dan tegas. Katakan : “tidak, terima 

kasih!“; atau “maaf, saya tidak bisa ikut “ . 

3. Bila perlu atau merasa tidak nyaman, segeralah tinggalkan tempat tersebut tanpa ragu. 

Katakan : “saya harus pergi, saya harus bertemu dengan seorang teman“; atau “ada 

hal lain yang harus saya kerjakan! “. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTING ACARA 

Tahap Waktu Kegiatan Penyuluhan Peserta 

Pendahulu

an 

5 menit 1. Mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan penyuluhan 

dan pokok materi yang akan 

disampaikan 

1. Menjawab salam  

2. Mendengarkan 

memperhikan 

3. Menjawab 

pertanyaan  

Penyaji  30 menit 1. Mengkaji pengetahuan siswa siswi 

SMP tentang Kesehatan 

reproduksi yang benar 

2. Menjelaskan materi Kesehatan 

reproduksi  

a. Menjelaskan tentang kesehatan 

reproduksi 

b. Organ reproduksi 

c. Menjaga Kebersihan Organ 

Reproduksi 

d. Tips Merawat Kesehatan 

Organ Reproduksi 

e. Perubahan-Perubahan Yang 

Terjadi Pada Remaja 

f. Perjalanan Sel Telur dan 

Sperma Dalam Proses 

Pembuahan 

g. Hubungan Seksual dan 

Konsekuensinya 

h. Perilaku Sex dan 

Konsekuensinya 

1. Mendengarkan dan 

memperhatikan  

 



 

VI. LEAFLET PENYULUHAN  

(TERLAMPIR) 

VII. RESUM KEGIATAN  

 1. Pelaksanaan Kegiatan  

 Hari/tanggal : Senin, 11 Desember 2017  

 Jam           : 11.00-12.00 WIB 

 Tempat         : SMP ISLAM REJENI KREMBUNG  

 2. Susunan acara pada saat pelaksanaan  

  Acara dibuka oleh moderatot ( Barkah ) pada pukul 11.00 WIB, meliputi : 

  1. Pembukaan  

  2. Pengenalan  

  3. Penyampaian materi  

  4. Tanya jawab 

  5. Pembagian snack 

  6. Penutupan 

 3. Evaluasi Hasil 

a. Evaluasi struktur 

Pembimbing : Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

Moderator     :  Barkah  

Penyaji     : Debi Eka Novia P dan Fitri Hidayati 

Notulen     : Meilinda Eka Pertiwi 

Fasilitator     : Antik Masruroh, dan Ahmad Rifa’i 

i. Kekerasan Seksual 

j. Tips Untuk Menolak Ajakan 

3. Memberikan sesi untuk bertanya 

Penutup  10 menit 1. Meminta peserta untuk 

menjelaskan kembali materi yang 

telah diberikan dengan singkat. 

2. Menyimpulkan hasil penyuluhan 

3. Menutup acara dengan salam 

penutup 

 

1. Mengajukan 

pertanyaan  

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

penyuluh  

3. Membalas salam 



Dokumentasi : Doni Dewan Danu Dan Meilani Kondre 

b.   Evauasi Proses  

 1. Pembukaan  

 2. Pengenalan  

 3. Penyampaian materi  

 4. Tanya jawab 

 5. Pembagian snack 

 6. Penutupan 

c. Evaluasi hasil  

  Pembukaan penyuluhan oleh guru SMP ISLAM REJENI 

KREMBUNG kemudian di serahkan pada moderator acara. Pelaksanaan 

penyuluhan didampingi oleh dosen pembimbing. Pelaksana penyuluhan 

oleh mahasiswa DIII Keperawatan AKPER KERTA CENDEKIA.  

  Acara di ikuti oleh murid kelas VII dan VIII sejumlah 42 orang. Siswa 

dan siswi memperhatikan materi yng di sampaikan oleh penyaji. Ada 

beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan. Pertanyaan 

tersebut sebagai berikut : 

  1. Pertanyaan : apa maksud dari mengekspresikan diri sendiri ? 

      Jawaban :  

  2. Pertanyaan :  mengapa bisa terjadi kemandulan ? 

  Jawaban : ada beberapa faktor yang menyebabkan kemandulan 

seperti keturunan, kebersihan reproduksi yang kurang dijaga, 

menstruasi yang tidak teratur dan lainnya.  

 3. Pertanyaan : menyapa pada saat menstruasi merasakan nyeri ? 

  Jawaban : mentruasi terjadi karena luruhnya dinding 

  Kendala yang terjadi adalah konsumsi kurang dikarenakan kesalahan 

informasi tentang jumlah peserta yng mengikuti penyuluhan, ketidak 

kondusifan audience karena waktu penyuluhan bertepatan dengan waktu 

sisa pulang sekolah, dan membatasi audience untuk bertanya dikarenakan 

hadiah yang di sediakan terbatas. 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
Jabatan : Kepala LPPM 
NIDN : 0731108603   
 

Menyatakan bahwa telah menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Tahun 

Anggaran 2017-2018 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

Serah Terima Laporan Akhir dan Bukti-Bukti Pengeluaran dari Ketua/ Penanggungjawab 

Hibah penelitian sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 
Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Kusuma Wijaya 

Ridi Putra, 

S.Kep.Ns., MNS 

Abdimas Internal PROMOSI 
KESEHATAN 
MENGENAI 

KENAKALAN 
REMAJA DI SMK 2 

KRIAN 
KECAMATAN 

KRIAN 
KABUPATEN 

SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00 
 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 14 Desember 2017 

    Kepala LPPM 

 

 

      

   Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

 
 
 
 



BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR 
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN 70%/30% DAN BUKTI-

BUKTI PENGELUARAN 
 
Pada Hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas 
bertempat di AKPER KERTA CENDEKIA SIDOARJO telah dilaksanakannya kegiatan serah 
terima laporan akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% dan bukti-bukti pengeluaran 
atas nama : 
 

Nama Penerima Hibah :  Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS (Ketua Pengusul) 
NIDN    :  0731108603                              
Skema Hibah :  Abdimas Internal 
Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN MENGENAI KENAKALAN 

REMAJA DI SMK 2 KRIAN KECAMATAN KRIAN 
KABUPATEN SIDOARJO 

 
Bertindak sebagai Ketua yang bertanggungjawab penuh atas isi laporan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dilaksanakan, selanjutnya disebut Pihak 
Pertama. 
 

Nama :  Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
NIDN :  0731108603   
Jabatan : Kepala LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

 
Bertindak dan mewakili LPPM PTS selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
 
Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% 
dan bukti-bukti pengeluaran sebanyak 2 bendel. (satu asli dan satu copy). 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

Pihak Kedua, 
Kepala LPPM 

 
 
 
 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 

Pihak Pertama 
Penerima Hibah 

 
 
 
 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN MENGENAI 
KENAKALAN REMAJA DI SMK 2 
KRIAN KECAMATAN KRIAN 
KABUPATEN SIDOARJO  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 
3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
b. NIDN      : 0731108603                                    
c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 8 orang 
5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 
b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 
 

Sidoarjo, 14 Desember 2017 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
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Direktur 
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Kepala LPPM 

 

 

 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns) 
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Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan kenakalan remaja di SMK 2 Krian Sidoarjo merupakan 

salah satu bentuk abdimas dalam bentuk penyuluhan yang ditujukan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan perilaku pelajar yang lebih baik, terutama menghindarkan pelajar agar tidak 

terjerumus pada hal negative seperti, tawuran antar pelajar, seks bebas dan penyalahgunaan 

narkoba. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 02 Desember 2017 bertempat di SMK 2 

Krian Sidoarjo dengan sasarannya adalah siswa siswi kelas 1 SMK 2 Krian Sidoarjo. Sebelum 

dilaksanakannya kegiatan tersebut, ada proses penyusunan kegiatan selama 1 bulan sebelum 

kegiatan dilaksanakan, mulai dari pemilihan materi penyuluhan kesehatan sampai dengan 

pengajuan perijinan kepada pihak terkait. Sebagai evaluasi, kegiatan dihadiri oleh 185 siswa 

dan guru; kegiatan terlaksana tepat waktu dan berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

I. LATAR BELAKANG 

Satu masalah sosial/kemasyarakatan yang harus mendapat perhatiam kita 

bersama dan perlu ditanggulangi ialah tentang kemerosotan akhlak moral. Disamping 

hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja akhir-akhir ini dan 

pembinaan yang dilakukan oleh mahasiswa, kita melihat pula arus kemorosotan akhlak 

akhlak yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih 

terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat-surat kabar sering kali kita 

membaca berita tentang perkelahian,penyebaran narkotika,dan sexs bebas di kalangan 

pelajar, meningkatnya kasus-kasus kehamilan dikalangan remaja putri, penyakit 

HIV/AIDS akibat sexs bebas dan lain sebagainya.  

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli 

pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun 

sampai 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, 

namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari 

pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metoda 

coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang di lakukan sering 

menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi 

lingkungannya bahkan orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan 

menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama 

masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan 

kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. 

Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang 

kini semakin marak. Oleh karena itu persolalan remaja seyogyanya mendapatkan 

perhatian serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja kea rah yang lebih positif, 

yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di 

kalangan remaja. 

 

II. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan selama kurang lebih 20 menit, diharapkan 

para remaja dapat memahami dan mengerti tentang gambaran bentuk-bentuk 



kenakalan yang dilakukan remaja dan hubungan antara kenakaln remaja dengan 

keberfungsian sosial keluarga. 

2. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit diharapkan sasaran mampu : 

a. Memahami Konsep Kenakalan Remaja 

b. Menyebutkan Faktor Kenakalan Remaja  

c. Mengetahui Hubungan Anatara Kenakalan Remaja Dengan Keberfungsian 

Sosial Keluarga  

d. Menjelaskan Dampak Atau Akibat Dari Kenalakan Remaja Pencegahan 

Yang Harus Di Lakukan  

e. Menjelaskan Tindakan Yang Harus Di Lakukan Pada Kenakalan Remaja 

 

III. PLAN OF ACTION 

1. Rencana Strategis 

Topik   : Kenakalan Remaja  

Sasaran   : Pelajar SMK KRIAN 2 Sidoarjo  

Waktu   :  40 Menit  

Tempat   : Aula SMK KRIAN 2 Sidoarjo 

Tujuan Umum   : Untuk menekan angka pergaulan bebas di   kalangan 

remaja yang dapat merusak moral dan norma  

Tujuan Khusus   : Untuk menekan angka kehamilan usia muda dan 

aborsi remaja, Untuk mengurangi pengedaran narkoba 

di kalangan remaja, Untuk mengurangi adanya tawuran 

antar pelajar, Khususnya pelajar SMK KRIAN 2 

Sidoarjo. 

Metode   : Kegiatan promosi kesehatan ini menggunakan Metode 

Ceramah 

2. Tindakan 

Setelah penyampaian materi penyulusan selesai, pelajar akan diberi lembar 

pertanyaan untuk dijawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa audien telah 

mencerna materi dengan baik. 

3. Sasaran 

Pelajar kelas 1 SMK 2 Krian Sidoarjo. 



4. Pengorganisasian 

Moderator  : Dianti 

Penyaji  : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

Fasilitator  : Rully, Wulan, Erni, Wahyu 

Notulen  : Yana, Alfian, Vinnia 

5. Media 

Kegiatan promosi kesehatan ini menggunakan media pendukung yaitu Laptop, 

LCD Proyektor, Leaflet, Vidio, Presentasi Power Point. 

6. Susunan Acara 

a. Setting Acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan 
1.  3 Menit Pembukaan :  

Memberi salam 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2.  10 Menit Pelaksanaan: 
Menjelaskan materi penyuluhan secara berurutan dan teratur 
Materi : 

1) Konsep Kenakalan Remaja 
2) Faktor Kenakalan Remaja 
3) Hubungan Antara Kenakalan Remaja Dengan Keberfungsian Keluarga 
4) Dampak atau akibat dari Kenakalan Remaja 
5) Pencegahan yang harus dilakukan 

3.  5 Menit Evaluasi : 
Meminta kepada remaja untuk menjelaskan kembali atau menyebutkan : 

1) Konsep Kenakalan Remaja 
2) Faktor Kenakalan Remaja 
3) Hubungan Antara Kenakalan Remaja Dengan Keberfungsian Keluarga 
4) Dampak atau akibat dari Kenakalan Remaja 
5) Pencegahan yang harus dilakukan 

4.  2 Menit Penutup : 
Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam 



b. Setting Tempat 

 

 

 

Keterangan : 

              : Anak Sekolah             : Demonstrator 

  : Fasilitator   : Moderator 

  : Penyaji   : Observer 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi Struktur 

a. Persiapan Media 

Media yang akan digunakan dalam penyuluhan semuanya lengkap dan siap 

digunakan. Media yang digunakan adalah leaflet dan slide. 

b. Persiapan Materi 

Materi yang akan diberikan dalam penyuluhan sudah disiapkan dan akan 

disebarluaskan dalam bentuk leaflet yang berisi gambar dan tulisan 

c. Undangan/ peserta penyuluhan sejumlah 185 orang 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan penyuluhan yang akan diberikan diharapkan berjalan lancar dan 

sasaran memahami tentang penyuluhan yang diberikan. 

b. Dalam proses penyuluhan diharapkan terjadi interaksi antara penyuluh dan 

sasaran 

c. Peserta diharapkan memperhatikan materi yang diberikan. 

d. Sasaran diharapkan kehadirannya 80% dan tidak ada yang meninggalkan 

tempat saat penyuluhan berlangsung 



3. Evaluasi Hasil 

a. Jangka Pendek 

- Sasaran mengerti sekitar 80% dari materi yang diberikan 

-  Sasaran memahami tentang bentuk-bentuk dan dampak kenakalan remaja 

khususnya bagi kesehatan 

b.  Jangka Panjang 

- Meningkatkan pengetahuan sasaran mengenai kenakalan remaja dan 

dampak buruk yang dapat dimunculkan 

- Dapat menjadi agen perubahan dengan cara membagikan pesan tentang 

kenakalan remaja kepada anggota keluarga yang lain dan masyarakat. 

 

V. MATERI PENYULUHAN 

A. Konsep Kenakalan Remaja 

Masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang diantaranya 

adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tindakan diluar batas 

kewajaran yang dilakukan remaja yang belum menemukan jati diri mereka, 

sehingga tindakan-tindakan yang diluar batas kewajaran tersebut dilakukan untuk 

memperlihatkan eksistensi mereka yang dapat merugikan diri sendiri maupun bagi 

lingkungan mereka. Berdasarkan  penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

ternyata ada hubungan negative antara kenakalan remaja dengan keberfungsian 

keluarga. Artinya semakin meningkatnya keberfungsian sosial  sebuah keluarga 

dalam melaksanakan tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya maka akan semakin 

rendah tingkat kenakalan anak-anaknya atau kualitas kenakalannya semakin 

rendah. Di samping itu penggunaan waktu luang yang tidak terarah merupakan 

sebab yang sangat dominan bagi remaja untuk melakukan perilaku menyimpang. 

Pada dasarnya kenakalan remaja menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) 

membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan ; (1) kenakalan biasa, seperti 

suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit 

(2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai 

mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin (3) kenakalan khusus 

seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dll. 

Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian. 

 

 



B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kenakalan Kenakalan Remaja 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kenakalan pada remaja sangat 

bervariasi, mulai dari kenakaln bersifat amoral dan sosial serta kenakalan yang 

bersifat melanggar norma-norma yang ada. Kenakalan remaja kaitannya dengan 

keberfungsian pada keluarga, semakin meningkatnya keberfungsian sebuah 

keluarga dalam melaksanaan tugas kehidupan, peranan dan fungsinya maka akan 

semakin rendah tingkat kenakalan anak-anaknya atau kualitas kenakalannya 

semakin rendah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : 

a. Kurangnya kasih sayang dari orang tua 

Banyak para remaja yang terjerumus pada kenakalan remaja karena kurangnya 

kasih sayang dari orang tua mereka. Banyak orang tua yang terlalu memikirkan 

pekerjaan mereka dari pada memikirkan keadaan anak-anak mereka. Sehingga 

seorang anak merasakan tekanan psikologis pada diri mereka. Meraka tidak 

tahu harus berbagi cerita dengan siapa, sehingga saat ada maslah sering 

terjerumus dengan hasutan teman-teman mereka. 

b. Kurangnya pengawasaan dari orang tua mereka 

 Sibuknya orang tua dengan pekerjaan membuat kurangnya pengawasan 

pada anak-anak mereka. Sehingga banyak anak-anak sering keluyuran dan 

bermainan dengan teman-teman mereka setelah pulang sekolah. Apalagi saat 

ini perkembangan teknologi semakin maju. Banyak anak-anak salah persepsi 

tentang penggunaan komputer maupun handpone dengan cara yang negatif. 

Misalnya : menonton gambar-gambar porno atau video porno yang ada. 

c. Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya 

 Usia remaja merupakn usia produktif dan sudah mulai mengenal yang 

namanya saling menyukai lawan jenis. Pergaulan yang salah bisa membuat 

mereka melakukan hal yang senonoh yang tidak seharusnya mereka lakukan. 

Misal : sehabis menonton video porno, mereka mempunyai hasrat hawa nafsu 

yang mendalam dan pengen melampiaskan kepada lawan jenis mereka sehingga 

timbul perkosaan ataupun hubungan sexsual diluar nikah. Ada juga yang 

terjerumus dengan minum-minuman keras maupun sampai ke narkoba. 

d. Tidak adanya bimbingan kepribadian yang baik 

 Sibuknya orang tua membuat kurangnya perhatian bagi seorang anak 

dan kurrang bimbingan yang baik. Banyak anak-anak yang menyalahgunakan 



kepercayaan orang tua mereka dan terjerumus pada kenakaln remaja. 

Kurangnya dasar-dasar agama juga membuat mereka melakukan tindakan yang 

negatif karena tidak tahunya pengetahuan agama dalam diri mereka 

C. Hubungan Antara Kenakalan Remaja Dengan Keberfungsian Sosial Keluarga 

Keberfungsian keluarga sangat diperlukan agar anak tidak terjerumus pada 

kenakalan remaja. Tapi pada kenyataannya saat ini semakin banyak para remaja 

yang terjerumus pada kenakalan remaja karena beberapa faktor 

diatas. Keberfungsian sosial kelurga mengandung pengertian pertukaran dan 

kesinambungan, serta adaptasi resprokal antara keluarga dengan anggotannya, 

dengan lingkungannya, dan dengan tetangganya dll. 

Hal lain yang dapat dilihat bahwa sikap orang orang tua dalam sosialisasi 

terhadap anaknya juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kenakalan yang 

dilakukan. Dari data yang diperoleh bagi keluarga yang kurang dan masa bodoh 

dalam pendidikan terhadap anaknya maka umumnya anak mereka melakukan 

kenakalan khusus. Dan akhirnya keserasian hubungan antara keluarga dengan 

lingkungan sosialnya juga berpengaruh pada kenakalan remaja.    

Semakin serasi hubungan antara interaksi sosial keluarga dengan 

remaja,maka kenakalan remaja akan semakin mudah untuk diminimalisir. 

D. Menjelaskan Dampak Atau Akibat Dari Kenalakan Remaja Pencegahan Yang 

Harus Di Lakukan  

Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja ada 3 antara 

lain : 

1. Bagi diri remaja itu sendiri 

Akibat dari kenakalan yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya 

sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan  mental, walaupun perbuatan itu 

dapat memberikan suatu kenikmatan akan tetapi itu semua hanya kenikmatan 

sesaat saja. Kenakalan yang dilakukan yang dampaknya bagi fisik yaitu 

seringnya terserang berbagai penyakit karena karena gaya hidup yang tidak 

teratur. Sedangkan dalam segi mental maka pelaku kenakalan remaja tersebut 

akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berfikirnya tidak stabil 

dan keperibadiannya akan terus menyimpang dari segi moral dan endingnya 

akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu kan terus berlangsung 

selama tidak ada yang mengarahkan. 

 



2. Bagi keluarga 

Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang 

punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Dan oleh 

para orang tuanya apabila anaknya berkelakuan menyimpang dari ajaran agama 

akan berakibat terjadi ketidak harmonisan didalam kekuarga, komunikasi antara 

orang tua dan anak akan terputus. Dan tentunya ini sangat tidak baik,  Sehingga 

mengakibatkan anak remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta 

menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang 

dengan jalan minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan narkotika. 

Dan menyebabkan keluarga merasa malu serta kecewa atas apa yang telah 

dilakukan oleh remaja. Yang mana kesemuanya itu hanya untuk melampiaskan 

rasa kekecewaannya saja terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. 

3. Bagi lingkungan masyarakat. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya remaja sering bertemu 

orang dewasa atau para orang tua, baik itu ditempat ibadah ataupun ditempat 

lainnya, yang mana nantinya apapun yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun 

orang tua itu akan menjadi panutan bagi kaum remaja. Dan apabila remaja sekali 

saja berbuat kesalahan dampaknya akan buruk bagi dirinya, dan keluarga. 

Sehingga masyarakat menganggap remajalah yang sering membuat keonaran, 

mabuk-mabukkan ataupun mengganggu ketentraman masyarakat mereka 

dianggap remaja yang memiliki moral rusak. Dan pandangan masyarakat 

tentang sikap remaja tersebut akan jelek Dan untuk merubah semuanya menjadi 

normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh 

keikhlasan. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang 

negatif baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. 

E. Tindakan Yang Harus Di Lakukan Pada Kenakalan Remaja 

A. Tindakan Preventif 

- Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum. 

a. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan 

dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui 

pengajaran agama, budi pekerti dan etiket. 

b. Menyediakan sarana-sarana dan meciptakan suasana yang optimal demi 

perkembangan pribadi yang wajar. 



c. Usaha memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial 

keluarga maupun masyarakat di mana terjadi banyak kenakalan remaja. 

- Usaha pencegahan kenakalan remaja secara khusus 

Dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkahlaku para 

remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru, guru 

pembimbing dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. 

Sarana pendidikan lainya mengambil peranan penting dalam pembentukan 

pribadi yang wajar dengan mental yang sehat dan kuat. Misalnya 

kepramukaan, dan yang lainnya. Usaha pendidik harus diarahkan terhadap 

remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus dan mengawasi 

setiap penyimpangan tingkahlaku remaja di rumah dan di sekolah. 

Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan 

menambah pengertian remaja mengenai: 

a. Pengenalan diri sendiri: menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang 

lain. 

b. Penyesuaiam diri: mengenal dan menerima tuntutan dan menyesuaikan 

diri dengan tuntutan tersebut. 

c. Orientasi diri: mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara 

diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada penyadaran nilai-

nilai sosial, moral dan etik. 

Bimbingan yang dilakukan dengan dua pendekatan: 

1. Pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi 

pada si remaja itu sendiri. Melalui percakapan mengungkapkan 

kesulitan si remaja dan membantu mengatasinya. 

2. Pendekatan melalui kelompok kecil: 

a. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat 

bermanfaat. 

b. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingklaku baik dan 

merangsang hubungan sosia; yang baik. 

c. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan 

mengemukaka pandangan dan pendapat para remaja dan 

memberikan pengarahan yang positif. 

d. Dengan melakukan permainan bersama dan bekerja dalam 

kelompok dipupuk solidaritas dan persekutuan denga Pembimbing. 



B. Tindakan Represif 

 Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat 

dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan 

pelanggaran. 

a. Di rumah, remaja harus mentaati peraturan dan tata cara yang berlaku. 

Pelaksanan tata tertib harus dilakukan dengan konsisten. Setiap pelanggaran 

yang sama harus dikenakan sanksi yang sama. 

b. Di sekolah, pada umumnya diberikan dalam bentuk memberikan peringatan 

secara lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan 

pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan team guru atau pembimbing 

dan melarang bersekolah untuk sementara atau seterusnya tergabtung dari 

macam pelanggaran tata tertib sekolah yang digariskan. 

C. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi 

 Dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan 

dianggap perlu mengubah tingkah laku si pelanggar remaja itu dengan 

memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara 

khusus yang sering ditanggulangi oleh lembaga khusus maupun perorangan 

yang ahli dalam bidang ini. Dari pembahasan mengenai penanggulangan 

masalah kenakalan remaja ini perlu ditekankan bahwa segala usaha harus 

ditujukan ke arah tercapainya kepribadian yang mantap, serasi dan dewasa. 

Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat 

badani dan rohani, teguh dalam kepercayaan dan iman sebagai anggota 

masyarakat, bangsa dan tanah air. 

 

VI. LEAFLET PENYULUHAN 

(Terlampir). 

 

VII. RESUME KEGIATAN 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

Nama Kegiatan  : Promosi Kesehatan Kenakalan Remaja 

Kategori    : Penyuluhan 

Tanggal Pelaksanaan : 02 Desember 2017 

Tempat Pelaksanaan : Aula SMK 2 Krian Sidoarjo 

Sasaran   : Pelajar kelas 1 SMK 2 Krian Sidoarjo 



Tujuan Umum   : Untuk menekan angka pergaulan bebas di   kalangan 

remaja yang dapat merusak moral dan norma  

Tujuan Khusus   : Untuk menekan angka kehamilan usia muda dan 

aborsi remaja, Untuk mengurangi pengedaran narkoba 

di kalangan remaja, Untuk mengurangi adanya tawuran 

antar pelajar, Khususnya pelajar SMK KRIAN 2 

Sidoarjo 

. 

2. Susunan Acara pada saat Pelaksanaan 

Setting Acara 

 

3. Hasil Evalusi 

a. Evaluasi Struktur 

- Persiapan media : media yang digunakan dalam penyuluhan seperti laptop 

disambungkan pada LCD proyektor mengalami sedikit kendala tetapi segera 

teratasi. Media yang digunakan, yaitu leaflet, slide ppt, video, dan lembar 

pertanyaan. 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan 
1.  3 Menit Pembukaan :  

Memberi salam 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2.  10 Menit Pelaksanaan: 
Menjelaskan materi penyuluhan secara berurutan dan teratur 
Materi : 

1) Konsep Kenakalan Remaja 
2) Faktor Kenakalan Remaja 
3) Hubungan Antara Kenakalan Remaja Dengan Keberfungsian Keluarga 
4) Dampak atau akibat dari Kenakalan Remaja 
5) Pencegahan yang harus dilakukan 

3.  5 Menit Evaluasi : 
Meminta kepada remaja untuk menjelaskan kembali atau menyebutkan : 

1) Konsep Kenakalan Remaja 
2) Faktor Kenakalan Remaja 
3) Hubungan Antara Kenakalan Remaja Dengan Keberfungsian Keluarga 
4) Dampak atau akibat dari Kenakalan Remaja 
5) Pencegahan yang harus dilakukan 

4.  2 Menit Penutup : 
Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam 



- Persiapan materi : materi yang diberikan dalam penyuluhan disiapkan dalam 

bentuk slide ppt, video, serta leaflet yang disebarluaskan. 

- Undangan/ peserta penyuluhan sejumlah 185 orang 

b. Evaluasi Proses 

- Kegiatan penyuluhan yang diberikan berjalan lancar dan 80% sasaran telah 

memahami tentang penyuluhan yan diberikan 

- Peserta memperhatikan materi penyuluhan yang diberikan 

- Kehadiran sasaran 90% dan tidak ada yang meninggalkan tempat saat 

penyuluhan berlangsung. 

c. Evaluasi Hasil 

- Jangka pendek : sasaran mengerti dan memahami sekitar 80% dari materi 

yang diberikan. 

- Jangka panjang : meningkatkan pengetahuan tentang kenakalan remaja dan 

membagikan pesan dari materi penyuluhan kepada anggota keluarga lain 

dan masyarakat. 
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Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan “BAHAYA NARKOBA” di SMK KESEHATAN 

DARUSSALAM Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah 

satu bentuk abdimas dalam bentuk penyuluhan yang diajukan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba pada remaja ( 12-18 Tahun ), terutama 

memberikan pengetahuan tentang Bahaya Narkoba. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada 

tanggal 13 Desember 2017 bertempat di SMK KESEHATAN DARUSSALAM Desa Modong 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan sasarannya adalah siswa kelas XII SMK 

KESEHATAN DARUSSALAM Desa Modong. Sebelum dilaksanakannya kegitan tersebut, 

ada proses penyusunan kegiatan selama 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari 

pemilihan materi penyuluhan kesehatan sampai dengan pengajuan perijinan kepada pihak 

terkait. Sebagai evaluasi, kegiatan di hadiri oleh 25 siswa peserta mengikuti kegiatan dengan 

antusias dan senang kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. 
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I. LATAR BELAKANG 

Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan 

kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai 

peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan 

ataupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat 

besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan 

ketahanan nasional. Narkoba dengan mudahnya dapat diperoleh bahkan sudah dapat diracik 

sendiri yang sulit dideteksi (Mardani, 2008). 

Di Indonesia, data dari BNN RI menunjukan pada tahun 2004 bahwa 15% dari jumlah 

penduduk Indonesia terlibat penyalahgunaan narkoba (3,2 juta jiwa) dan pada tahun 2005 

menunjukan bahwa 15.000 orang meninggal setiap tahun akibat 2 narkoba (Badan Narkotika 

Provinsi DKI Jakarta, 2009). Argasasmita (dalam Mardani, 2008) menyatakan bahwa kasus 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2005 peningkatan sangat tajam dan jumlah 

kasus yang ada jauh lebih besar daripada kasus yang dilaporkan. Data dari Humas Badan 

Narkotika Nasional menyebutkan pada tahun 2006 jumlah kasus tindak pidana narkoba di 

Indonesia rata-rata naik 51,3% atau bertambah sekitar 3.100 kasus per tahun. Kenaikan 

tertinggi terjadi pada 2005 sebanyak 16.252 kasus atau naik 93 persen dari tahun sebelumnya. 

Di tahun yang sama tercatat 22 ribu orang tersangka kasus tindak pidana narkoba. Kasus ini 

naik 101,2 persen dari 2004 sebanyak 11.323 kasus (Rafyadjaya, 2009). 

Kasus penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, 

Bandung, Medan, Bali, dan Makasar.Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkoba jauh 

lebih marak terjadi di kota-kota besar (Putro, D dalam Suara Karya, 2013). Menurut Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta (2013) mengatakan bahwa pada tahun 2012 

dideteksi terdapat sekitar 300.000 pecandu narkoba dan pada tahun 2013 jumlah pengguna 

narkoba di DKI Jakarta akan mengalami peningkatan. Pada DKI Jakarta, wilayah dengan 



potensi rawan penyalahgunaan narkoba yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Hal 

ini dipengaruhi faktor banyaknya tempat hiburan yang cenderung membuat lokasi tersebut 

strategis bagi peredaran barang haram tersebut. Menurut Survei 3 Nasional BNN (2011), angka 

penyalahgunaan narkoba pada tahun 2009 dan 2011 lebih tinggi di kota dibanding kabupaten 

dan juga pada sekolah swasta jumlahnya lebih tinggi jumlahnya dibanding sekolah negeri dan 

sekitar 35% pelajar atau mahasiswa penyalahgunaan narkoba mengaku bahwa uang saku yang 

digunakan untuk membeli narkoba. Dalam buku Jehani, Antoro dkk. (2006) mengatakan 

bahwa kelompok yang paling banyak mengkonsumsi narkoba adalah mahasiswa (9,9%), 

SMA/sederajatnya (4,8%), dan SMP (1,4%). Berdasarkan penelitian Prisaria (2012), semakin 

tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pelajar/mahasiswa penyalahgunaan yang 

menggunakan uang saku untuk membeli narkoba. Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan 

Pusat Studi Kesehatan Universitas Indonesia (dalam Suara Karya, 2013) menunjukan bahwa 

pada tahun 2008 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,99 persen atau setara 

dengan 3,6 juta jiwa sedangkan pada 2011 mengalami peningkatan menjadi 2,2 persen atau 

setara dengan 3,8 juta jiwa. Dari hasil survei tahun 2011 menunjukkan dari 100 orang pelajar/ 

mahasiswa terdapat 4 orang pernah menyalahgunakan narkoba, 3 orang menyalahgunakan 

dalam setahun terakhir, dan 2-3 orang dalam sebulan terakhir (Survei Nasional BNN, 2011). 

Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkoba adalah remaja dan pemuda sebagai 

calon pemimpin bangsa yang jumlahnya mencapai 40% dari rakyat Indonesia (Hasanudin 

dalam Mardani, 2008).Individu yang paling banyak 4 dalam melakukan penyalahgunaan 

narkoba yaitu pada remaja akhir yang berusia 19-22 tahun (Anindyajati dan Citra, 2004). 

Menurut Mardani (2008), korban penyalahgunaan narkoba yang memprihatinkan pada 

umumnya remaja dan dewasa muda berusia 16-25 tahun yaitu mereka dalam usia produktif dan 

merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa di kemudian hari. Pudjiadi (2013) dalam 



seminar narkoba di Universitas Esa Unggul mengatakan bahwa pada tahun 2011 jumlah kasus 

penyalahgunaan narkoba terbanyak pada mahasiswa. 

 

II. TUJUAN 

1.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyuluhan ini adalah agar siswa-siswi mengetahui tentang bahaya 

narkoba 

1.2 Tujuan Khusus 

Siswa mampu : 

1. Mengetahui tentang pengertian narkoba 

2. Mengetahui tentang jenis-jenis narkoba 

3. Mengetahui tentang dampak narkoba bagi kesehatan 

4.  

III. PLAN OF ACTION 

1. Rencana Strategi 

a. Berkoordinasi dengan kepala sekolah SMK Kesehatan Darussalam untuk memohon 

izin melaksanakan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tersebut sebagai kegiatan 

program keperawatan dan untuk membantu memberi pengarahan kepada siswa-

siswi SMK Kesehatan Darussalam. 

b. Menetapkan pada siswa-siswi dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan mengetahui tentang bahaya narkoba. 

c. Kontrak waktu dengan siswa-siswi SMK Kesehatan Darussalam 

d. Memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. 

 

 



2. Tindakan 

a. Menghubungi kepala sekolah SMK Kesehatan Darussalam untuk memohon izin 

kegiatan dan mengumpulkan para siswa-siswi SMK Kesehatan Darussalam 

b. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan 

c. Siswa-siswi SMK Kesehatan Darussalam menerima materi penyuluhan 

3. Sasaran 

Siswa-siswi SMK Kesehatan Darussalam 

4. Pengorganisasian 

a. Moderator : Lia Agustin dan Intan Berliani 

b. Penyaji : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

c. Fasilitator : Annis Faradillah, M. Rifki Nuruzzaman, Aisyah Dwi Anggraini dan 

Irfan Febriyanto 

d. Notulen    :Wandha Prasnatika dan Enny Pebrianti 

e. Dokumentasi : Reny Ayu 

5. Media 

a. Laptop 

b. LCD 

c. Leaflet 

6. Susunan Acara 

a. Setting Waktu 

Tahap Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

Pendahuluan 07.30-07.45 

Mempersiapkan 
peserta, alat, tempat dan 

pemateri oleh tim : 
• Laptop 
• LCD 

 

Pelaksanaan 07.45-07.50 
Pembukaan acara oleh 

penyaji 
• Pemberi salam 

• Memberi salam 
• Mendengarkan dan 

memperhatikan 



• Perkenalan 
pemateri 

• Menyapa 
peserta 

• Menjelaskan 
kontrak waktu, 

topik, dan 
tujuan 

penyuluhan 
• Membagi 

Leaflet 

 07.50-08.20 

Penyampaian materi 
oleh penyaji tentang : 

• Pengertian 
Narkoba 

• Jenis-jenis 
Narkoba 

• Dampak 
Narkoba Bagi 

Kesehatan 

Peserta mengikuti sesi 
penyampaian materi 

dengan antusias 

 08.20-08.35 

• Memberi 
kesempatan 

peserta untuk 
bertanya 

 

Penutup 08.35-08.45 • Menyimpulkan 
materi yang 
disampaikan 

• Melakukan 
evaluasi 

• Menutup 
penyuluhan dan 

memberikan 
salam 

• Bersama moderator 
menyimpulkan 

materi penyuluhan 
• Memberikan 

pertanyaan 
• Menjawab salam 

b. Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCE 

Notulen 
Moderator Fasilitator Penyaji 

Dokumentasi 



IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi Struktur 

a. Kesiapan media dan tempat 

b. Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelumnya 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktunya 

b. Peserta diupayakan agar mendapatkan penjelasan tentang pendidikan atau 

penyuluhan bahaya narkoba 

c. Peserta diupayakan tidak boleh meninggalkan tempat sebelum kegiatan 

penyuluhan selesai 

3. Evaluasi Hasil 

Untuk mendapatkan hasil yang positif : 

a. Memahami pengertian dari narkoba 

b. Memahami jenis-jenis narkoba 

c. Memahami dampak narkoba bagi kesehatan 

 

V. MATERI PENYULUHAN 

“ BAHAYA NARKOBA “ 

a. Pengertian 

Pengertian Narkoba menurut Kurniawan (2008) adalah zat kimia yang dapat 

mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika 

masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, 

intravena, dan lain sebagainya. 

Pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa 

dipakai untuk membius pasien saat hendak dioparasi atau obat-obatan untuk penyakit 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/


tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah 

diluar batas dosis. 

a. Jenis-Jenis 

Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif 

lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut: 

1. Narkotika 

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian 

narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi 

yang  menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut  bisa 

berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau 

timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang  diketahui dan ditemukan dalam 

dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi  pengobatan dan kepentingan manusia di 

bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. 

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu : 

• Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya 

sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. 

Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. 

• Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi 

bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan 

betametadol. 

• Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi 

bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya. 

2. Psikotropika 

Psikotopika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, 

yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/


menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika 

digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah : 

• Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum 

diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: 

MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. 

• Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna 

untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan 

metakualon. 

• Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta 

berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan 

fleenitrazepam. 

• Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan 

serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, 

dumolid ) dan diazepam. 

3. Zat adiktif lainnya 

Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat 

menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah : 

• Rokok 

• Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. 

• Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang 

bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia, 2008).  

Dampak Narkoba bagi kesehatan 

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap Kesehatan Fisik : 

1. Gangguan kesehatan pada system syaraf (neurologis) seperti contohnya : kejang-

kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. 



2. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti 

contohnya : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 

3. Gangguan kesehatan pada kulit (dermatologis) seperti contohnya : penanahan (abses), 

alergi. 

4. Gangguan kesehatan pada paru-paru (pulmoner) seperti contohnya : penekanan fungsi 

pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. 

5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, 

pengecilan hati dan sulit tidur. 

6. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan 

pada endokrin, seperti halnya : penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, 

progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual. 

7. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja 

perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan 

amenorhoe (tidak haid). 

8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik 

secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV 

yang hingga saat ini belum ada obatnya. 

9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi 

narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa 

menyebabkan kematian. 

 

 

 



Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap Psikis Mental Emosional 

1. Malas serta lambat dalam bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah dalam 

menjalankan pekerjaannya. 

2. Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik. 

3. Hilangnya rasa kepercayaan diri, menjadi lebih apatis, sering berkhayal, penuh 

perasaan curiga. 

4. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal yang tidak disadarinya. 

5. Sulit untuk berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan depresi. 

6. Menyebabkan depresi mental. 

7. Akan menjadi cenderung untuk menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan keinginan 

untuk bunuh diri 

8. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. 

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan kehidupan 

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat 

sekitar tempat tinggal. 

2. Merepotkan dan menjadi beban keluarganya itu sendiri. 

3. Pendidikan menjadi terganggu serta masa depan suram dan kelam bila tidak segera 

dilakukan penanganan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. 

Dampak Pengaruh Buruk Narkoba Bagi Kesehatan fisik, psikis dan social 

Saling berhubungan erat satu sama lainnya. Ketergantungan fisik akan 

mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi 



obat pada waktunya) akibat kecanduan narkoba dan dorongan psikologis berupa keinginan 

sangat kuat untuk mengkonsumsi kembali.  

Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk 

membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif.Terus juga dorongan keinginan untuk 

mendapatkan uang demi untuk membeli Macam Obat-Obatan Narkoba Narkotika yang telah 

dikonsumsinya tersebut. 

 

VI. LEAFLET PENYULUHAN 

( Terlampir ) 

 

VII. RESUME KEGIATAN 

1. Pelaksanaan Kegitan 

Hari/Tanggal  : Rabu, 13 Desember 2017 

Jam   : 08.00- 09.30 

Tempat  : SMK KESEHATAN DARUSSALAM Desa Modong 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo 

2. Susunan Acara pada saat Pelaksanaan 

Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembawa acara Lia Agustin, acara tersebut 

meliputi : 

1. Pembukaan 

2. Pembagian snack 

3. Penyampaian materi 

4. Game 

5. Pembagian hadiah 

6. Penutup 



3. Hasil Evaluasi 

a. Evaluasi Struktur 

Persiapan dilakukan 1 hari sebelum acara penyuluhan, persiapan alat 

dilaksanakan 10 menit sebelum acara penyuluhan dan persiapan alat 

terkendala pada sound system, LCD, dan mic. Penyuluhan dihadiri oleh 

anggota Mahasiswa Akper Kerta Cendekia Sidoarjo, Dosen 

Pembimbing, siswa SMK Kesehatan Darussalam di Kelas XII. 

b. Evaluasi Proses 

1. Pembukaan 

2. Pembagian snack 

3. Penyampaian materi 

4. Game 

5. Pembagian hadiah 

6. Penutup 

No. Waktu Kegiatan 

1. 07.30-07.45 WIB 

 

07.45-07.55 WIB 

07.55-08.35 WIB 

08.35-09.00 WIB 

09.00-09.20 WIB 

09.20-09.30 WIB 

Mempersiapkan Peserta, Alat, Tempat dan 

Pemateri Oleh Tim. 

Pembukaan acara oleh Moderator. 

Penyampaian materi oleh penyaji. 

Diskusi, Tanya Jawab dan Games. 

Kesimpulan materi oleh Pembimbing. 

Penutupan 

 

 

 



c. Evaluasi Hasil 

Acara kami berjalan sesuai dengan rencana dan siswa yang mengikuti 

dapat menerima dengan baik itu dapat dibuktikan dengan adanya review 

yang kami berikan. Terdapat anggota Mahasiswa Akper Kerta Cendekia 

Sidoarjo sebanyak 10 orang dan siswa siswi SMK Kesehatan 

Darussalam sebanyak 25 orang. Dapat dibuktikan dengan adanya 

pertanyaan dari siswa itu membuktikan bahwa siswa antusias mengikuti 

penyuluhan yang kami berikan adapun pertanyaan yang diajukan : 

1. Apa perbedaan narkotika dan psikotropika? 

2. Apabila seseorang telah berhenti mengkonsumsi narkoba selama 

bertahun tahun dan di tes urine apakah masih ada kandungan 

narkobanya? 

3. Apabila seseorang telah di rehabilitasi dapat kembali 

mengkonsumsi narkoba? 

4. Bagaimana ciri ciri penampilan fisik orang yang mengkoinsumsi 

narkoba? 

5. Kenapa jika seseorang berhenti mengkonsumsi narkoba badan 

terasa capek atau pegal semua? 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. DAFTAR PUSTAKA 

http://www.newsfarras.com/2014/09/dampak-akibat-buruk-narkoba-bagi.html 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/ 

http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-3120-bab1.pdf 
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LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PHBS “CUCI TANGAN 6 LANGKAH”  

DI SDN KEBON SARI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2017 



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
Jabatan : Kepala LPPM 
NIDN : 0731108603   
 

Menyatakan bahwa telah menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Tahun 

Anggaran 2017-2018 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

Serah Terima Laporan Akhir dan Bukti-Bukti Pengeluaran dari Ketua/ Penanggungjawab 

Hibah penelitian sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 
Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Faida Annisa, 

S.Kep.Ns., MNS 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN PHBS 

“CUCI TANGAN 6 LANGKAH”  

DI SDN KEBON SARI 

KECAMATAN CANDI 

KABUPATEN SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 18 Desember 2017 

    Kepala LPPM 

 

 

      

   Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

 
 
 
 
 
 
 
 



BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR 
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN 70%/30% DAN BUKTI-

BUKTI PENGELUARAN 
 
Pada Hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas 
bertempat di AKPER KERTA CENDEKIA SIDOARJO telah dilaksanakannya kegiatan serah 
terima laporan akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% dan bukti-bukti pengeluaran 
atas nama : 
 

Nama Penerima Hibah :  Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS (Ketua Pengusul) 
NIDN    :  0708078606                              
Skema Hibah :  Abdimas Internal 
Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN PHBS “CUCI TANGAN 6 

LANGKAH” DI SDN KEBON SARI KECAMATAN 
CANDI KABUPATEN SIDOARJO 

 
Bertindak sebagai Ketua yang bertanggungjawab penuh atas isi laporan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dilaksanakan, selanjutnya disebut Pihak 
Pertama. 
 

Nama :  Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 
NIDN :  0731108603   
Jabatan : Kepala LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

 
Bertindak dan mewakili LPPM PTS selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
 
Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Akhir, rekapitulasi penggunaan anggaran 70%/30% 
dan bukti-bukti pengeluaran sebanyak 2 bendel. (satu asli dan satu copy). 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

Pihak Kedua, 
Kepala LPPM 

 
 
 
 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 

Pihak Pertama 
Penerima Hibah 

 
 
 
 

(Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN PHBS “CUCI 

TANGAN 6 LANGKAH” DI SDN KEBON 

SARI KECAMATAN CANDI 
KABUPATEN SIDOARJO  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 
3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 
b. NIDN      : 0708078606                                    
c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 7 orang 
5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 
b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 
 

Sidoarjo, 18 Desember 2017 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

NIDN. 0708078606 

 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Ns. Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 
NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

(Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS) 

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 

 



Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan PHBS “CUCI TANGAN 6 LANGKAH” DI SDN 

KEBON SARI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO merupakan salah satu 

bentuk abdimas dalam bentuk penyuluhan yang ditujukan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan perilaku sehat pada anak sejak dini, terutama dalam melakukan perilaku hidup 

bersih-sehat (PHBS) cuci tangan 6 langkah. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 12 

Desember 2017 bertempat di SDN Kebonsari, Desa Kebonsari. Kecamatan Candi, Kabupaten 

Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswa siswi kelas IV SDN Kebonsari, Desa Kebonsari, 

Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, ada 

proses penyusunan kegiatan selama 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari 

pemilihan materi penyuluhan kesehatan sampai dengan pengajuan perijinan kepada pihak 

terkait. Sebagai evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 52 siswa siswi dan 1 orang guru, 

peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias dan kondusif, kegiata dapat terlaksana 

tepat waktu dengan lancar. 

  



I. LATAR BELAKANG 

Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan 

dan pengontrolan infeksi (Potter & Perry, 2005). Mencuci tangan merupakan proses 

pembuangan kotoran dan debu secara mekanis dari kedua belah tangan dengan memakai 

sabun dan air. Tujuan cuci tangan adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara 

mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme (Tietjen, 2003 

dalam Moestika). Diare biasanya kuman ditransmisikan dari tangan yang tidak bersih 

kemakanan. Kuman-kuman kemudian memapar ke person yang memakan tersebut. Hal ini 

bias dicegah dengan selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet dan sebelum 

menyiapkan makanan (Darmiatun, 2013). Mencuci tangan juga dapat menghilangkan 

sejumlah besar virus yang menjadi penyebab berbagai penyakit, terutama penyakit yang 

menyerang saluran cerna seperti diare, dansaluran nafas seperti influenza. Hampir semua 

orang mengerti pentingnya mencuci tangan pakai sabun, namun masih banyak yang tidak 

membiasakan diri untuk melakukan dengan benar pada saat yang penting (Umar, 2009 

dalam Mirzal). Sebagian masyarakat mengetahui akan pentingnya mencuci tangan, namun 

dalam kenyataannya masih sangat sedikit hanya 5% yang tahu bagaimana cara 

melakukannya dengan benar. Hal ini sangat penting untuk diajarkan pada masyarakat agar 

bias mencegah terjadinya penyakit (Siswanto, 2009 dalam Zuraidah). 

Menurut penelitian WHO, 100 ribuanak Indonesia meninggal setiap tahunnya 

karena diare. Data yang dirilis oleh Riskedas tahun 2007 menyebutkan diare termasuk salah 

satu dari dua penyebab kematian terbanyak pada anak-anak, selain pneumonia. Kematian 

pada anak umur 4-11 tahun yang disebabkan diare sebanyak 25,5% dan pneumonia 15,5%. 

Sebanyak 40-60 & diare pada anak terjadi akibat rotavirus. Biasanya virus masuk mulut 

melalui tangan yang terkontaminasi kotoranakibat tidak mencuci tangan. 

Masalah-masalah tersebut timbul karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran 

akan pentingnya kesehatan terutama kebiasaan mencuci tangan. Cuci tangan merupakan 

cara mudah dan efektif dalam pencegahan penyakit menular. Namun hingga saat ini 

kebiasaan tersebut seringkali dianggap remeh (Sari, 2011). Berdasarkan kajian WHO cuci 

tangan menggunakan sabun dapat mengurangi angka kejadian diare sebesar 47% 

(Darmiatun, 2008 dalam Sari). Mencuci tangan dengan sabun mengurangi infeksi saluran 

pernafasan yang berkaitan dengan pneumonia hingga lebih dari 50%. 

Dengan memberikan penyuluhan tentang cuci tangan diharapkan penyakit menular 

tersebut bias mengurangi resiko terjadinya penularan penyakit melalui tangan dengan 



mencuci bersih tangan. Makanan dan minuman yang masuk dengan tangan kotor itu dapat 

menularkan penyakit, cobalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat 

akan mempersiapkan dan memakan makanan serta sesudah berak. 

 

II. TUJUAN 

1. Tujuan Instruksional Umum 

1. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, para siswa SD diharapkan dapat 

mengerti dan memahami tentang cuci tangan 6 langkah.  

2. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan para siswa mampu mempraktekan 

cuci tangan 6 langkah 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan klien maupun keluarga dan pengunjung mampu 

memahami tentang : 

a. Menjelaskan defenisi cuci tangan 

b. Menjelaskan tujuan cuci tangan 

c. Menjelaskan manfaat mencuci tangan 

d. Menjelaskan dampak jika tidak cuci tangan 

e. Menjelaskan kapan waktu cuci tangan 

f. Menjelaskan enam langkah cuci tangan 

 

III. PLAN OF ACTION 

1. Sasaran   : Murid kelas IV SD 

2. Pengorganisasian :  

Moderator     : Muhebbi 

Penyaji     : Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

Fasilitator : Ria Devi, Chyntia Tanzila, Bagus Eka Windarta, Nor 

Aslina, Nora   Aditya. 

Dokumentasi : Nadia Putri 

3. Media   : Leaflet, LCD, Handscoen, dan Cat air 

4. Metode  : Ceramah, kuisioner 

 

 

 

 



Peserta penyuluhan dengan bed berhadapan dengan penyaji 

 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi Struktural 

• Membuat SAP 

• Kontrak Waktu 

• Menyiapkan Peralatan 

Peralatan atau media yang digunakan adalah leaflet, LCD dan laptop 

• Setting 

Tempat penyuluhan adalah ruang kelas IV A dan IV B 

2. Evaluasi Proses 

• Peserta 

Peserta penyuluhan mengikuti kegiatan sampai selesai. 

Peserta penyuluhan kooperatif dan aktif berpartisipasi selama proses 

penyuluhan 

Pertemuan berjalan dengan lancar. 

• Penyuluh 

Bisa memfasilitasi jalannya penyuluhan. 

Bisa menjalankan perannya sesuai tugas dan tanggung jawab. 

Suasana selama kegiatan penyuluhan kondusif. 

 

 

https://notesputih.files.wordpress.com/2015/06/setting.jpg


V. MATERI CUCI TANGAN 6 LANGKAH 

A. Defenisi cuci tangan 

Menurut DEPKES 2007, mencuci tangan adalah  proses yang secara mekanisme 

lepaskan kotoran dan debu dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan 

air. Mencuci tangan adalah membasahi tangan dengan air mengalir untuk 

menghindari penyakit, agar kuman yang menempel pada tangan benar-benar hilang. 

B. Tujuan Mencuci Tangan 

1. Menjaga kebersihan diri 

2. Mencegah infeksi 

3. Sebagai pelindung diri 

C. Dampak Jika Tidak Cuci Tangan 

1. Keracunan Bakteri Salmonella  

Tanda keracunan bakteri salmonella adalah seperti diare, sakit perut, keringat 

dingin, mual dan muntah.  

2. Keracunan Bakteri E. Colli 

Keracunan ini biasa menyebabkan diare yang sangat berat, kram perut, nyeri 

perut yang parah dan jika tidak segera diobati maka biasa menyebabkan gagal 

ginjal.  

3. Resiko Tertular Flu atau Pilek 

Penularan ini terjadi ketika anda baru saja menggunakan fasilitas umum atau 

bersentuhan dengan orang lain.  

4. Tertular Penyakit Infeksi Tenggorokan 

Jika anda memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan, maka 

biasanya menyebabkan infeksi tenggorokan yang buruk. 

5. Diare 

6. Infeksi Penyakit Hepatitis B 

Penyakit hepatitis ini akan menyerang organ hati dan menyebabkan penderita 

sulit untuk memiliki tubuh yang sehat. Hepatitis B termasuk jenis penyakit 

yang mudah menular. 

7. Resiko Infeksi Shigellosis  

Infeksi ini bisa menyebabkan penyakit shigellosis, yang merupakan infeksi 

akibat jenis bakteri shigela. Penyakit yang dihasilkan seperti disentri. 

8. Resiko Infeksi Botulisme 

http://halosehat.com/penyakit/diare
http://halosehat.com/penyakit/gejala/keringat-dingin
http://halosehat.com/penyakit/gejala/keringat-dingin
http://halosehat.com/penyakit/flu
http://halosehat.com/penyakit/hepatitis/hepatitis-b
http://halosehat.com/penyakit/hepatitis
http://halosehat.com/penyakit/disentri
http://halosehat.com/penyakit/disentri


Beberapa tanda infeksi ini adalah seperti diare, sakit perut, mual, muntah, 

demam, pandangan kabur dan hilang kesadaran. 

9. Resiko Infeksi Amoebiasis 

Resiko infeksi amoebiasis adalah jenis penyakit yang bisa disebabkan. 

Penyakit ini akan menyebabkan penderita mengalami disentri.  

10. Resiko Radang Pernafasan 

Orang yang memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan juga 

biasa terkena penyakit radang saluran pernafasan. Penyakit ini biasa 

menyebabkan sesak nafas, batuk, flu dan radang tenggorokan. 

D. Kapan waktu cuci tangan 

Menurut Handayani,dkk (2000) waktu pelaksanaan cuci tangan adalah 

sebagai berikut:  

a. Sebelum dan setelah makan. 

b. Sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah 

memegang bahan mentah, seperti produk ternak dan ikan.  

c. Setelah memegang hewan atau kotoran hewan.  

d. Setelah mengusap hidung, atau bersin di tangan.  

e. Sebelum dan setelah mengiris sesuatu.  

f. Sebelum dan setelah memegang orang sakit atau orang yang terluka.  

g. Setelah menangani sampah.  

h. Pulang bepergian dan setelah bermain.  

i. Sesudah buang air besar dan buang air kecil.  

E. Enam langkah cuci tangan 

1. Gosok tangan dengan posisi telapak tangan pada telapak tangan 

 

 



2. Telapak kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari-jari saling menjalin 

dan sebaliknya 

 

3. Gosok sela-sela jari tangan 

 

4. Punggung jari-jari pada telapak tangan berlawanan dengan jari-jari saling 

mengunci. 

 

 

 

 

 



5. Gosok memutar dengan ibu jari tangan kanan mengunci pada telapak kiri dan 

sebaliknya 

 

 

6. Gosok memutar, kearah belakang dan kearah depan dengan jari-jari tangan 

kanan mengunci pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. RESUME KEGIATAN 

1. Pelaksanaan Kegiatan  

a. Mengkonfirmasi kembali waktu pelaksanaan. 

b. Penyaji pengajukan permohonan maaf atas keterlambatan waktu yang 

telah dijanjikan kepada pihak sekolah yaitu pada pukul 08.00 WIB 

c. Penyuluhan dilaksanakan di dua kelas yaitu, dikelas IV A dan IV B 

d. Kegiatan di mulai pada pukul 08.30-09.00 WIB dikelas IV B dan 

dilanjutkan dikelas IV A pada pukul 09.00-09.30 WIB. 

e. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan penyampaian tentang: 

o Pengertian cuci tangan  

o Tujuan cuci tangan  

o Kapan waktu cuci tangan 

o Dampak jika tidak cuci tangan 

o Cara-cara mencuci tangan yang benar 

f. Penyuluhan berlangsung selama 60 menit. 30 menit dikelas IV A dan 30 

menit dikelas IV B yang disertai tanya jawab. 

g. Penyuluhan ditutup yang diawali dengan evaluasi sekaligus kesimpulan. 

h. Peserta yang ikut adalah siswa/i SDN Kebon Sari  kelas IV A dan IV B. 

2. Susunan Acara pada saat pelaksanaan  

Di kelas IV B : 

a. Persiapan : 08.30-08.35 WIB  

b. Pembukaan : 08.35-08.40 WIB 

c. Penjelasan : 08.40-08.55 WIB 

d. Penutup : 08.55-09.00 WIB 

Di kelas IV A: 

a. Persiapan : 09.00-09.05 WIB  

b. Pembukaan : 09.05-08.09.10 WIB 

c. Penjelasan : 09.10-09.25 WIB 

d. Penutup : 09.25-09.30 WIB 

Evaluasi : 09.30-09.45 WIB 

3. Hasil Evaluasi 

a. Evaluasi Struktur  

o Tempat pelaksaan kegiatan tersedia 

o Media dan alat membawa sendiri 



o Peserta hadir pukul 07.00 WIB 

o Pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan 

o Penyuluhan dilaksanakan pukul 08.30 WIB 

b. Evaluasi Proses 

o Peserta menanyakan hal-hal yang belum mereka ketahui 

o Partisipasi aktif dari siswa/i SDN Kebonsari dengan cara 

mempraktekkan 6 langkah cuci tangan 

c. Evaluasi Hasil 

o Peserta yang hadir 24 siswa/i dari kelas IV A dan 28 siswa/I dari 

kelas IV B   

o Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menggambarkan bahwa 

keberhasilan penyuluhan tentang Cuci Tangan 6 Langkah 

adalah 80% (baik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. LAMPIRAN 
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