
Rekapitulasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019 

 

No. Judul Pengabdian kepada Masyarakat Waktu Pelaksanaan Nama Penerima Hibah Besaran Dana 

1.  Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di Car Free Day 

Alun-alun Sidoarjo 

6 Januari 2019 Elok Triestuning, S.Psi., M.Si Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

13 Januari 2019 Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

20 Januari 2019 Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

27 Januari 2019 Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

10 Februari 2019 Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

17 Februari 2019 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

24 Februari 2019 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

3 Maret 2019 Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

10 Maret 2019 Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

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

Alun-alun Sidoarjo 

17 Maret 2019 Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

11.  Promosi Kesehatan tentang Penanganan Pertama saat 

Nyeri Haid di MTs Mu’awanah Minggir, Sidoarjo 

13 November 2019 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

12.  Promosi Kesehatan tentang Pertolongan Pertama pada 

Tersedak di SDN Rangkah Kidul Sidoarjo 

13 November 2019 Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

13.  Promosi Kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat di SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo 

18 November 2019 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 



No. Judul Pengabdian kepada Masyarakat Waktu Pelaksanaan Nama Penerima Hibah Besaran Dana 

14.  Promosi Kesehatan tentang Pertolongan Pertama pada 

Orang Pingsan (Sinkop) di SMA Antartika, Buduran, 

Sidoarjo 

20 November 2019 Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

15.  Promosi Kesehatan tentang Pengenalan Gejala Depresi 

“Stop Suicide” di SMP Al-Aziziyah, Kebonsari, 

Sidoarjo 

27 November 2019 Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS Rp. 2.000.000,00 

16.  Promosi Kesehatan tentang Perilaku Sehat dengan 

Menghindari Merokok di SMP Islam Sidoarjo 

29 November 2019 Elok Triestuning, S.Psi., M.Si Rp. 2.000.000,00 

17.  Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 

di Karang Taruna dan Kader Kesehatan Desa Rangkah 

Kidul 

7 Desember 2019 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

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

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

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

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

Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep.Ns., M.Kep 

Rp. 7.000.000,00 

18.  Promosi Kesehatan tentang Dampak Pergaulan Bebas 

di MTs. Islamiyah, Tanggulangin, Sidoarjo 

14 Desember 2019 Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes Rp. 2.000.000,00 

Total Rp. 41.000.000,00 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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. Elok Triestuning, 

S.Psi., M.Si 

Abdimas Internal Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 08 Januari 2019 

    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 Selasa tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan 

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 :  Elok Triestuning, S.Psi., M.Si (Ketua Pengusul) 

NIDN    :  0728018003                              

Skema Hibah :  Abdimas Internal 

Judul Penyuluhan          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 

 

 

 

 

(Elok Triestuning, S.Psi., M.Si) 

 

 

 

 

 

 

 



PENGESAHAN LAPORAN AKHIR ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun Sidoarjo  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 

3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

b. NIDN      : 0728018003                                    

c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 08 Januari 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

NIDN. 0728018003 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2019 mulai dari jam 06.30-09.30 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 17 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 17 orang periksa Tekanan Darah, 16 orang periksa GDA, 12 orang periksa UA, 

dan 14 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 26 Februari 2019 

    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 Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu 

Sembilan 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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 26 Februari 2019 

 

 

 

  

 Penerima Hibah 

 

   

 

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

NIDN. 0731108603 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2019 mulai dari jam 06.30-

10.00 WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 16 orang yang melakukan pemeriksaan, 

terdiri dari 16 orang periksa Tekanan Darah, 15 orang periksa GDA, 14 orang 

periksa UA, dan 15 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 

minggu sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, 

dan Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun 

BEM untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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. Marlita Dewi 

Lestari, S.Kep.Ns., 

M.Kes 

Abdimas Internal Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 12 Februari 2019 

    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 Selasa tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan 

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 :  Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes (Ketua 

Pengusul) 

NIDN    :  0709038302  

Skema Hibah  :  Abdimas Internal 

Judul Penyuluhan          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 

 

 

 

 

(Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes) 

 

 

 

 

 



 

 

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun Sidoarjo  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 

3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., 

M.Kes 

b. NIDN      : 0709038302                                    

c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 12 Februari 2019 

 

 

 

  

 Penerima Hibah 

 

   

 

Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

NIDN. 0709038302 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 mulai dari jam 07.30-

09.45 WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 9 orang yang melakukan pemeriksaan, 

terdiri dari 9 orang periksa Tekanan Darah, 9 orang periksa GDA, 9 orang periksa 

UA, dan 9 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 12 Maret 2019 

    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 Selasa tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan 

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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 12 Maret 2019 

 

 

 

  

 Penerima Hibah 

 

   

 

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

NIDN. 0724098402 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 mulai dari jam 06.30-09.45 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 17 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 17 orang periksa Tekanan Darah, 16 orang periksa GDA, 16 orang periksa UA, 

dan 15 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 22 Januari 2019 

    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 Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu 

Sembilan 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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 22 Januari 2019 

 

 

 

  

 Penerima Hibah 

 

   

 

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

NIDN. 0724098402 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019 mulai dari jam 06.30-09.45 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 16 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 16 orang periksa Tekanan Darah, 16 orang periksa GDA, 16 orang periksa UA, 

dan 15 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 15 Januari 2019 

    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 Selasa tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan 

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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 15 Januari 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

NIDN. 0708078606 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019 mulai dari jam 06.20-09.50 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 12 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 12 orang periksa Tekanan Darah, 12 orang periksa GDA, 12 orang periksa UA, 

dan 10 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 19 Maret 2019 

    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 Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu 

Sembilan 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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 19 Maret 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

   

 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

NIDN. 0708078606 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 mulai dari jam 06.20-09.50 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 13 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 13 orang periksa Tekanan Darah, 12 orang periksa GDA, 13 orang periksa UA, 

dan 11 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 05 Maret 2019 

    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 Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan 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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 05 Maret 2019 

 

 

 

  

 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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2019 mulai dari jam 06.30-09.45 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 14 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 14 orang periksa Tekanan Darah, 14 orang periksa GDA, 14 orang periksa UA, 

dan 13 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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 Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 29 Januari 2019 

    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 Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu 

Sembilan 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          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun 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  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 29 Januari 2019 

 

 

 

  

 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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2019 mulai dari jam 06.30-09.45 

WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 16 orang yang melakukan pemeriksaan, terdiri 

dari 16 orang periksa Tekanan Darah, 16 orang periksa GDA, 16 orang periksa UA, 

dan 15 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 minggu 

sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, dan 

Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun BEM 

untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN (TENDA TENSI) 

DI CAR FREE DAY ALUN-ALUN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



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 Abdimas 

Tahun Anggaran 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. Agus Sulistyowati, 

S.Kep., M.Kes 

Abdimas Internal Tenda Tensi di Car 

Free Alun-alun 

Sidoarjo 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

    Sidoarjo, 19 Februari 2019 

    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 Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu 

Sembilan 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 :  Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes (Ketua 

Pengusul) 

NIDN    :  0703087801  

Skema Hibah  :  Abdimas Internal 

Judul Penyuluhan          : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tenda Tensi) di 

Alun-alun 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 

 

 

 

 

(Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes) 

 

 

 

 

 

 



 

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR ABDIMAS 

 

1. Judul Kegiatan                       : Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

(Tenda Tensi) di Alun-alun Sidoarjo  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 

3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

b. NIDN      : 0703087801                                    

c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 5 orang 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

 

Sidoarjo, 19 Februari 2019 

 

 

 

  

 Penerima Hibah 

 

   

 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

NIDN. 0703087801 

 

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 tenda tensi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, khususnya masyarakat Sidoarjo 

peduli akan kesehatannya, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang sudah 

umum di masyarakat (misalnya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan 

kolesterol). Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan sasaran warga 

Sidoarjo yang melakukan olahraga di area Car Free Day Alun-alun Sidoarjo. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 mulai dari jam 06.30-

09.45 WIB. Pada acara tersebut ada sekitar 13 orang yang melakukan pemeriksaan, 

terdiri dari 13 orang periksa Tekanan Darah, 12 orang periksa GDA, 10 orang 

periksa UA, dan 11 orang periksa Cholesterol. Persiapan kegiatan dimulai dari 1 

minggu sebelumnya. Persiapan, meliputi pembelian bahan berupa stik GDA, UA, 

dan Cholesterol; berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa, baik KSR maupun 

BEM untuk keikutsertaan mereka dalam kegiatan; dan 15 menit sebelum kegiatan 

dilakukan koordinasi dengan Satpol PP yang bertugas di Alun-alun Sidoarjo 

sebagai bentuk perijinan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, abdimas ini 

juga menyediakan konsultasi gratis terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dialami oleh warga Sidoarjo yang sedang berada di sekitar tempat pemeriksaan atau 

warga yang melakukan pemeriksaan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PELATIHAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) DI 

KARANG TARUNA DAN KADER KESEHATAN DESA RANGKAH KIDUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

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

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

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep.Ns., M.Kep 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



 
 

 
 

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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima Hibah Skema Judul Nilai Hibah 

1. Kusuma Wijaya Ridi 

Putra, S.Kep.Ns., MNS 

Abdimas 

Internal 

PELATIHAN PERTOLONGAN 

PERTAMA PADA KECELAKAAN 

(P3K) DI KARANG TARUNA DAN 

KADER KESEHATAN DESA 

RANGKAH KIDUL 

Rp. 7.000.000,00  

2. Riesmiyatiningdyah, 

S.Kep.Ns., M.Kes 

3. Meli Diana, S.Kep.Ns., 

M.Kes 

4. Faida Annisa, S.Kep.Ns., 

MNS 

5. Agus Sulistyowati, 

S.Kep., M.Kes 

6. Marlita Dewi Lestari, 

S.Kep.Ns., M.Kes 

7. Dini Prastyo Wijayanti, 

S.Kep.Ns., M.Kep 

 

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

dipertanggungjawabkan. 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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     : PELATIHAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA 

KECELAKAAN (P3K) DI KARANG TARUNA DAN 

KADER KESEHATAN DESA RANGKAH KIDUL 

 

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                      : PELATIHAN PERTOLONGAN 

PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) 

DI KARANG TARUNA DAN KADER 

KESEHATAN DESA RANGKAH KIDUL 

 

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. Jabatan Fungsional  : Asisten Ahli 

d. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

 

4. Penerima Hibah (Anggota Pengusul) 

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

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

c. Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

d. Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

e. Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

f. Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep.Ns., M.Kep 

 

5. Mahasiswa yang mengikuti  : 

a. Marita Milenia  

b. Apri Wijaya  

c. Fikri Aditya 

d. Febylah Nurjanah 

e. Dina Syarifah 

f. Winda Puspasari 

g. Junaidah 

h. Mei Nur Faiz Nabillah 

i. Sri Wahyuningsih 

j. Nurul Jannah 

k. Nurhanifa Mawar 

l. Erfian Haris Ardianto 

 

6. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 7.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

Sidoarjo, 27 Desember 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

 

   

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

NIDN. 0731108603 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 

NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

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

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Karang Taruna dna 

Kader Kesehatan Desa Rangkah Kidul merupakan salah satu bentuk abdimas dalam bentuk 

penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan skill masyarakat umum 

terhadap pertolongan pertama pada kondisi terjadinya kecelakaan. Pelaksanaan kegiatan 

tersebut pada tanggal 7 Desember 2019 bertempat di Balai Desa Rangkah Kidul, Kecamatan 

Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah Karang Taruna dan Kader Kesehatan 

Rangkah Kidul Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses 

penyusunan kegiatan selama kurang lebih 2 Bulan sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari 

menentukan tema pelatihan hingga mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. 

Sebagai bentuk evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 28 peserta yang terdiri dari Kader 

Kesehatan, Karang Taruna, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, dan perwakilan LKMD. Peserta 

mengikuti kegiatan dengan senang dan terlihat sangat antusias, kegiatan pelatihan dapat 

berjalan tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan jarak tempuh, manusia memerlukan 

alat bantu kendaraan untuk mobilitas mereka. Semakin banyaknya kendaraan bermotor 

maka insiden kecelakaan sangat tinggi. Seringkali penanganan/ pertolongan pertama yang 

diberikan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pertolongan pertama yang ada. Hal tersebut 

dapat memperparah kondisi dari si korban kecelakaan itu sendiri. Upaya peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan/ pertolongan pertama pada kecelakaan. 

Salah satu upaya peningkatan tersebut adalah diadakannya pelatihan pertolongan pertama 

pada kecelakaan pada masyarakat umum. Untuk itu, sebagai upayanya adalah 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pertolongan pertama pada 

kecelakaan di Karang Taruna dan Kader Kesehatan Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo. 

 

II. TUJUAN 

A Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan dapat mengetahui, 

memahami, dan mempraktekkan tatacara pertolongan pertama pada kecelakaan yang 

baik dan benar. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan tindakan penyuluhan kesehatan diharapkan para anggota Karang 

Taruna dan Kader Kesehatan Desa Rangkah Kidul dapat : 

1. Mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertolongan pertama 

pada kecelakaan. 

2. Mengetahui langkah-langkah dalam memberikan pertolongan pertama pada 

kecelakaan yang baik dan benar. 

3. Mengaplikasikan tatacara pertolongan pertama pada kecelakaan yang baik dan 

benar. 

 



 
 

 
 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala Desa dan Ketua Karang Taruna dan Kader Kesehatan 

Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk memohon izin 

melaksanakan pelatihan. 

2. Kontrak waktu pelaksanaan dengan Karang Taruna dan Kader Kesehatan Desa 

Rangkah Kidul. 

3. Memberikan pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) kepada Karang 

Taruna dan Kader Desa Rangkah Kidul. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala Desa Rangkah Kidul, Karang Taruna, Kader Kesehatan Desa 

Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan melakukan 

koordinasi untuk pelaksanaannya. 

2. Menyiapkan tempat dan media pelatihan P3K. 

3. Melaksanakan pelatihan P3K kepada Karang Taruna dan Kader Kesehatan Desa 

Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Karang Taruna dan Kader Kesehatan Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, 

Kabupaten Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

2. Penyaji : Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes (Dosen Keperawatan Medikal 

Bedah, Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo) 



 
 

 
 

Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep.Ns., M.Kep (Dosen 

Keperawatan Gawat Darurat, Akademi Keperawatan Kerta 

Cendekia Sidoarjo) 

3. Fasilitator dan Demonstrator :  

a. Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

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

c. Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

d. Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

4. Notulen  : Febylah Nurjanah dan Junaidah 

5. Dokumentasi : Mei Nur Faiz Nabillah dan Winda Puspasari 

6. Perlengkapan : Apri Wijaya, Fikri Aditya, Erfian Haris Ardianto, Dina 

Syarifah, Sri Wahyuningsih, Nurul Jannah, dan Nurhanifa Mawar 

E. Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaflet 

4. Phantom RJP 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

a. Tanggal Pelaksanaan : 30 November 2019 

b. Round Down Kegiatan : 

No Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1 Persiapan : 

Mempersiapkan ruangan 

Mempersiapkan LCD dan Sound 

 

Tim 



 
 

 
 

Mempersiapkan peserta 

2 Pembukaan : 

Memberi salam 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

Peserta mengikuti 

pembukaan dengan antusias, 

Moderator: Faida Annisa, 

S.Kep.Ns., MNS 

3 Pelaksanaan : 

1) Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam 

melakukan pertolongan 

pertama pada kecelakaan. 

2) Langkah-langkah dalam 

memberikan pertolongan 

pertama pada kecelakaan 

yang baik dan benar. 

3) Pengaplikasian tatacara 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan yang baik dan 

benar 

Peserta memperhatikan, 

bertanya, dan 

memperagakan 

Penyaji: 

Meli Diana, S.Kep.Ns., 

M.Kes 

Dini Prastyo Wijayanti, 

S.Kep.Ns., M.Kep 

Evaluasi pemahaman terhadap materi 

yang diberikan 

Tim 

4 Penutup : 

Mengucapkan terimakasih dan 

mengucapkan salam 

Moderator: Faida Annisa, 

S.Kep.Ns., MNS 

 



 
 

 
 

 

 

 

2. Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan media dan tempat. 

b. Pengorganisasian dilakukan 3 minggu sebelumnya. 

2. Evaluasi proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya. 

b. Peserta antusias terhadap pelaksanaan pelatihan pertolongan pertama pada 

kecelakaan. 

c. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai. 

3. Evaluasi hasil 

Para peserta mampu mengerti dan memahami: 

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertolongan pertama pada 

kecelakaan. 

b. Langkah-langkah dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang 

baik dan benar. 

c. Pengaplikasian tatacara pertolongan pertama pada kecelakaan yang baik dan 

benar. 

Fasilitator 

AUDIENCE 

Notulen 

Moderator Penyaji 

Dokumentasi 



 
 

 
 

 

 

 

V. MATERI PENYULUHAN 

Materi Pelatihan 

 

A. Pengertian 

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tak terduga, semula tidak dikehendaki 

yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan 

kerugian baik bagi manusia dan atau harta benda. 

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk 

korban kecelakaan yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa 

korban. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) merupakan tindakan First-Aid 

atau perawatan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang 

yang mendapat kecelakaan atau sakit yang mendadak sebelum korban dibawa ke 

fasilitas kesehatan yang lebih baik, seperti dokter, klinik atau rumah sakit. 

 

B. Tujuan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 

Adapun tujuan dari pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, antara lain: 

1. Mencegah agar cedera yang timbul tidak lebih parah. 

2. Menghentikan pendarahan 

3. Menjaga fungsi saluran pernapasan 

4. Mencegah infeksi 

5. Mengurangi rasa sakit 

6. Mencegah nyeri 

 

C. Langkah-langkah dalam Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 

Beberapa langkah pertolongan pertama untuk korban kecelakaan, antara lain : 

1. Perhatikan Kondisi Lingkungan 

Sebelum melakukan pertolongan pertama periksa terlebih dahulu lingkungan 

sekitar untuk mengetahui penyebab kecelakaan sehingga Anda tahu langkah-

langkah apa yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama. Pastikan juga 

keselamatan para penolong agar tidak menambah korban jiwa. 



 
 

 
 

 

2. Periksa Tingkat Kesadaran Korban 

Beberapa korban kecelakaan terkadang mengalami kondisi hilang kesadaran 

karena shock. Apabila tidak ada indikasi luka berat, Anda dapat membantu 

korban dengan menepuk pundak atau memberikan wewangian untuk 

menyadarkan korban. 

 

3. Cek Pernapasan dan Bebaskan Jalan Napas Korban 

Pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan ketika korban tidak 

sadarkan diri dan mengalami luka berat, lakukan cek pernapasan korban dengan 

cara memperhatikan, mendengarkan dan merasakan cara korban bernafas. 

Pastikan korban masih dalam kondisi bernafas sehingga dapat diberikan 

langkah pertolongan pertama yang cepat dan akurat. 

 

4. Kompresi Dada untuk Memberikan Bantuan Pernapasan 

Saat korban dalam kondisi tidak sadar atau mengalami kesulitan bernafas. Salah 

satu langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan 

memberikan kompresi dada untuk membantu pernapasan korban. Cara 

melakukan kompresi letakkan salah satu tumit tangan di tengah dada korban, 

sembari meletakkan tumit satunya dengan kondisi jari-jari tangan mengunci. 

Kemudian tekan dada menggunakan tumit dengan kedalaman 4 hingga 5 cm. 

Apabila tidak ada tanda yang lebih baik, segeralah membawa korban 

ke dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. 

 

5. Periksa Trauma atau Luka 

Saat menemukan luka pada korban, segera obati luka tersebut agar korban tidak 

mengalami pendarahan dan memperparah kondisi korban. Trauma atau luka 

harus diobati berdasarkan jenis luka untuk mendapatkan penanganan yang tepat. 

Apabila korban mengalami pendarahan, segera hentikan pendarahan tersebut 

dengan cara menekan sumber pendarahan dengan jari atau menggunakan 

pembalut tekan.  

 

D. Konsep DR CAB 

1. Danger (Bahaya) Pastikan Keadaan Aman untuk Menolong 



 
 

 
 

2. Response (Respon) Pastikan Kondisi Kesadaran Korban 

Periksa kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika Anda kenal, 

atau bersuara yang agak keras didekat telinga korban, jika tidak ada respon juga, 

tepuk pundak korban perlahan namun tegas, berikan rangsangan nyeri 

(misalnya mencubit bagian telinga korban). 

3. Compression (RJP) 

a. Berlutut di samping korban. 

b. Tentukan posisi kompresi dada, dengan menemukan titik tengah 

pertemuan tulang iga dada korban. 

c. Setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan anda pada 

titik tersebut, dengan satu tangan lagi diatasnya. 

d. Posisikan tangan anda tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada 

saat melakukan kompresi, dan lalu tekan dada korban. 

e. Berikan 30 kali kompresi dada, lakukan dengan cepat dan pertahankan 

kecepatannya. 

f. Berikan kompresi dengan kedalaman 2 inchi (5 cm). 

4. Airway 

Setelah melakukan 30 kompresi, buka jalan nafas korban dengan metode Head-

tilt chin-lift. Tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas korban yang 

tersumbat oleh lidah yang tertarik ke tenggorokan sehingga menutupi jalan 

nafas. Cara melakukan metode Head-tilt chin-lift yaitu: 

a. Letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari 

tangan Anda yang lain dibawah dagu korban. 

b. Kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu keatas sehingga 

kepala korban mendongak keatas dan mulut korban terbuka 

5. Breathing 

Adapun cara memberikan nafas bantuan sebagai berikut : 

a. Pastikan jalan nafas korban masih dalan posisi terbuka dengan metode 

Head-tilt chin-lift sebelumnya. 

b. Tekan hidung korban untuk memastikan tidak ada udara yang bocor 

melalui hidung, ambil nafas dengan normal lalu tempelkan mulut 

serapat mungkin pada mulut korban dan tiupkan nafas Anda melalui 

mulut. 



 
 

 
 

c. Lakukan dengan perbandingan 30:2 yaitu 30 kompresi dada dan 2 kali 

napas bantuan, sampai ada respon dari korban atau sampai bantuan 

medis tiba. Perlu diketahui, bahwa otak tidak boleh kekurangan 

oksigen lebih dari 4 menit terutama saat diketahui jantung seseorang 

berhenti. Itu artinya Anda hanya punya waktu kurang dari 4 menit 

untuk melakukan RJP atau CPR pada korban. 

 

E. Tindakan P3K dalam Beberapa Keadaan 

1. Pingsan 

Baringkan korban secara telentang, longgarkan pakaiannya, kemudian lakukan 

empat langkah berikut: 

a. Jika tidak ada reaksi, miringkan kepala korban dan periksa 

pernapasannya. 

b. Jika bernapas, kepalanya tetap dimiringkan tetapi periksa kemungkinan 

adanya cedera kepala dan leher, jangan beri makanan dan minuman. 

c. Jika bernapas tetapi mendengkur, mungkin ada yang menyumbat, beri 

udara segar , dan beri selimut. 

d. Jalan napas dapat dibuka dengan cara mendongakkan kepala ke 

belakang dan gerakkan rahang bawah ke atas. 

e. Jangan biarkan terlalu lama, segera bawalah korban ke fasilitas 

kesehatan. 

 

2. Tersengat Listrik 

Jika ada yang tersengat listrik, maka yang harus dilakukan sebagai berikut: 

a. Putuskan aliran listrik yang terkena tubuh korban.  Perhatikan cara 

memutuskan aliran listrik, jangan sampai penolong menjadi korban 

berikutnya.  Penolong memutuskan aliran listrik dengan menggunakan 

alat yang tidak dapat dialiri listrik seperti kayu,  handuk kering dan 

memakai alas kaki kering. 

b. Jika luka tersengat listrik terlihat cukup parah, secepatnya bawa korban 

ke fasilitas kesehatan terdekat. 

3. Patah Tulang 

Patah tulang dapat mengalami dua kemungkinan yaitu patah tulang terbuka dan 

patah tulang tertutup.  Patah tulang terbuka yaitu ujung tangan yang patah 



 
 

 
 

menonjol ke luar, dan ada luka sedangkan patah tulang tertutup yaitu tidak ada 

luka, permukaan kulit tidak rusak. 

Tanda-tanda patah tulang yaitu: 

a. Bagian yang patah membengkak. 

b. Daerah yang patah nyeri bila ditekan. 

c. Terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah. 

d. Anggota bagian yang patah mengalami gangguan fungsi. 

Tujuan Pembidaian 

a. Mencegah pergerakan/pergeseran dari ujung tulang yang patah. 

b. Memberi istirahat pada anggota badan yang patah. 

c. Mengurangi rasa nyeri. 

d. Mempercepat penyembuhan. 

Syarat-syarat Pembidaian 

a. Siapkan alat-alat selengkapnya. 

b. Bidai harus meliputi dua sendi dari tulang yang patah. Sebelum 

dipasang, diukur terlebih dahulu pada anggota badan korban yang sehat. 

c. Ikatan jangan terlalu keras dan jangan longgar. 

d. Bidai dibalut dengan pembalut sebelum dipasang. 

e. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah 

tulang yang patah. 

f. Kalau memungkinkan anggota badan gerak tersebut ditinggikan setelah 

bidai. 

g. Sepatu, gelang, jam tangan dan alat lain yang mengikat harus dilepas. 

 

4. Luka Bakar 

Luka bakar harus melihat dari derajat kedalaman, permukaan dan luas luka 

bakar tersebut. Bahaya luka bakar luas adalah kondisi dehidrasi yang 

mengancam penderita. 

Pertolongan: 

a. Kita harus membebaskan tubuh penderita dari bahan penyebab. 

b. Daerah yang terbakar cukup di rendam/disiram dengan air dingin 

(jangan air es) karena akan menambah sakit. 



 
 

 
 

c. Luka bakar yang luas perlu segera mendapatkan tambahan cairan untuk 

mencegah dehidrasi, jika wilayah terbakar >10% penderita harus 

dirawat di rumah sakit. 

 

 

 

5. Tenggelam 

a. Orang yang menolong haruslah terlatih, artinya penolong harus pandai 

berenang dan tahu teknik menolong orang yang tenggelam. Jangan 

sampai penolong membahayakan diri sendiri. 

b. Sesegera mungkin mengeluarkan korban dari air . Perhatikan bagaimana 

cara yang paling aman mengangkat korban dari air. Jangan sampai 

tangan korban yang biasanya meronta-ronta menghalangi gerak 

penolong bahkan membahayakan keduanya. 

c. Jika korban sudah berada di tempat aman, usahakan untuk 

membebaskan fungsi pernapsan korban. 

 

6. Keracunan 

Gejala korban yang keracunan makanan atau minuman yaitu mual, muntah, 

keringat dingin,  dan wajah pucat kebiruan. Penanganannya yaitu dengan cara 

membawa korban ke tempat teduh dan segar , usahakan supaya korban muntah,  

beri norit (jika ada), istirahatkan, jangan diberi minum sampai kondisinya lebih 

baik.  Jika korban terlihat parah, secepatnya bawa ke fasilitas kesehatan 

terdekat. 

 

7. Kram 

Kram adalah otot yang mengejang/kontraksi berlebihan. Gejala kram yaitu 

nyeri pada otot, kadang disertai bengkak. Penanganannya yaitu istirahatkan, 

posisi nyaman, relaksasi dan pijat berlawanan arah dengan kontraksi/kram. 
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I. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 20.00 dan berakhir pada 22.00, waktu penyuluhan 

harus mundur selama 1 jam dari jadwal semula dikarenakan menunggu peserta 

berkumpul 

2. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, 

Kabupaten Sidoarjo 

3. Kegiatan dihadiri oleh 28 peserta yang terdiri dari Kader Kesehatan, Karang 

Taruna, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, dan perwakilan LKMD 

4. Peserta tampak kondusif dalam proses penyampaian materi 

5. Kegiatan berupa pemberian materi pelatihan, demonstrasi, praktek 

6. Peserta mampu mempraktekkan pengaplikasian secara langsung P3K yang 

benar. 

B. Hasil Kegiatan 

 

Struktur  : 

• Peserta pelatihan berjumlah 28 peserta yang terdiri dari Kader Kesehatan, 

Karang Taruna, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, dan perwakilan LKMD 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, poster, phantom RJP Full Body. Menggunakan 

bahasa dan kalimat yang sederhana, peserta merespon dengan sangat antusias 

• Pihak pemerintah Desa Rangkah Kidul mau bekerja sama dalam pelaksanaan 

kegiatan pelatihan P3K ini 

Proses  : 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 7 Desember 2019 pada pukul 

20.00 WIB bertempat di Balai Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, 

Kabupaten Sidoarjo, jadwal tersebut mundur 1 jam dari jadwal yang 

direncanakan 



 
 

 
 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan tidak ada yang meninggalkan ruangan 

sebelum acara selesai 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim 

Hasil  : 

• 90% peserta mampu memahami materi yang disampaikan 

• 85% peserta mampu mengaplikasikan materi yang disampaikan terkait P3K 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PERILAKU SEHAT DENGAN MENGHINDARI 

MEROKOK DI SMP ISLAM SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 
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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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 

Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Elok Triestuning, 

S.Psi., M.Si 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN 

PERILAKU SEHAT DENGAN 

MENGHINDARI MEROKOK DI 

SMP ISLAM SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 :  Elok Triestuning, S.Psi., M.Si (Ketua Pengusul) 

NIDN    :  0728018003                              

Skema Hibah :  Abdimas Internal 

Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN PERILAKU SEHAT DENGAN 

MENGHINDARI MEROKOK DI SMP ISLAM 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 

 

 

 

 

(Elok Triestuning, S.Psi., M.Si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN PERILAKU 

SEHAT DENGAN MENGHINDARI 

MEROKOK DI SMP ISLAM SIDOARJO  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 

3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

b. NIDN      : 0728018003                                    

c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 

a. Herlins Gretsia Oratmangun 

b. Amilia Mega Asma 

c. Cholilul Rochman 

d. Defi Silaturrohmi N. K. 

e. Khoirotun Niswah 

f. Ria Valy Oratmangun 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

Sidoarjo, 27 Desember 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

 

   

Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

NIDN. 0728018003 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 

NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

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

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 



 
 

 
 

Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang  di Perilaku Hidup Sehat Dengan Menghindari 

Merokok  Di SMP  Islam Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam 

bentuk penyuluhan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang 

bagaimana menghindari merokok baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 bertempat di SMP Islam Sidoarjo. 

Dengan sasarannya adalah siswa-siswi kelas IX SMP Islam Sidoarjo. Sebelum 

dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses penyusunan kegiatan selama kurang lebih 

3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari menentukan tema penyuluhan hingga 

mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebagai bentuk evaluasi, kegiatan 

tersebut dihadiri oleh 30 siswa siswi kelas IX, peserta mengikuti kegiatan dengan senang dan 

terlihat sangat antusias, kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya 

bagi diri sendiri maupun masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai kegiatan 

pengamanan rokok bagi kesehatan. Rokok  adalah  hasil olahan tembakau terbungkus 

termasuk cerutu atau bentuk lainya yang mengandung “nikotin dan tar” dengan atau tnapa 

bahan tambahan (Amstrong, sue 1991). 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan penyuluhan, semua Siswa Kelas IX SMP Al Islam Sidoarjo 

diharapkan mampu memahami lebih banyak lagi tentang perilaku hidup sehat dengan 

menghindari merokok. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan penyuluhan, Semua perwakilan Siswa Kelas IX SMP Al Islam 

Sidoarjo diharapkan mampu: 

1. Memahami tentang pengertian perokok aktif dan perokok pasif. 

2. Memahami kandungan berbahaya pada rokok. 

3. Memahami penyakit yang disebabkan akibat mengkonsumsi rokok. 

4. Memahami cara menghindari dari mengkonsumsi rokok. 

5. Memahami dampak kesehatan bagi perokok aktif dan perokok pasif. 

 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP Islam Sidoarjo untuk memohon izin 

melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan dan untuk 

membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswa-siawi SMP Islam sidoarjo. 



 
 

 
 

2. Menetapkan kontrak waktu dengan siswa siswi SMP Islam Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang Perilaku Hidup Sehat Dengan 

Menghindari Merokok Di SMP Islam Sidoarjo. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala sekolah SMP Islam sidoarjo untuk memohon izin 

dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswa-siswi SMP Islam 

Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswa-siswi SMP Islam Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswa-siswi SMP Islam Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Herlins Gretsia Oratmangun 

2. Penyaji  : Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

3. Fasilitator  : Cholilul Rochman, Defi Silaturrohmi N. K., Khoirotun Niswah 

4. Notulen  : Amilia Mega Asma 

5.  Dokumentasi : Ria Valy Oratmangun 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 

c. Leaflet 

d. Power Point 

e. Poster 

 

 

 



 
 

 
 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

Tahap  Waktu Kegitan penyuluhan         Kegiatan peserta 

 Persiapan 10.30- 10.55 

 

Persiapan : 

1. Mempersiapkan 

Ruangan 

2. Mempersiapkan 

LCD 

3. Mempersiapkan 

Peserta 

 

 

 

 

 

TIM 

Pelaksanaan  11.15-11.20 Pembukaan : 

1. Memberi salam 

2. Perkenalkan 

pemateri 

3. Menyapa 

audiens 

4. Menjelaskan 

kontrak waktu, 

topik, dan 

tujuan 

penyuluhan  

Peserta mengikuti pembukaan 

dengan antusias 

1. Memberi salam 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

 

Moderator : 

 Herlins Gretsia Oratmangun 

 

 11.20 - 11.55 Pelaksanaan : 

1. Pengertian rokok 

2. Pengertian 

perokok aktif 

dan perokok 

pasif 

3. Kandungan 

rokok 

4. Bahaya merokok 

5. Penyakit akibat 

merokok 

6. Alasan 

seseorang 

merokok 

7. Upaya 

pencegahan 

8. Tips berhenti 

merokok 

 

Peserta mengikuti sesi 

penyampaian materi denga 

antusias 

 

Penyaji : Herlins Gretsia 

Oratmangun 

 



 
 

 
 

Penutup   

11.50-12.00 

 

Penutup : 

1. Memberi 

kesempatan 

audiens untuk 

bertanya  

2. Menyimpulkan 

materi yang 

disampaikan  

3. Melakukan 

evaluasi 

4. Menutup 

penyuluhan, 

mengucapkan 

terimakasih dan 

memberikan 

salam 

1. Bersama moderator 

menyimpulkan materi 

penyuluhan 

2. Memberikan pertanyaan 

3. Menjawab salam  

 

2. Setting Tempat 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan media dan tempat. 

b. Pengordinasian dilakukan 3 minggu sebelumnya. 

c. Pengordinasian sekolah dilakukan 3 minggu sebelumnya. 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya. 



 
 

 
 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang perilaku hidup sehat 

dengan menghindari bahaya mrokok (perokok pasif dan perokok aktif). 

c. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai 

3. Evaluasi Hasil 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 80% sasaran dapat memahami materi 

yang disampaikan. 

V. MATERI PENYULUHAN 

PERILAKU HIDUP SEHAT DENGAN MENGHINDARI MEROKOK 

          (PEROKOK AKTIF DAN PEROKOK PASIF) 

 

A. Pengertian  

Rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya 

bagi diri sendiri maupun masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai kegiatan 

pengamanan rokok bagi kesehatan. 

Rokok  adalah  hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainya 

yang mengandung “nikotin dan tar” dengan atau tnapa bahan tambahan    (Amstrong, 

sue 1991). 

Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang mengalami kencendrungan terhadap 

rokok, setelah seseorang menghirup asap rokok dalam 7 detik nikotin akan mencapai 

otak ( soetjiningsih, 2010 ) 

Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin 

Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari perokok aktif 

 

 



 
 

 
 

B. Kandungan Rokok  

Rokok mengandung kurang lebih 4000 elemen-elemen ,dan setidanknya 200 

diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan 43 jenis lainya dapat menyebabkan 

kanker bagi tubuh. 

Racun utama bagi rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. 

a. Tar adalah substansi hidro karbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-

paru, mengandung bahan kimia yang beracun yang merusak sel paru-paru dan 

menyebkan kanker 

b. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah zat yang 

bersifat kasinogen dan memicu kanker paru-paru yang mematikan. 

c. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah sehingga 

membuat darah tidak mampu mengikat oksigen 

d. Ammonia adalah gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hydrogen. 

Zat ini sangat tajam baunya dan merangsang. Kersnya racun ammoinia sehingga 

apabila di suntikan sedikitpu ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan sesek 

orang pingsan atau koma. 

e. Metanol adalah sejenis cairan kimia cairan ringan yang gampang menguap dan 

mudah terbakar. Meminum atau menhisap metanol da[\pat mengakibatkan 

kebutuaan bahkan kematian 

f. Formaldehyde adalah gas yang tidak berwarna dan bau yang taja. Gas ini tergolong 

pengawet dan pembasmi hama. Formal dehoyde ini sangat beracun keras terhadap 

semua organisme hidup  

g. Hydrogen cianida adalah sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 

mempunyai rasa. Zat ini sangat efisen untuk menghalangi pernafasan. 

 



 
 

 
 

C. Ciri-ciri orang merokok  

a. Gigi kuning karena nikotin  

b. Kuku kotor karena nikotin  

c. Mata pedih  

d. Sering batuk-batuk 

e. Mulut dan nafas bau rokok 

 

D. Penyakit Akibat Merokok 

1. Kanker mulut 

2. Kanker paru-paru 

3. Kanker perut 

4. Kanker payudara 

5. Penyakit jantung 

6. Stroke 

7. Kemandulan 

8. Bronchitis 

9. Osteoporosis 

 

E. Alasan Orang Merokok 

1. Rokok tanda kejantanan ( bagi pria ) 

2. Ekspresi perlawanan dan pemberontakan 

3. Kebiasaan sehari-hari 

4. Peer pressure ( tekanan teman sebaya ) 

5. Pencapaian kebebasan 

6. Perlarian tekanan hidup 



 
 

 
 

 

F. Tips Berhenti Merokok 

1. Niat  

2. Menggantikanya dengan permen  atau makanan lainya  

3. Mengurangi aktifitas merokok 

4. Percaya diri  

5. Tidak ikut  teman dan orang sekitar  

 

A. Tips menghindari perokok pasif    

1. Jangan biarkan anggota keluarga merokok didalam rumah 

2.  Melarang perokok,merokok di tempat umum 

3. Makan dan minum di tempat bebas rokok 

4. Menutup hidung 
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I. LEAFLET PENYULUHAN 

 

 

 



 
 

 
 

II. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 10.30 dan berakhir pada 12.00.  

2. Kegiatan dilaksanakan di SMP Islam Sidoarjo sesuai dengan rencana 

3. Siswa-siswi yang hadir berjumlah 30 orang. 

4. Peserta tampak antusias dalam proses penyampaian materi 

a. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, tanya jawab 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang perilaku hidup sehat dengan 

menghindari bahaya merokok (perokok pasif dan perokok aktif ) tidak 

meninggalkan tempat sebelum kegiatan selasai 

c. Peserta di berikan waktu dan tanya jawab 

d. Empat peserta di persilahkan untuk membuat kesimpulan dari materi yang 

diberikan 

e. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan peserta beserta jawabanya 

Pertanyaan:  

a. Apa berbedaan rokok dan vape? 

Jawaban  

Rokok terbuat dari tembakau yang telah di keringkan dan di bungkus 

dengan kertas 

Vape yaitu terdiri dari dari sebuah batrei dan cartidge berisi cairan,serta 

elemen pemanas yang menghangatkan dan menguapkan cairah panas 

Pertanyaan  

b. Kenapa pabrik rokok dibuat kalaurokok  gak boleh di konsumsi ? 

Jawaban 



 
 

 
 

Karena rokok  memiliki pajak yang besar dan selama belum ada undang-

undang rokok itu ilegal maka rokok akan tetap akan diproduksi terus 

menerus, selama permintaan rokok masih banyak. 

Pertanyaan  

c. Rokok terbuat dari banyak bahan-bahan berbahaya kemudian rasanya 

pasti tidak enak, kenapa kata perokok pasif rasa rokok itu manis? 

Jawaban  

Karena bahan-bahan rokok  pembuatanya ada takaran bahan yang 

digunakan jadi bahan tidak dominan kemudian kenapa manis karena 

bagian yang dihisap ada gula  

Pertanyaan  

d. Lebih bahaya mana vapor dan rokok? 

Jawaban  

Vapor dan rokok sama-sama menyebabkan penyakit serius karena dari 

bahan-bahan yang terkandung didalamnya dan dan dapat menyebabkan 

penyakit serius  

 

B. Hasil Kegiatan 

Struktur  : 

• Peserta penyuluhan 30 siswa-siswi kelas IX SMP Islam Sidoarjo. 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, poster. Menggunakan bahasa dan kalimat yang 

sederhana, siswa-siswi SMP Islam Sidoarjo merespon dengan sangat antusias. 

• Guru SMP Islam Sidoarjo mau bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan 

promosi kesehatan ini. 

 

 

 



 
 

 
 

Proses  : 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 29 November 2019 pada pukul 

10.30 WIB bertempat di ruang kelas IX SMP Islam Sidoarjo, jadwal tersebut 

sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan tidak ada yang meninggalkan ruangan 

sebelum acara selesai. 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim. 

Hasil : 

• 85% peserta dapat menjelaskan pengertian perokok aktif dan perokok pasif. 

• 85% peserta dapat menjelaskan tentang bahaya konsumsi rokok. 

• 85% peserta dapat memahami dampak kesehatan bagi perokok aktif dan 

perokok pasif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA ORANG PINGSAN 

(SINKOP) DI SMA ANTARTIKA, BUDURAN, SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 
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AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 
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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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 
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1. Marlita Dewi 
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Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 
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BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR 

REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN 70%/30% DAN BUKTI-BUKTI 

PENGELUARAN 

 

Pada Hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 :  Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes (Ketua Pengusul) 

NIDN    :  0709038302                              

Skema Hibah :  Abdimas Internal 

Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN PERTOLONGAN PERTAMA 

PADA ORANG PINGSAN (SINKOP) DI SMA 

ANTARTIKA, BUDURAN, 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 

 

 

 

 

(Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN 

PERTOLONGAN PERTAMA PADA 

ORANG PINGSAN (SINKOP) DI SMA 

ANTARTIKA, BUDURAN, SIDOARJO  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 

3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

b. NIDN      : 0709038302                                    

c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 

a. Pinik Monika 

b. Elsa Meilani Ekasari 

c. Mirna Paramitha S. 

d. Fausta Fadir Syair 

e. Sri Wahyuningsih 

f. Indriani Cahya N. 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

Sidoarjo, 27 Desember 2019 
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Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

NIDN. 0709038302 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 

NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 
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Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang pertolongan pertama pada orang pingsan SMA 

Antartika Buduran Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam 

bentuk penyuluhan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang 

bagaimana pertolongan pertama pada pingsan selain faktor kecapean, pingsan juga bisa 

disebabkan karena kepanasan, terjebak dalam ruang tertutup hingga kekurangan oksigen, kaget 

atau terkejut. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 20 November 2019 bertempat di 

SMA Antartika Buduran Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswa-siswi SMA Antartika 

Buduran Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses penyusunan 

kegiatan selama kurang lebih 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari menentukan 

tema penyuluhan hingga mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebagai 

bentuk evaluasi,kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 siswi kelas X, peserta mengikuti kegiatan 

dengan senang dan terlihat sangat antusias, kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan tepat 

waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Pingsan dapat disebabkan oleh kondisi seseorang yang Lelah, kepanasan, terjebak 

dalam ruang tertutup hingga kekurangan oksigen, kaget. Selain itu faktor lain seperti 

kurang darah, kurang tidur, kurang makan juga diyakini sebagai salah satu faktor mengapa 

orang pingsan. Suatu hal yang menarik dari orang yang tidak sadarkan diri adalah ada apa 

di balik semuanya itu, dalam arti yang disempitkan apa sih yang dirasakan oleh mereka-

mereka yang tidak sadarkan diri. Keingintahuanku semakin bertambah kalau mendengar 

ada orang yang tidak sadarkan diri sampai berhari-hari. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan penyuluhan oleh mahasiswa diharapkan para siswa siswi kelas X 

SMA Antartika Buduran Sidoarjo dapat memahami tentang pentingnya penanganan 

pertama pada orang pingsan. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan diharapkan para siswa siswi SMA Antartika 

Buduran Sidoarjo dapat : 

1. Menyebutkan kembali pengertian pingsan 

2. Menyebutkan kembali penyebab pingsan 

3. Menyebutkan kembali tanda dan gejala pingsan 

4. Mampu menyebutkan kembali pertolongan pertama pada orang pingsan 

 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah SMK Antartika Buduran Sidoarjo untuk 

memohon izin melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan 



 
 

 
 

dan untuk membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswa-siawi SMA 

Antartika buduran sidoarjo. 

2. Menetapkan kontrak waktu dengan siswa-siswi SMA Antartika Buduran Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pertolongan pertama pada orang 

pingsan. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala sekolah SMA Antartika Buduran Sidoarjo untuk memohon 

izin dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswa-siswiSMA 

Antartika Buduran Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswa-siswi SMA Antartika Buduran Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswa-siswi SMA Antartika Buduran Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Elsa Meilani Ekasari 

2. Penyaji  : Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

3. Fasilitator  : Mirna Paramitha Songupnuan, Pinik Monika, Indriani Cahya 

Ningrum 

4. Notulen  : Sri Wahyuningsih 

5.  Dokumentasi : Fausta Fadir Syair 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 

c. Leaflet 

d. Power Point 

e. Poster 

 

 



 
 

 
 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 11.00- 11.15 Persipan : 

1. Mempersiapkan Ruangan 

2. Mempersiapkan LCD dan 

Sound 

3. Mempersiapkan Peserta 

 

 

TIM 

 

2 11.15- 11.20 Pembukaan : 

1. Memberi Salam 

2. Menjelaskan Tujuan 

Pembelajaran 

 

Peserta mengikuti pembukaan 

dengan antusias 

Moderator : Pinik Monika 

3 11.20- 11.55 Pelaksanaan : 

1. Pengertian Pingsan 

(Sinkop) 

2. Penyebab Terjadinya 

Pingsan 

3. Gejala Pingsan 

4. Langkah-Langkah 

Menolong Orang Pingsan 

5. Cara Menyadarkan Orang 

Pingsan 

6. Pencegahan Pingsan 

Peserta memahami dan 

bertanya  

Penyaji : Elsa Meilani Ekasari 



 
 

 
 

4 11.55- 12.00 Penutup : 

Mengucapkan terima kasih dan 

mengucapkan salam 

 

Moderator 

 

2. Setting Tempat 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan media dan tempat. 

b. Pengordinasian dilakukan 2 minggu sebelumnya. 

c. Pengordinasian sekolah dilakukan 2 minggu sebelumnya. 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya. 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang pertolongan pertama pada 

orang pingsan Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan 

selasai. 

3. Evaluasi Hasil 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 80% sasaran dapat memahami materi 

yang diampaikan oleh mahasiswa. 



 
 

 
 

V. MATERI PENYULUHAN 

PERTOLONGAN PERTAMA PADA ORANG PINGSAN 

 

A. Pengertian  

  Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba dan sering 

penyebebkan orang terjatuh. 

B. Penyebab terjadinya pingsan  

1. Cuaca 

Kondisi cuaca panas yang estrim bisa membuat metabolisme tubuh terganggu. 

Hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan bahkan pingsan. Cuaca 

yang terlalu panas juga menyebabkan suhu badan dan tingkat sters meningkat, serta 

menurunkan konsentrasi 

2. Dehidrasi  

Kurangnya asupan cairan dalam tubuh ternyata bisa juga menyebabkan pinsan. 

Selain kurang minum dehidrasi bisa disebabkan oleh diare, muntah , demam atau luka 

bakar tinggi  

3. Melakukan gerakan mendadak  

Penyebab pinsan ini terkait dengan gerakan tubuh yang mendadak, biasanya 

sering terjadi pada seseorang yang mendadak berdiri dari posisi berbaring. Gerakan 

ini mengakibatkan perubahan drastis tekanan darah akibat grafitasi dan perubahan 

gerakan postur tubuh  

4. Lapar  

Kelaparan panjang juga menjadi salah satu penyebab pinsan , karena tubuh 

kekurangan zat nutrisi seprti glukosa, cairan , dan juga elektrolit. Kesibukan kerja 

dan aktivitas kerja yang padat membuat seseorang terkadang lupa untuk makan. Hal 



 
 

 
 

tersebut akan menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi dan akan mengalami banyak 

gangguan, seperti menurunnya gula darah yang dapat mengakibatkan pingsan  

5. Kekurangan oksigen  

Penyebab pingsan lainnya adalah kekurangan oksigen. Itulah sebabnya orang 

bisa pingsan apabila berada ditempat yang ramai dan berdesak desakan. Hal tersebut 

dikarenakan sedikitnya oksigen yang masuk kedalam aliran darah dan otak. 

6. Kondisi Jantung dan Sirkulasi Darah 

Ada beberapa kondisi kesehatan Jantung yang dapat menjadi penyebab pingsan 

atau yang disebut dengan sinkop jantung. Ini merupakan kondisi medis yang 

berbahaya, terlebih jika ada riwayat keluarga yang pernah mengalami kondisi 

tersebut. Jika anda sering mengalami pingsan, disertai jantung berdebar-

debar, denyut jantung tidak beraturan, dan nyeri dada, maka segeralah menemui 

dokter, karena mungkin ada kondisi medis yang memerlukan perawatan dan 

pengecekan. Salah satu kondisi jantung yang umum dan berpotensi sangat serius 

yang dapat menyebabkan pingsan adalah detak jantung yang abnormal (aritmia). 

Perubahan detak jantung yang tak beraturan akibat aritmia dapat menyebabkan 

tekanan darah menurun yang merupakan faktor utama penyebab pingsan. Pada 

beberapa kasus, pingsan karena aritmia dapat menjadi pertanda serangan jantung.  

7. Anemia 

Menurut "Mayo Clinic", anemia adalah kondisi di mana tubuh 

kekurangan jumlah sel darah merah yang diperlukan untuk membawa oksigen ke 

jaringan dalam tubuh. Hal tersebut menyebabkan penderita anemia sering merasa 

lelah dan lemah. Semakin parah penyakit tersebut, maka semakin parah pula 

gejalanya. Pingsan merupakan salah satu gejala anemia yang cukup parah. Oleh 

karena itu, pengobatan yang baik dapat mencegah hal tersebut dapat terjadi. Tingkat 

https://www.honestdocs.id/kutil
https://www.honestdocs.id/bising-jantung
https://www.honestdocs.id/bising-jantung
https://www.honestdocs.id/denyut-lemah
https://www.honestdocs.id/sindrom-kasabach-merritt
https://www.honestdocs.id/undescended-testis
https://www.honestdocs.id/anemia-aplastik
https://www.honestdocs.id/idiopathic-thrombocytopenic-purpura-23908433
https://www.honestdocs.id/anemia-hemolitik-autoimun
https://www.honestdocs.id/sianosis


 
 

 
 

keparahan  anemia bervariasi sesuai dengan faktor penyebabnya. "Mayo Clinic" 

menyatakan ada beberapa jenis anemia, seperti kekurangan zat besi, kekurangan 

vitamin, anemia akibat penyakit kronis, hemolitik, sel sabit, dan aplastik. Penting 

untuk diketahui bahwa bahkan jika Anda tahu Anda menderita anemia, Anda harus 

merahasiakan informasi tentang gejala yang Anda alami karena terkadang ada 

kondisi lain yang menyebabkan anemia yang perlu diobati. 

8. Tekanan Darah Rendah 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa tekanan darah rendah dapat 

menjadi penyebab pingsan pada seseorang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

suplai darah ke dalam otak. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui 

cara mengatasi tekanan darah yang baik agar terhindar dari pingsan dan gejala 

tekanan darah rendah lainnya. 

9. Tekanan Darah Tinggi 

Tidak hanya tekanan darah rendah, ternyata tekanan darah tinggi juga dapat 

menyebabkan pingsan. Hal tersebut dikarenakan pembuluh darah di bagian otak 

mengalami tekanan yang sangat kuat. Tekanan darah tinggi yang disertai dengan 

pingsan juga dapat menjadi pertanda serangan stroke atau serangan jantung. Oleh 

karena itu, kontrol tekanan darah Anda agar tetap normal dan stabil karena tekanan 

darah tinggi tidak hanya menyebabkan pingsan, tetapi juga penyakit berbahaya 

lainnya. 

10. Kehamilan 

Pingsan juga dapat terjadi pada wanita yang sedang hamil muda atau trimester 

pertama usia kandungan. Penyebab pingsan pada wanita hamil sangat beragam, 

antara lain karena anemia, kekurangan gizi, dan juga tidur dalam posisi telentang 

https://www.honestdocs.id/anemia-aplastik
https://www.honestdocs.id/penyakit-hepatitis-b
https://www.honestdocs.id/dejavu
https://www.honestdocs.id/potassium
https://www.honestdocs.id/thrombophlebitis
https://www.honestdocs.id/sulit-kontrol-perasaan
https://www.honestdocs.id/nyeri-lutut
https://www.honestdocs.id/hamil-anggur
https://www.honestdocs.id/sweet-potato
https://www.honestdocs.id/kwashiorkor


 
 

 
 

dalam jangka waktu yang sangat lama. Morning sickness yang berlebihan juga dapat 

menjadi penyebab pingsan secara tiba-tiba pada wanita hamil. 

Oleh karena itu, sebaiknya wanita hamil memakan makanan yang kaya nutrisi dan 

mengurangi konsumsi makanan pedas karena dapat menyebabkan mual. Selain itu, 

perbanyak mengonsumsi vitamin B untuk mencegah penyakit anemia pada saat 

hamil. 

C. Gejala Pingsan : 

1. Berkeringat dingin 

2. Menguap 

3. Mual 

4. Tubuh yang limbung  

5. Pandangan kabur 

D. Langkah – Langkah membantu orang pingsan 

1. Buat orang tersebut aman  

• Baringkan orang tersebut secara telentang  

• Tinggikan atau angkat kaki orang tersebut agar aliran darah ke otak kembali 

normal 

• Kendurkan bagian pakaian yang ketat, membuka kancing celana atau kemeja  

2. Coba bangunkan  

• Goyangkan tubuhnya degan kuat, tepuk-tepuk atau bangunkan dengan suara  

• Jika orang tersubut tidak merespon, segera hubunggi ambulan dan lakukan 

nafas buatan jika diperlukan  

3. Setelah siuman  

• Jika orang tersebut sadar berikan minuman yang manis, khususnya jika orang 

tersebut tidak makan lebih dari 6 jam 

https://www.honestdocs.id/haus-berlebih
https://www.honestdocs.id/hamil-anggur
https://www.honestdocs.id/gejala-bibir-pecah
https://www.honestdocs.id/mual


 
 

 
 

• Temanilah orang tersebut sampai iya benar -benar pulih dengan kembali vit 

jangan ditinggal  

4. Memberi rangsangan nyeri  

• Menekan jari-jari tangan  

• Mencubit tangan 

5. Konsultasi kepada pelayanan kesehatan apabila pingsan yang dialami disertai 

kondisi berikut : 

• Pingsan lebih dari sekali dalam satu bulan 

• Sedang hamil 

• Terdapat sesak napas atau nyeri dada  

• Mengalami benturan kepala  

• Tampak kebingungan, pandangan buram, dan gangguan bicara 

       

A. Cara menyadarkan orang Pingsan 

1. Menggunakan bau – bauan 

Salah satu cara yang sering digunakan untuk membangunkan seseorang yang 

pingsan adalah memercikkan air pada wajah mereka dan memberi mereka bau-

bauan seperti bawang putih atau bawang merah. Meski metode ini biasanya bisa 

digunakan, namun metode semacam ini seringkali gagal membangunkan orang 

yang pingsan. 

2.  Topang tubuh mereka 

Pingsan adalah tahap akhir dari seseorang yang kehilangan kesadaran. Sebelum 

orang tersebut benar-benar tak sadarkan diri, biasanya tubuhnya sudah goyah dan 

dia mulai kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Saat itu, sebaiknya topang 

https://www.merdeka.com/gaya/23-cara-memutihkan-wajah-secara-alami-dengan-cepat-dan-mudah-kln.html
https://www.merdeka.com/sehat/32-manfaat-bawang-putih-bawang-putih-tunggal-bagi-kesehatan-berat-ideal-kesuburan-kln.html


 
 

 
 

tubuh korban dan letakkan perlahan. Hal ini mencegah cedera yang lebih berat pada 

kepala atau tubuh korban jika dia benar-benar jatuh saat pingsan. 

3. Jangan menggerombol 

Sangat penting untuk memberikan udara segar pada korban yang pingsan. 

Untuk itu jangan mengerubungi korban pingsan dan bergerombol di sekitarnya. 

Longgarkan pakaian korban yang terasa sesak. Jangan masukkan apapun 

pada mulut korban seperti air atau makanan karena ini bisa membuat mereka 

tersedak dan menghalangi jalan napas mereka. 

4. Minuman manis 

Ketika koran sudah sadar, berikan dia minuman yang manis, misalkan jus buah, 

teh hangat dan camilan yang asin. Biasanya pingsan disebabkan oleh rendahnya 

gula darah, kurang garam, dan dehidrasi. Tekanan darah rendah juga bisa menjadi 

salah satu penyebab pingsan. 

5.  Lakukan Teknik Pernapasan 

Melakukan beberapa teknik pernapasan merupakan langkah yang tepat untuk 

mencegah pingsan. Anda dapat melakukan teknik yang paling sederhana, yaitu 

dengan menarik napas dalam-dalam, lalu tahan, kemudian lepaskan secara 

perlahan. Lakukan teknik tersebut secara berulang. Teknik ini juga sangat baik 

digunakan bagi penderita asma dan penyakit jantung. 

6. Menggerakkan Tungkai 

Cara mencegah pingsan selanjutnya adalah dengan menggerakkan tungkai. 

Lakukanlah hal tersebut ketika gejala pingsan sudah mulai terasa. Cara ini sangat 

efektif dilakukan saat upacara bendera atau aktivitas yang memungkinkan Anda 

berada di bawah terik matahari dalam jangka waktu lama. Jika Anda atau 

seseorang di sekitar Anda mengalami pingsan, maka pastikan untuk duduk atau 

https://www.merdeka.com/gaya/cara-menghilangkan-bau-mulut-kln.html
https://www.merdeka.com/gaya/cara-membuat-es-buah-segar-dengan-susu-yang-enak-dan-mudah-kln.html
https://www.honestdocs.id/sensitif-matahari


 
 

 
 

berbaring dan mengangkat kaki jika memungkinkan. Hal tersebut untuk 

menghindari cedera akibat pingsan secara tiba-tiba. Banyak orang menderita luka 

atau bahkan masalah medis serius lainnya, seperti benturan di kepala, 

keseleo, memar, dan lain sebagainya. 

B. Pencegahan Pingsan 

Penjegahan pingsan bisa dilakukan dengan meghindari faktor resikonya. Selain 

itu, segeralah berbaring atau duduk bila merasakan tanda tanda atau gejala pingsan, 

Terakhir jangan pernah melewati waktu makan.  

DAFTAR PUSAKA 

https://www.google.com/search?safe=pencegahan+pingsan 

https://www.merdeka.com/sehat/8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html 

http://www.wiepita.com/2018/02/makalah-tentang-pingsan.html 

https://www.honestdocs.id/penyebab-pingsan 

https://www.honestdocs.id/memar
https://www.google.com/search?safe=pencegahan+pingsan
https://www.merdeka.com/sehat/8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html
http://www.wiepita.com/2018/02/makalah-tentang-pingsan.html
https://www.honestdocs.id/penyebab-pingsan


 
 

 
 

I. LEAFLET PENYULUHAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 12.30 dan berakhir pada 13.30, waktu penyuluhan tidak 

sesuai dengan rencana karena menyesuaikan jadwal siswi setelah melakukan 

pelajaran 

2. Kegiatan dilaksanakan di SMA Antartika Buduran Sidoarjo sesuai dengan 

rencana 

3. Siswi yang hadir berjumlah 30 

4. Peserta tampak antusias dalam proses penyampaian materi 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, diskusi, tanya jawab 

6. Setelah dilakukan tanya jawab dilakukan kuis pada siswa siswi SMA Antartika 

Buduran Sidoarjo 

a. Apa yang termasuk pingsan? 

Jabwab: Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi 

secara tiba-tiba dan sering penyebebkan orang terjatuh. 

b. Jelaskan mengapa pada orang hamil bisa terjadi pingsan 

Jawab: Penyebab pingsan pada wanita hamil sangat beragam, antara 

lain karena anemia, kekurangan gizi, dan juga tidur dalam posisi 

telentang dalam jangka waktu yang sangat lama. Morning 

sickness yang berlebihan juga dapat menjadi penyebab pingsan secara 

tiba-tiba pada wanita hamil. 

  

c. Kondisi pingsan manakah yang perlu memdapatkan penanganan medis? 

Jawab: jika lebih dari 5 menit orang yang mengalami pingsan belum 

sadarkan di maka harus segera dibawa ke rumah sakit 



 
 

 
 

d. Mengapa gejala orang pingsan itu mengalami tubuh yang limbung? 

Jawab: karena darah yang membawa oksigen keotak berkurang 

e. Sebutkan penyebab terjadinya pingsan? 

Jawab: cuaca, dehidrasi, lapar, melakukan tindakan mendadak, kurang 

oksigen, kondisi jantung,darah tinggi,darah rendah, kehamilan, anenia 

7. Berikut adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dan 

jawabanya: 

a. Kalau pingsan 3-5 menit maka jika lebih apa namanya ? 

Jawab : jika 3-5 menit belum sadar masih termasuk pingsan karena 

kehilangan oksigen dalam jumlah yang banyak sehingga butuh waktu 

lebih dari 5 menit untuk sadar dari 

b. Jika misal tunggu 3-5 menit tindakan lanjutan apa jika tidak sadar? 

Jawab : jika 3-5 menit belum sadar maka harus segera bawa ke 

pelayanan kesehatan yang lebih lanjut 

c. Apa fungsin minuman manis untuk orang pingsan ? 

Jawab : fungsi minuman manis untuk orang pingsan adalah 

menggembalikan kadar gula darah 

d. Puasa apakah bisa mengembalikan sakit? 

Jawab: pingsan dapat mengebabkan komplikasi ,jika orang yang 

pingsan dan kepalanya terbentur pada banda yang keras jika tidak 

ditangani bisa menyebabkan orang tersebut gagar otak  

e. Jika ada yang pingsan maka ada kelainan? 

Jawab: pada orang yang memderita termia orang tersebut akan sering 

mengalami pingsan 



 
 

 
 

f. Bagaimana cara menggatasi orang pingsan tapi punyak riwayat sesak 

nafas juga? 

Jawab: pada orang pingsan yang menyangi penyakit pernafasan (asma) 

ketika pingsan observasi pola nafasnya jika asmanya kambuh maka  

harus segera dibawa ke rumah sakit 

 

B. Hasil Kegiatan 

Struktur: 

• Peserta penyuluhan 30 siswi kelas X Siswi SMA Antartika Buduran Sidoarjo 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, poster. Menggunakan bahasa dan kalimat yang 

sederhana,siswi SMA Antartika Buduran Sidoarjo merespon dengan sangat 

antusias 

• Guru SMA Antartika Buduran Sidoarjo mau bekerja sama dalam pelaksanaan 

kegiatan promosi kesehatan ini 

Proses: 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu, 20 November 2019 pada pukul 

12.30 WIB bertempat di ruang Aula SMA Antartika Buduran Sidoarjo, jadwal 

tersebut sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan tidak ada yang meninggalkan ruangan 

sebelum acara selesai 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim 

Hasil: 

• 90% peserta dapat menjelaskan pengertian pingsan 

• 90% peserta dapat menjelaskan pingsan 



 
 

 
 

• 90% peserta dapat menjelaskan proses terjadinya pingsan 

• 90% peserta dapat menjelaskan penanganan pertama pada orang pingsan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. DOKUMENTASI KEGIATAN 
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TANGGULANGIN, SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



 
 

 
 

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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas 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 DI MTS. 

ISLAMIYAH, TANGGULANGIN, 

SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 DI MTS. ISLAMIYAH, TANGGULANGIN, 

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 DI MTS. 

ISLAMIYAH, TANGGULANGIN, 

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  : 

a. Elvira Bella Chinthia 

b. Lina Indian L. 

c. Riscahyani Sartika N. 

d. Nurul Jannah 

e. Fifiyanti Yosefina 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

Sidoarjo, 27 Desember 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

 

   

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

NIDN. 0724098402 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 

NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

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

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 



 
 

 
 

Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang dampak pergaulan bebas di MTs. Islamiyah 

Tanggulangin Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang bagaimana 

dampak dan juga bahaya dari pergaulan bebas yang semakin marak di kalangan remaja saat 

ini. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 14 Desember 2019 bertempat di MTs. 

Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswi MTs. Islamiyah 

Tanggulangin Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses 

penyusunan kegiatan selama kurang lebih 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari 

menentukan tema penyuluhan hingga mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. 

Sebagai bentuk evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 76 siswi dari kelas VII hingga kelas 

IX, peserta mengikuti kegiatan dengan senang dan terlihat sangat antusias, kegiatan promosi 

kesehatan dapat berjalan tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati 

batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga 

dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun 

norma kesusilaan. Pergaulan bebas merupakan sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi 

penolakan remaja. Beberapa penyebab remaja melakukan pergaulan bebas yaitu kegagalan 

remaja menyerap norma-norma agama dan norma-norma pancasila, sikap mental yang 

tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, dan lain 

sebagainya. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan 

kepribadian. Remaja sangat rentan terpengaruh oleh pergaulan yang ada pada 

lingkungannya. Remaja harus cerdas untuk menghindari pergaulan bebas, karena seumuran 

remaja masih mudah goyah dan sedang mencari jati diri. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan oleh para mahasiswa selama 45 menit 

diharapkan para siswi kelas VII - IX di Mts Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo dapat 

memahami tentang bagaimana tentang dampak pergaulan bebas bagi remaja. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan oleh para mahasiswa selama 45 menit 

diharapkan para siswi kelas VII – IX  Mts Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo dapat: 

1.      Memahami tentang kesehatan reproduksi remaja. 

2.      Mengetahui fenomena kesehatan reproduksi remaja. 

3.      Mengetahui dampak pergaulan bebas. 

4.      Mengetahui mitos tentang pergaulan bebas. 



 
 

 
 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala MTs. Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo untuk 

memohon izin melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan 

dan untuk membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswi MTs. Islamiyah 

Tanggulangin Sidoarjo. 

2. Menetapkan kontrak waktu dengan siswi MTs. Islamiiyah Tanggulangin Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang dampak dan bahaya pergaulan bebas. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala MTs. Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo untuk memohon izin 

dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswi MTs. Islamiyah 

Tanggulangin Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswi MTs. Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswa-siswi MTs. Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Elvira Bella Chinthia 

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

3. Fasilitator  : Lina Indian L., Fifiyanti Yosefina 

4. Notulen  : Riscahyani Sartika N. 

5.  Dokumentasi : Nurul Jannah 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 



 
 

 
 

c. Leaflet 

d. Power Point 

e. Poster 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

No. Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 07.40 – 08.00 Persiapan: 

1. Mempersiapkan Ruangan 

2. Mempersiapkan LCD dan 

Sound 

3. Mempersiapkan Peserta 

 

 

TIM 

2. 08.00 – 08.05 Pembukaan : 

1. Memberi Salam 

2. Menjelaskan Tujuan 

pembelajaran 

Peserta mengikuti 

pembukaan dengan 

antusias 

Moderator : 

Riscahyani Sartika 

N. 

3. 08.05 – 08.35 Pelaksanaan : 

1. Pengertian kesehatan 

reproduksi 

2. Dampak pergaulan bebas 

3. Mitos tentang pergaulan bebas 

Peserta memahami 

dan bertanya  

Penyaji : 

1. Elvira Bella 

2. Riscahyani 

Sartika N. 

3. Nurul Jannah 

4. 08.35 – 08.55 Sesi Tanya Jawab Peserta bertanya 

TIM Menjawab 

5. 08.55 – 09.00 Penutup : 

Mengucapkan Terimakasih dan 

mengucapkan salam 

Moderator  

 

 



 
 

 
 

2. Setting Tempat 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan media dan tempat. 

b. Pengordinasian dilakukan 2 minggu sebelumnya. 

c. Pengordinasian sekolah dilakukan 2 minggu sebelumnya. 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya. 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang dampak pergaulan bebas. 

c. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai 

3. Evaluasi Hasil 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 80% sasaran dapat memahami materi 

yang disampaikan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. MATERI PENYULUHAN 

DAMPAK PERGAULAN BEBAS 

A. Pengertian Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan Reproduksi merupakan Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, 

yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan 

dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. 

Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya 

membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan 

manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya.Sedangkan yang disebut 

organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia. 

Menurut ICPD (1994) kesehatan reproduksi adalah : 

Sebagai hasil akhir keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya 

bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi serta 

proses reproduksi.Menurut Drs. Syaifuddin kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan 

kesehatan dimana suatu kegiatan organ kelamin laki-laki dan perempuan yang khususnya testis 

menghasilkan spermatozoid dan ovarium menghasilkan sel kelamin perempuan. 

Menurut Ida Bagus Gde Manuaba, 1998 kesehatan reproduksi adalah : 

Kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur 

kesuburannya dapat menjalani kehamilannya dan persalinan serta aman mendapatkan bayi 

tanpa resiko apapun (Well Health Mother Baby) dan selanjutnya mengembalikan kesehatan 

dalam batas normal. 

Menurut WHO kesehatan reproduksi adalah : 

Suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit 

atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan 

prosesnya. 

http://idtesis.com/


 
 

 
 

B. Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja 

Data mengenai situasi kesehatan reproduksi remaja sebagian besar bersumber dari Survei 

Demografi dan Kesehatan terutama komponen Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), yang 

mewawancarai remaja usia15-24 tahun dan belum menikah.  

Pada remaja usia 15-19 tahun, proporsi terbesar berpacaran pertama kali pada usia 15-17 tahun. 

Sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai 

berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun. Pada usia tersebut dikhawatirkan belum 

memiliki keterampilan hidup (life skills) yang memadai, sehingga mereka berisiko memiliki 

perilaku pacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan hubungan seks pra nikah. 

 

a. Seks Pra Nikah pada Remaja 

Seks aktif pranikah pada remaja berisiko terhadap kehamilanremaja dan penularan 

penyakit menular seksual. Kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat 

berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja. Keduanya berdampak pada masa depan remaja 

tersebut, janin yang dikandung dan keluarganya.  

Dari survei yang sama didapatkan alasan hubungan seksual pranikah tersebut sebagian besar 

karena penasaran/ ingi tahu (57,5% pria), terjadi begitu saja (38% perempuan) dan dipaksa oleh 

pasangan  (12,6% perempuan). Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman remaja tentang 

ketrampilan hidup sehat, risiko hubungan seksual dan kemampuan untuk menolak hubungan 

yang tidak mereka inginkan. (SDKI, 2012). 

 

b. Pernikahan Usia Muda 

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), 

indonesia termasuk Negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan 

merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara 



 
 

 
 

dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia 

batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Menurut SDKI tahun 1991-2012. 

Pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental 

emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Usia ideal pernikahan pertama bagi 

perempuan menurut sebagian besar (37%) remaja perempuan usia 15-19 tahun adalah usia 24-

25 tahun, sedangkan menurut sebagian besar remaja laki-laki (33%) adalah usia 20-21 tahun. 

c. Kehamilan Pada Remaja  

Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dampak 

berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko, 

kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat 

meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan 

tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki 

kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. SDKI 2012 mendapatkan 

bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang 

dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada usia 20-39 tahun. 

 

INFORMASI REMAJA MENGENAI KESEHATAN REPRODUKSI 

Hasil SDKI 2012 KRR menunjukan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

belum memadai yang dapat dilihat dengan hanya 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja 

laki-laki usia 15-19 tahun mengetahui bahwa perempuan dapat haamil dengan satu kali 

berhubungan seksual. Begitu pula gejala PMS kurang di ketahui oleh remaja. Informasi tentang 

HIV relatif lebih banyak di terima oleh remaja, meskipun hanya 9,9% remaja perempuan dan 

10,6% laki-laki memiliki pengetahuan komprehensif mengenain HIV AIDS. 

 

 



 
 

 
 

 

Proporsi remaja usia 15-19 tahun menurut pengetahuan kesehatan reproduksi di Indonesia 

tahun 2013 

Pengetahuan kesehatan reproduksi 

Proporsi % 

Laki-laki Perempuan 

Mengetahui bahwa perempuan dapat hamil dengan satu kali 

berhubungan seksual  

31,2 35,3 

Mengetahui ahwa penularan HIV AIDS dapat di kurangi jika 

berhunungan seks hanya dengan seorangyang tidak memiliki 

pasangan lain  

55,3 41,2 

Mengetahui bahwa penularan HIV AIDS dapat di kurangi 

dengan menggunakan kondom 

60,8 46 

Memiliki pengetahua komprehensif mengenai HIV AIDS 10,6 10 

Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada pria 16,4 15,8 

Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada perempuan 6,1 15,3 

Mengetahui sebuah tempat pelayanan informasi dan konseling 

kesehatan reproduksi remaja 

5,4 7,2 

Sumber : SDKI 2012 Kesehatan reproduksi remaja, Badan pusat statistik 

C. Dampak Pergaulan Bebas 

 

1. Kehamilan Pada Usia Dini 

Fenomena hamil usia muda ternyata menjadi latar belakang kematian banyak remaja 

perempuan di dunia. Remaja perempuan yang melahirkan di bawah usia 15 tahun, lima 

kali lebih berisiko meninggal dalam proses persalinan dibanding wanita usia 20 tahun ke 

atas. Menurut informasi yang didapat dari BKKBN, berdasarkan data survei rencana 



 
 

 
 

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2016, angka kehamilan dan 

kelahiran pada remaja usia 10-19 tahun mencapai 48,5 juta kasus di Indonesia. Selain itu, survei 

Pusat Unggulan Asuhan Terpadu Kesehatan Ibu dan Bayi tahun 2013 yang dikutip Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan bahwa tiap tahun 

ada sekitar 2,1-2,4 juta perempuan yang melakukan aborsi. Sebanyak 30 persen di antaranya 

adalah remaja. 

Bahaya Kehamilan Usia Dini 

Dibandingkan dengan yang hamil di usia 20-30 tahun, hamil dan melahirkan di bawah 18 tahun 

memang jauh lebih berisiko. Berikut ini beberapa risiko yang dapat terjadi: 

a. Risiko kematian ibu dan bayi 

Di seluruh dunia, terutama negara berkembang, ada sekitar 50.000 remaja perempuan usia 15-

19 tahun yang meninggal tiap tahun pada masa kehamilan atau pada saat proses persalinan. 

Sekitar satu juta bayi yang lahir dari remaja perempuan juga meninggal sebelum usia mereka 

mencapai satu tahun. Bayi dari seorang ibu yang melahirkan di bawah usia 18 tahun, 60 persen 

lebih berisiko meninggal sebelum satu tahun. 

Makin muda remaja perempuan mengalami kehamilan, maka makin berisiko bagi dirinya saat 

persalinan dan anak yang dikandungnya. Hal ini dikarenakan tubuhnya secara umum belum 

siap untuk menjalani proses persalinan, antara lain karena panggul sempit. Ketiadaan 

pelayanan kesehatan yang memadai terkadang tidak memungkinkan ibu dan/atau bayi selamat 

dalam proses persalinan seperti ini. Apalagi kehamilan di bawah umur memang lebih banyak 

terjadi pada kalangan masyarakat tingkat ekonomi bawah. 

b. Risiko kelainan pada bayi 

Bagi para perempuan yang hamil di usia muda, terutama mereka yang tidak mendapat 

dukungan dari keluarga dekat atau pasangannya, berisiko tinggi tidak mendapat perawatan 

yang memadai di masa kehamilan. Padahal masa kehamilan adalah periode penting yang rawan 

https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi
https://www.alodokter.com/operasi-caesar-lebih-aman-untuk-ibu-hamil-dengan-panggul-sempit


 
 

 
 

komplikasi. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dengan baik dapat menyebabkan kelainan 

atau cacat bawaan lahir. 

c. Tekanan darah tinggi dan bayi lahir premature 

Perempuan yang hamil di usia muda berisiko lebih tinggi mengidap tekanan darah tinggi 

dan preeklamsia dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-30 tahun. Selain membahayakan 

ibu, kondisi ini juga dapat mengganggu perkembangan janin hingga mendatangkan komplikasi 

seperti bayi yang lahir prematur. Remaja yang mengandung di bawah usia 18 tahun memang 

lebih berisiko untuk melahirkan bayi prematur dan mengalami komplikasi. Bayi yang lahir 

terutama sebelum 32 minggu akan dihadapkan pada risiko gangguan pernapasan, pencernaan, 

penglihatan, serta masalah tumbuh kembang. 

d. Bayi lahir dengan berat badan di bawah normal 

Perempuan yang hamil di usia terlalu muda berisiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan 

sangat rendah, seperti kurang dari 1,5 kg. Hal ini bisa terjadi karena kelahiran prematur atau di 

bawah usia kehamilan 37 minggu. Bayi dengan berat badan kurang dari normal membutuhkan 

perawatan khusus, terutama untuk membantunya bernapas setelah dilahirkan. 

2. Dampak Aborsi 

a. Perdarahan vagina berat 

Perdarahan hebat sebagai efek aborsi serius umumnya disertai dengan demam tinggi dan 

gumpalan jaringan janin dari rahim. Perdarahan berat dilaporkan terjadi pada 1 dari 1000 

kejadian aborsi. 

Perdarahan hebat bisa berarti: 

• Adanya gumpalan darah/jaringan yang lebih besar dari bola golf 

• Berlangsung selama 2 jam atau lebih 

• Aliran darah yang deras sehingga membutuhkan Anda mengganti pembalut lebih dari 

2 kali dalam satu jam, selama 2 jam berturut-turut 

https://www.alodokter.com/waspadai-preeklampsia-di-masa-kehamilan
https://www.alodokter.com/14-hal-ini-bisa-tingkatkan-risiko-kamu-melahirkan-bayi-prematur
https://www.alodokter.com/penyebab-berat-badan-lahir-rendah-pada-bayi-dan-cara-merawatnya


 
 

 
 

• Perdarahan berat selama 12 jam berturut-turut 

Baik aborsi spontan, medis, maupun ilegal (dengan obat aborsi yang didapat secara ilegal atau 

cara “alternatif” lainnya) sama-sama bisa menyebabkan perdarahan hebat. Perdarahan vagina 

yang sangat hebat bisa berujung pada kematian, terutama jika aborsi dilakukan secara ilegal 

dengan metode yang seadanya. 

b. Infeksi 

Infeksi terjadi karena leher rahim akan melebar selama proses aborsi yang diinduksi obat aborsi 

(baik resep dokter maupun yang didapat dari pasar gelap). Ini kemudian menyebabkan bakteri 

dari luar masuk dengan mudah ke dalam tubuh, memicu timbulnya infeksi parah di rahim, 

saluran tuba, dan panggul. 

Tanda-tanda infeksi setelah aborsi meliputi gejala yang timbul mirip penyakit standar, seperti 

sakit kepala, nyeri otot, pusing, atau sensasi “tidak enak badan” pada umumnya. Demam tinggi 

adalah satu lagi contoh gejala infeksi setelah aborsi, walau tak jarang pula kasus infeksi yang 

tidak disertai demam. Segera kunjungi dokter jika Anda mengalami demam tinggi (di atas 

38ºC) setelah aborsi yang disertai sakit perut dan punggung parah sehingga Anda sulit berdiri, 

dan cairan vagina yang berbau tidak normal. 

c. Sepsis 

Sepsis merupakan infeksi bakteri yang masuk ke aliran darah dan berjalan ke seluruh tubuh. 

Dan ketika infeksi terlanjur menyerang tubuh Anda semakin parah sehingga menyebabkan 

tekanan darah menurun sangat rendah, ini disebut sebagai syok sepsis. Syok sepsis setelah 

aborsi termasuk kondisi gawat darurat. 

Ada dua faktor utama yang dapat berperan penting terhadap peningkatan risiko Anda terhadap 

sepsis dan pada akhirnya, syok sepsis setelah aborsi: aborsi yang tidak sempurna (potongan 

jaringan sisa kehamilan masih terperangkap dalam tubuh setelah aborsi) dan infeksi bakteri 

pada rahim selama aborsi (baik lewat pembedahan maupun dengan cara mandiri). 

https://hellosehat.com/bahaya-obat-aborsi-tanpa-resep-dokter/


 
 

 
 

d. Kerusakan rahim 

Kerusakan rahim terjadi pada sekitar 250 dari seribu kasus aborsi lewat pembedahan dan 1 di 

antara seribu pada kasus aborsi obat (resep dan nonresep) yang dilakukan pada usia kehamilan 

12-24 minggu. 

Kerusakan rahim termasuk kerusakan leher rahim, perlubangan (perforasi) rahim, dan luka 

robek pada rahim (laserasi). Namun sebagian besar kerusakan ini bisa tidak terdiagnosis dan 

tidak terobati kecuali dokter melakukan visualisasi laparoskopi. 

Risiko perforasi rahim meningkat pada wanita yang sebelumnya telah melahirkan dan bagi 

mereka yang menerima anestesi umum pada saat aborsi. Risiko kerusakan serviks akan lebih 

besar pada remaja yang melakukan aborsi sendiri pada trimester kedua, dan ketika praktisi 

aborsi gagal memasukkan laminaria untuk dilatasi serviks. 

e. Infeksi peradangan panggul 

Infeksi peradangan panggul (PID) adalah penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan 

risiko kehamilan ektopik dan mengurangi kesuburan perempuan di masa depan. Kondisi ini 

berpotensi mengancam nyawa. Sekitar 5% perempuan yang tidak terinfeksi oleh infeksi lain 

sebelum kehamilan dan selama aborsi dapat mengembangkan PID dalam waktu 4 minggu 

setelah aborsi pada trimester pertama. 

Risiko PID meningkat pada kasus aborsi spontan karena adanya peluang untuk jaringan 

kehamilan terperangkap dalam rahim serta risiko perdarahan hebat. Keduanya merupakan 

media yang baik untuk pertumbuhan bakteri; Selain itu, pada wanita yang sudah mengalami 

anemia sedang hingga berat sedari awal, kehilangan darah lebih lanjut akan meningkatkan 

kemungkinan infeksi. Pada aborsi yang diinduksi (baik legal maupun ilegal), instrumen dan 

manipulasi eksternal juga meningkatkan kemungkinan infeksi. 

f. Endometritis 

https://hellosehat.com/bahaya-melakukan-aborsi-sendiri/
https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-radang-panggul/


 
 

 
 

Endometritis adalah kondisi peradangan pada lapisan rahim, dan biasanya karena infeksi. 

Endometritis adalah risiko efek aborsi yang mungkin terjadi pada semua, namun lebih terutama 

untuk remaja. Remaja perempuan dilaporkan 2,5 kali lebih mungkin untuk mengalami 

endometritis setelah aborsi dibandingkan wanita usia 20-29. 

Infeksi yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi pada organ reproduksi, masalah 

kesuburan, dan masalah kesehatan umum lainnya. 

g. Kanker 

Perempuan yang pernah sekali menjalankan aborsi menghadapi risiko 2,3 kali lebih tinggi 

terkena kanker serviks daripada perempuan yang tidak pernah aborsi. Perempuan yang pernah 

dua kali atau lebih menjalani aborsi memiliki peningkatan risiko hingga 4,92. 

Risiko peningkatan kanker ovarium dan kanker hati juga terkait dengan aborsi tunggal dan 

ganda. Peningkatan kanker pasca-aborsi mungkin disebabkan oleh gangguan hormonal tidak 

wajar sel kehamilan selama dan kerusakan leher rahim yang tidak diobati atau peningkatan 

stres dan dampak negatif dari stres pada sistem kekebalan tubuh. 

h. Kematian 

Perdarahan hebat, infeksi parah, emboli paru, anestesi yang gagal, dan kehamilan ektopik yang 

tidak terdiagnosis merupakan beberapa contoh penyebab utama dari kematian ibu yang terkait 

aborsi dalam seminggu setelahnya. 

Studi tahun 1997 di Finlandia melaporkan bahwa perempuan yang aborsi berisiko empat kali 

lipat lebih mungkin untuk meninggal akibat kondisi kesehatan di tahun berikutnya daripada 

wanita yang melanjutkan kehamilan mereka sampai cukup umur. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa perempuan yang melakukan aborsi mengalami peningkatan risiko 

kematian yang lebih besar dari bunuh diri dan sebagai korban pembunuhan (oleh anggota 

keluarga maupun pasangan), daripada perempuan yang melanjutkan hamil hingga 9 bulan. 

 

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/penyakit-mental/mengenali-gejala-jika-orang-terdekat-anda-berpotensi-bunuh-diri


 
 

 
 

3. Terjangkitnya Penyakit Menular Sexual 

Penyakit menular seksual (PMS) adalah penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada 

orang lain melalui hubungan seksual. Seseorang berisiko tinggi terkena PMS bila melakukan 

hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral maupun anal. Bila 

tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi, 

seperti terjadinya kemandulan, kebutaan pada bayi yang baru lahir bahkan kematian. 

Berikut ini daftar penyakit menular seksual yang di kutip dari beberapa sumber: 

 1. Gonorrhea Ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. 

Bakteri itu adalah Neisseria gonorrhoeae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher 

rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata (konjungtiva). Gonorrhea ini sering 

di kenal dengan kencing nanah, karena memang penis akan mengeluarkan nanah 

berwarna putih kuning atau putih kehijauan. Gonorrhea bisa menyebar melalui aliran 

darah kebagian tubuh lainnya, teutama kulit dan persendian. Gejala-gejalanya sangat 

mudah di deteksi dan di ketahui terutama untuk laki-laki. Ciri-cirinya adalah terasa 

sakit perih ketika buang air kecil, kadang-kadang pada waktu kencing atau sesudah 

kencing akan terasa nyeri beberapa saat, setelah itu tidak terasa lagi. Ciri kedua adalah 

penis akan mengeluarkan cairan putih kekuning-kuningan atau kehijau-hijaun. Pada 

wanita gejala ini agak lebih sulit di ketahui, gejala awal biasanya timbul dalam waktu 

7-21 hari setelah terinfeksi.  

2. Sifilis atau Raja Singa Sifilis adalah penyakit menular seksual yang sangat 

berbahaya, karena mengganggu otak dan fungsi organ lainnya, disebabkan oleh 

Treponema pallidum, Penularannya terjadi lewat hubungan seksual yang tidak sehat.. 

Bakteri ini masuk kedalam tubuh melalui selaput lender (vagina atau mulut) atau 

melalui kulit. Dalam beberapa jam, bakteri akan sampai ke kelenjar getah bening 

terdekat, kemudian menyebar keseluruh tubuh melalui darah. Sifilis juga dapat 



 
 

 
 

menginfeksi janin dalam kandungan dan janin bisa berakibat cacat bawaan. Gejala-

gejala awalnya dimulai dengan lecet yang tidak terasa sakit pada penis atau kemaluan 

dan berkembang dalam tiga tahap, yang dapat berlangusung lebih dari 30 tahun. Gejala-

gejala umum yang timbul: Muncul benjolan di sekitar kelamin, kadang-kadang disertai 

pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan hilang sendiri tanpa diobati, ada bercak 

kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah berhubungan seksual selama 2-3 

tahun pertama, penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun, namun setelah 5-10 

panyakit ini menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Pada 

perempuan penyakit ini dapat menular pada bayi yang di kandung.  

3. Herpes Penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan herpes genitalis (herpes kelaim). 

Penyebab herpes ini adalah Virus Herpes Simplex (HSV) dan di tularkan melalui 

hubungan seks, baik vaginal, anal atau oral yang menimbulkan luka atau lecet pada 

kelamin dan mengenai langsung bagian luka/bintil/kutil. Gejala awal biasanya berupa 

gatal, kesemutan dan sakit. Lalu akan muncul bercak kemerahan yang kecil, yang 

diikuti oleh sekumpulan lepuhan kecil yang nyeri. Lepuhan ini pecah dan bergabung 

membentuk luka yang melingkar, dan akan membentuk keropeng. Herpes timbul antara 

3 sampai 10 hari setelah berhubungan dengan orang yang mempunyai penyakit 

tersebut. Tetapi antara 5-10 hari, gejala ini akan hilang dan muncul kembali.  

4. Klamidia. Kondisi ini mempunyai gejala mirip gonore, walaupun bisa juga beraksi 

tanpa gejala. Di Amerika, klamidia termasuk yang paling dapat diobati, tetapi telah 

menginfeksi sekitar empat juta orang setiap tahun. Penyakit ini dapat menyebabkan 

artritis parah dan kemandulan pada pria. Seperti sifilis dan gonore, penderitanya dapat 

disembuhkan dengan antibiotika. Disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. 

Infeksi ini biasanya kronis, karena sebanyak 70% perempuan pada awalnya tidak 

merasakan gejala apapun sehingga tidak memeriksakan diri. Gejala yang ditimbulkan 



 
 

 
 

: Cairan vagina encer berwarna putih kekuningan; Nyeri di rongga panggul; Perdarahan 

setelah hubungan seksual.  Komplikasi yang mungkin terjadi : Biasanya menyertai 

gonore; Penyakit radang panggul; Kemandulan akibat perlekatan pada saluran falopian; 

Infeksi mata pada bayi baru lahir; Memudahkan penularan infeksi HIV. Tes 

laboratorium yang dilakukan untuk mendeteksi adalah Elisa, Rapid Test dan Giemsa  

5. KUTIL KELAMIN Disebabkan oleh Human Papiloma Virus. Gejala yang 

ditimbulkan : tonjolan kulit seperti kutil besar disekitar alat kelamin (seperti jengger 

ayam). Komplikasi yang mungkin terjadi : kutil dapat membesar seperti tumor; bisa 

berubah menjadi kanker mulut rahim; meningkatkan resiko tertular HIV-AIDS. Tidak 

perlu mendeteksi laboratorium karena langsung dapat terlihat oleh mata biasa.  

6. Hepatitis B. Penyakit ini juga banyak disebabkan oleh hubungan seks yang tidak 

aman. Hepatitis B dapat berlanjut ke sirosis hati atau kanker hati. Setiap tahun kasus 

yang dilaporkan mencapai 200.000, walaupun ini satu-satunya STD yang dapat dicegah 

melalui vaksinasi.  

7. HIV-AIDS Sudah menjadi rahasia umum, bahwa salah satu penularan HIV salah 

satunya lewat hubungan seks yang tidak aman. Penyakit ini sangat berbahaya dan 

mematikan, sebab belum ditemukan obatnya hingga saat ini. HIV atau Human 

Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyebabkan AIDS. Virus ini 

menyerang sel darah putih manusia yang merupakan bagian paling penting dalam 

system kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome adalah 

kumpulan gejala-gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Seseorang yang 

terinfeksi HIV secara fisik tidak ada bedanya dengan orang yang tidak terinfeksi. 

Hampir tidak ada gejala yang muncul pada awal terinfeksi HIV. Tetapi ketika 

berkembang menjadi AIDS, maka orang tersebut perlahan-lahan akan kehilangan 

kekebalan tubuhnya sehingga mudah terserang penyakit dan tubuh akan melemah. 



 
 

 
 

Obat-obatan yang ada pada saat ini, belum mampu untuk menjanjikan suatu 

kesembuhan yang pasti. Tes HIV (ELISA dua kali) perlu disertai konseling sebelum 

dan sesudah tes dilakukan. Setiap orang beresiko tertular HIV-AIDS, baik tua maupun 

muda, kaya atau miskin, heteroseksual maupun homoseksual, terkenal maupun tidak 

terkenal. Resiko tertular HIV tidak berkaitan dengan siapa kita, tetapi apa yang kita 

lakukan.  

D. Mitos Tentang Pergaulan Bebas 

Banyak mitos atau bujukan yang sering didengar remaja perempuan yang membuat mereka 

akhirnya bersikap permisif terhadap hubungan seksual di usia terlalu muda. Jangan mudah 

percaya pada hal-hal yang belum tentu benar semacam itu. Berikut ini beberapa mitos yang 

sering terdengar beserta faktanya. 

• Perempuan tidak akan hamil jika dia melompat-lompat setelah berhubungan 

seksual 

Jika sperma sudah bertemu sel telur, lompatan setinggi apa pun tidak akan 

menggagalkan terbentuknya janin. 

• Jika perempuan tidak mengalami orgasme, dia tidak akan hamil 

Orgasme tidak ada hubungannya dengan proses pembuahan. 

• Berhubungan seksual dalam air tidak akan menyebabkan hamil 

Kontak vagina dengan sperma dalam kondisi apa pun berisiko menyebabkan hamil. 

Pada suhu yang sesuai, sperma dapat tetap hidup di luar tubuh pria selama beberapa 

menit. 

• Perempuan tidak dapat hamil jika berhubungan seks di masa menstruasi 

Sperma dapat tetap hidup hingga seminggu dalam tubuh perempuan. 



 
 

 
 

• Membasuh vagina setelah berhubungan seksual dapat mencegah kehamilan 

Membasuh vagina tidak akan mencegah sperma yang sudah masuk untuk membuahi 

sel telur. 

• Tidak akan terjadi kehamilan selama ejakulasi tidak dilakukan di dalam vagina 

atau jika penis hanya masuk beberapa saat sebelum ejakulasi 

Terdapat cairan praejakulasi yang keluar sebelum ejakulasi utama terjadi. Cairan ini 

pun dapat mengandung sperma yang mampu membuahi sel telur. Pembuahan dapat 

terjadi kapan saja selama cairan mani menyentuh area vagina. 

 

“Hargai Tubuh dan Diri Sendiri, jangan mudah percaya dengan rayuan gombal 

karena masa depan taruhannya” 
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I. LEAFLET PENYULUHAN 
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 Mari batasi diri dari Pergaulan 

Bebas.. 

❖ Jujur Pada Diri Sendiri 

Memikirkan secara sehat, 

sejatinya seseorang telah 

mengerti baik buruknya suatu 

hal 

❖ Mulai Perbaiki Cara Pandang 

Selalu berfikir positif dan 

optimis, jangan memikirkan 

hal yang dapat membawa ke 

jalan yang salah 

❖ Miliki Kegiatan Yang Positif 

Hindari kegiatan yang tidak 

bermanfaat dan cenderung 

merugikan 

❖ Menjadi Pribadi Yang Taat 

Lebih dekat dengan sesuai 

syariat agama 

❖ Berfikir Maju 

Selalu berfikiran kedepan agar 

tidak mudah goyah dan 

terlena kesenangan sesaat 

❖ Menjaga Keseimbangan Hidup 

Kontrol pola pikir, emosi, dan 

waktu agar lebih bermanfaat 

❖ Bersosialisasi 

Mencari informasi tentang 

bahaya pergaulan bebas 

❖ Kurangi Tontonan Yang Tidak 

Baik / Sehat 

Hindari tontonan acara yang 

berbau kekerasan atau 

pornografi 

Pergaul
an 
Bebas? 
Apa 
Sih? 
bentuk perilaku 

menyimpang yang 

melewati batas, 

yang melanggar 

norma agama 

maupun norma 

kesusilaan. 

 



 
 

 
 

 

    STOP SEKS BEBAS ! 

Karena akan benar benar 

merusak masa depanmu... 

Dampak Pergaulan Bebas 

❖ Terjadi kehamilan di usia 

dini 

Saat terjadi kehamilan pada 

usia dini, menyebabkan 

banyak risiko berat 

diantaranya Kematian Ibu 

dan Bayi, Kelainan Pada Bayi, 

Tekanan Darah Tinggi dan 

Bayi Lahir Premature, Bayi 

Lahir Dengan Berat Badan 

Dibawah Normal. 

❖ Terinfeksi Penyakit Menular 

Gonorrhea, Sifilis atau Raja 

Singa, Herpes, Klamidia, Kutil 

Kelamin, Hepatitis B, HIV-

AIDS 

 

 

Informasi 

Remaja Tentang 

Kesehatan 

Reproduksi 

❖ Mengetahui bahwa 

perempuan dapat hamil 

dengan satu kali 

berhubungan seksual. 

❖ Mengetahui satu atau lebih 

gejala PMS (Penyakit 

Menular Seksual) pada pria. 

❖ Mengetahui satu atau lebih 

gejala PMS (Penyakit 

Menular Seksual) pada 

perempuan. 

❖ Mengetahui sebuah tempat 

pelayanan informasi dan 

konseling kesehatan 

reproduksi remaja 

Mengenal lebih jauh yuk.... 

Pergaulan bebas pada remaja 

sering dikaitkan dengan 

fenomena “seks bebas” diluar 

nikah. Sebelum membahas 

tentang fenomena “seks bebas” 

kenali dulu tentang kesehatan 

reproduksi. 

Kesehatan Reproduksi 

Menurut WHO, Kesehatan 

Reproduksi adalah 

“Suatu keadaan sejahtera fisik, 

mental dan sosial yang utuh 

bukan hanya bebas dari penyakit 

atau kecacatan dalam segala 

aspek yang berhubungan dengan 

sistem reproduksi, fungsi dan 

prosesnya.” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada 09.00,  

2. Kegiatan dilaksanakan di Mts Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo sesuai dengan 

rencana 

3. Siswi yang hadir berjumlah 76 

4. Peserta tampak antusias dalam proses penyampaian materi 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, diskusi, tanya jawab 

6. Berikut adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dan 

jawabannya : 

Pertanyaan :  

Apa yang dimaksud dengan ejakulasi? 

Jawaban : 

Keadaan dimana ditandai dengan keluarnya cairan sperma 

Pertanyaan : 

Apa yang dimaksud orgasme? 

Jawaban : 

Keadaan pelepasan ketegangan otot saraf pada puncak respons seksual 

Pertanyaan : 

Perbedaan herpes kulit dan herpes kelamin? 

Jawaban : 

Sangat berbeda sekali. Karena, herpes kulit 

Pertanyaan : 

Bagaimana jika 2 sel telurnya sama-sama dibuahi? 

Jawaban : 

 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara merawat organ reproduksi dengan baik? 

Jawaban :  

- Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab.  

- Memakai celana dalam dengan bahan katun yang mudah menyerap keringat  

- Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari  

- Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin 

sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang 

terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. 



 
 

 
 

- Sesudah buang air kecil atau buang air besar membersihkannya 

menggunakan air mengalir 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara penularan peenyakit herpes kelamin? 

Jawaban : 

Melalui hubungan seksual 

 

B. Hasil Kegiatan 

Struktur  : 

• Peserta penyuluhan 76 siswi kelas VII - IX Siswi Mts Islamiyah Tanggulangin 

Sidoarjo 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, poster. Menggunakan bahasa dan kalimat yang 

sederhana,siswi Mts Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo merespon dengan sangat 

antusias 

• Guru Mts Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo mau bekerja sama dalam 

pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan ini 

Proses  : 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 pada pukul 

08.15 WIB bertempat di ruang kelas VII – IX Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo, 

jadwal tersebut sesuai dengan jadwal yang direncanakan 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan tidak ada yang meninggalkan ruangan 

sebelum acara selesai 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim 

Hasil : 

• 90% peserta dapat menjelaskan pengertian reproduksi kesehatan 

• 90% peserta dapat menjelaskan tentang dampak pergaulan bebas 

• 90% peserta dapat memahami mitos yang terjadi tentang pergaulan bebas 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. DOKUMENTASI KEGIATAN 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PENANGANAN PERTAMA PADA TERSEDAK DI SDN 

RANGKAH KIDUL SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



 
 

 
 

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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 

Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Riesmiyatiningdyah, 

S.Kep.Ns., M.Kes 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN 

PENANGANAN PERTAMA PADA 

TERSEDAK DI SDN RANGKAH 

KIDUL SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 PENANGANAN PERTAMA 

PADA TERSEDAK DI SDN RANGKAH KIDUL 

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 PENANGANAN 

PERTAMA PADA TERSEDAK DI SDN 

RANGKAH KIDUL 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  : 

a. Nurinah 

b. Nadia Dhita Bela Santika RM 

c. Eka Wahyuni Alviana S. 

d. Agustina Mei Lerebulan 

e. Winda Puspa Sari 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

Sidoarjo, 27 Desember 2019 

 

 

 

  

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) 

NIDN. 0731108603                                               

 

 

 

 



 
 

 
 

Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang penanganan pertama pada tersedak di SD Rangkah 

Kidul Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan 

yang ditujukan untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang bagaimana penanganan pada 

peristiwa tersedak yang merupakan peristiwa yang sering terjadi hingga menimbulkan 

kematian. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 13 November 2019 bertempat di SD 

Rangkah Kidul Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswa-siswi SD Rangkah Kidul Sidoarjo. 

Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses penyusunan kegiatan selama 

kurang lebih 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari menentukan tema 

penyuluhan hingga mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebagai bentuk 

evaluasi,kegiatan tersebut dihadiri oleh 33 siswa siswi dan 1 orang guru, peserta mengikuti 

kegiatan dengan senang dan terlihat sangat antusias, kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan 

tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Tersedak merupakan keadaan gawat napas yang masih sering dipandang sebelah 

mata oleh masyarakat. Menurut data, angka kematian yang disebabkan oleh obstruksi jalan 

napas khususnya tersedak masih tinggi di kalangan bayi (Dwiadhi, 2013 dalam Utami, 

2014). Kasus tersedak juga banyak menimpa anak sekolah khususnya anak sekolah dasar 

dengan berbagai penyebab, contohnya anak-anak memakan makanan sambil berbicara. 

Peristiwa tersedak harus segera ditangani untuk menghindari korban kekurangan oksigen, 

sulit bernafas, bahkan kematian. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan oleh para mahasiswa selama 40 menit 

diharapkan para siswa-siswi kelas 6 SDN Rangkah Kidul Sidoarjo dapat memahami 

tentang bagaimana penanganan choking (tersedak) pada anak. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan oleh para mahasiswa selama 40 menit 

diharapkan para siswa-siswi kelas 6 SDN Rangkah Kidul Sidoarjo dapat memahami : 

1. Mengetahui pengertian tersedak 

2. Mengetahui tanda-tanda tersedak  

3. Mengetahui penanganan tersedak  

4. Mengetahui pencegahan tersedak 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah SD Rangkah Kidul Sidoarjo untuk memohon 

izin melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan dan untuk 



 
 

 
 

membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswa-siswi SD Rangkah Kidul 

Sidoarjo. 

2. Menetapkan kontrak waktu dengansiswa-siswi SD Rangkah Kidul Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penangana pertama pada tersedak. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala sekolah SD Rangkah Kidul Sidoarjo untuk memohon izin 

dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswa-siswi SD Rangkah 

Kidul Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswa-siswi SD Rangkah Kidul Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswa-siswi SDN Rangkah Kidul Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Winda Puspa Sari 

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

3. Fasilitator  : Nurinah dan Agustina Mei L. 

4. Notulen  : Nadia Dhita Bela Santika R.M. 

5.  Dokumentasi : Eka Wahyuni Alviana Sari 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 

c. Leaflet 

d. Power Point 

e. Poster 

 



 
 

 
 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

No waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan peserta 

1 10.00 – 10.05 Mengucapkan salam 

mempersilahkan berdoa, 

memperkenalkan diri 

Menjawab salam 

Berdoa 

memperhatikan 

2 10.05 – 10.10 Apersepsi tentang 

Choking (tersedak) pada 

anak 

Menanggapi dan 

menjawab pertanyaan 

3 10.10 – 10.12 Menjelaskan tujuan 

kegiatan secara verbal 

Memperhatikan 

penjelasan pengajar 

4 10.12 – 10.27 Berdiskusi dengan 

peserta dan menjelaskan 

tentang choking 

(tersedak) pada anak 

Menanggapi dan 

memper-hatikan 

penjelasan pengajar 

5 10.27 – 10.37 Mendorong dan 

memberi kesempatan 

untuk bertanya, 

redemonstrasi, dan 

menjawab pertanyaan 

Redemonstrasi, 

bertanya, menanggapi 

dan menjawab 

pertanyaan 

 

6 10.37 – 10.42 Evaluasi secara lisan 

 

Menjawab pertanyaan 

7 10.42 – 10.45 Menutup pertemuan dan 

mengucap salam 

Memperhatikan dan 

menjawab salam 

Total waktu 45 menit 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Setting Tempat 

 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan Media dan Tempat 

b. Pengorganisasian dilakukan 3 minggu sebelumnya 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang penanganan tersedak 

c. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai 

3. Evaluasi Hasil 

Sekitar 80% siswa-siswi kelas 6 SDN Rangkah Kidul Sidoarjo memahami : 

a. Pengertian tersedak 

b. Tanda-tanda tersedak  

c. Penanganan tersedak  

d. Pencegahan tersedak 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. MATERI PENYULUHAN 

TERSEDAK (CHOKING) PADA ANAK 

 

Definisi Choking (Tersedak) 

Choking (tersedak) adalah tersumbatnya saluran napas akibat benda asing 

secara total atau sebagian, sehingga menyebabkan korban sulit bernapas dan 

kekurangan oksigen, bahkan dapat segera menimbulkan kematian (Bagian Diklat 

RSCM, 2015).  

Manfaat  

a. Memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang tersedak 

b. Memberikan pemahaman tentang penanganan tersedak 

c. Memberikan pemahaman tentang pencegahan tersedak 

 

Daftar Pustaka 

 

Bagian Diklat RSCM. (2015). Tersedak. Pelatihan Internal RSCM Bantuan Hidup 

Dasar 2015. 

Pusponegoro, A.D., et al. (2012). Basic Trauma Life Support & Basic Cardiac Life 

Support. Edisi kelima. Jakarta : Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118. 

Sumarningsih, D. (2015). Pengaruh Edukasi Keluarga Tentang Pencegahan Dan 

Penanganan Tersedak Pada Anak Terhadap Pengetahuan 

tersedak:http://opac.say.ac.id/201/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf, pada tanggal 9 Juni 

2016. 

Tim Bantuan Medis BEM IKM FKUI.(2015). Modul bantuan hidup dasar dan  

penanganan tersedak. Jakarta: Universitas Indonesia. 

http://opac.say.ac.id/201/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf


 
 

 
 

I. LEAFLET PENYULUHAN 
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II. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 10.00 dan berakhir pada 11.00, waktu penyuluhan 

sesuai dengan rencana 

2. Kegiatan dilaksanakan di SD Rangkah Kidul Sidoarjo sesuai dengan rencana 

3. Siswa-siswi yang hadir berjumlah 33 dengan  1 orang guru 

4. Peserta tampak kondusif dalam proses penyampaian materi 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, diskusi, tanya 

jawab, demonstrasi, games 

6. Berikut adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dan 

jawabannya : 

Pertanyaan :  

Apa itu tersedak? 

Jawaban : 

Makanan yang tersumbat ke saluran nafas, yang seharusnya masuk kedalam 

saluran pencernaan 

Pertanyaan : 

Kenapa tersedak menyebabkan kematian? 

Jawaban : 

Karena saluran nafas tersumbat, menimbulkan orang tersebut tidak bisa 

bernafas hingga meninggal 

Pertanyaan : 

Kok bisa mbak tersedak sampai kulit membiru? 

Jawaban : 

Karena tersedak menyebabkan kurangnya suplai oksigen kedalam tubuh 

Pertanyaan : 

Apa aja tanda tanda tersedak? 

Jawaban : 

Kulit membiru, sesak nafas, batuk lemah, suara merintih, tidak dapat berbicara 

Pertanyaan : 

Kenapa tersedak sampai gak bisa ngomong? 

Jawaban :  

Karena tubuh mengalami sesak nafas, proses tersedak dapat menimbulkan 

gangguan pada pita suara 



 
 

 
 

B. Hasil Kegiatan 

 

Struktur  : 

• Peserta penyuluhan 33 siswa siswi kelas 6 di SD Rangkah Kidul Sidoarjo 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, poster. Menggunakan bahasa dan kalimat yang 

sederhana, siswa-siswi SD Rangkah Kidul merespon dengan sangat antusias 

• Guru SD Rangkah Kidul Sidoarjo mau bekerja sama dalam pelaksanaan 

kegiatan promosi kesehatan ini 

Proses  : 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu, 13 November 2019 pada 

pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kelas 6 SD Rangkah Kidul Sidoarjo, 

jadwal tersebut sesuai dengan jadwal yang direncanakan 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan tidak ada yang meninggalkan ruangan 

sebelum acara selesai 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim 

Hasil  : 

• 90% peserta dapat menyebutkan pengertian tersedak 

• 90% peserta dapat menyebutkan tanda tanda tersedak 

• 70% peserta dapat mendemonstrasikan ulang penanganan tersedak 

• 95% peserta dapat menahami cara dalam mencegah tersedak 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

          

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PENANGANAN PERTAMA SAAT NYERI HAID DI MTS. 

MU’AWANAH MINGGIR, SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



 
 

 
 

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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 

Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Agus Sulistyowati, 

S.Kep., M.Kes 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN 

PENANGANAN PERTAMA SAAT 

NYERI HAID DI MTS. 

MU’AWANAH MINGGIR, 

SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 :  Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes (Ketua Pengusul) 

NIDN    :  0703087801                              

Skema Hibah :  Abdimas Internal 

Judul Penyuluhan     : PROMOSI KESEHATAN PENANGANAN PERTAMA 

SAAT NYERI HAID DI MTS. MU’AWANAH MINGGIR, 

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 

 

 

 

 

(Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Judul Kegiatan                      : PROMOSI KESEHATAN PENANGANAN 

PERTAMA SAAT NYERI HAID DI MTS. 

MU’AWANAH MINGGIR, SIDOARJO  

2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 

3. Penerima Hibah 1 (Ketua Pengusul) : 

a. Nama Lengkap : Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

b. NIDN      : 0703087801                                    

c. Universitas/Institut/Politeknik  : AKPER Kerta Cendekia Sidoarjo 

4. Mahasiswa yang mengikuti  : 

a. Edgina Fidela Kusuma 

b. Ria Dinia 

c. Lela Anggraini 

d. Junaidah Anugraheni 

e. Elisabeth Febi F. 

f. Puji Yudha Raka Siwi 

5. Biaya Kegiatan Total 

a. Institusi     : Rp. 2.000.000,00 

b. Lain-lain    : - 

6. Jangka waktu pelaksanaan  : 1 Bulan 

Sidoarjo, 27 Desember 2019 

 

 

 

  

Penerima Hibah 

 

 

   

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

NIDN. 0703087801 

Menyetujui, 

 

Direktur 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S. Kep, M. Kes 

NIDN. 0703087801 

Kepala LPPM 

 

 

 

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

NIDN. 0731108603                                               

 



 
 

 
 

Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang penanganan pertama pada saat nyeri  haid di Mts 

Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam 

bentuk penyuluhan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang 

bagaimana penanganan pertama pada saat nyeri haid yang merupakan peristiwa keluarnya 

darah dari rahim seorang perempuan ketika telah menginjak masa baligh. Pelaksanaan kegiatan 

tersebut pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo. 

Dengan sasarannya adalah siswa-siswi Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo. Sebelum 

dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses penyusunan kegiatan selama kurang lebih 

2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari menentukan tema penyuluhan hingga 

mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebagai bentuk evaluasi,kegiatan 

tersebut dihadiri oleh 26 siswi kelas VII, peserta mengikuti kegiatan dengan senang dan terlihat 

sangat antusias, kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Haid atau yang sering disebut dengan menstruasi merupakan pelepasan lapisan 

dalam (endometrium) yang disertai pendarahan, terjadi berulang setiap bulan secara 

periodik, kecuali pada saat hamil. Sedangkan siklus haid adalah waktu sejak hari pertama 

haid sampai datangnya haid periode berikutnya. Kasus nyeri haid (Dismenore) biasanya 

terjadi pada remaja. Kurangnya pengetahuan serta informasi yang dimiliki oleh sebagian 

besar perempuan tentang siklus haid, sindrom pra-haid, serta gangguan haid dalam masa 

reproduksi, maka penulis tertarik untuk membahas tentang masalah yang sering dialami 

oleh setiap perempuan ini. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan oleh para mahasiswa selama 45 menit 

diharapkan para siswi kelas VII di Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo dapat 

memahami tentang bagaimana penanganan pertama saat nyeri haid. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan oleh para mahasiswa selama 45 menit 

diharapkan para siswi kelas VII Mts Al-mu’awanah Minggir Sidoarjo dapat: 

1. Mengetahui pengertian haid 

2. Mengetahui proses terjadinya haid 

3. Mengetahui penyebab nyeri haid 

4. Mengetahui penanganan pertama saat nyeri haid 

5. Mengetahui cara merawat area vital saat haid 

 

 



 
 

 
 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah Mts Al-mu’awanah Minggir Sidoarjo untuk 

memohon izin melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan 

dan untuk membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswi Mts Al-

Mu’awanah Minggir Sidoarjo. 

2. Menetapkan kontrak waktu dengansiswi Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penanganan pertama pada saat nyeri 

haid. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala sekolah Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo untuk 

memohon izin dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswi Mts 

Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswa-siswi Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswi kelas VII Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Junaidah Anugraheni 

2. Penyaji  : Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

3. Fasilitator  : Edgina Fidela Kusuma, Elisabeth Febi F., Lela Anggraini 

4. Notulen  : Ria Dinia 

5.  Dokumentasi : Puji Yudha Raka Siwi 

E. Media 

a. Laptop 



 
 

 
 

b. LCD 

c. Leaflet 

d. Power Point 

e. Poster 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

No. Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 08.15 – 08.20 Persiapan: 

1. Mempersiapkan Ruangan 

2. Mempersiapkan LCD dan 

Sound 

3. Mempersiapkan Peserta 

 

 

TIM 

2. 08.20 – 08.25 Pembukaan : 

1. Memberi Salam 

2. Menjelaskan Tujuan 

pembelajaran 

Peserta mengikuti 

pembukaan dengan 

antusias 

Moderator : Ria 

Dinia 

3. 08.25 – 08.55 Pelaksanaan : 

1. Pengertian haid 

2. Proses terjadinya Haid 

3. Penyebab nyeri Haid 

4. Penanganan pertama saat 

nyeri haid 

5. Cara merawat area vital saat 

haid 

Mendemostrasikan tentang cuci 

tangan dan vulva hygen dan 

melakukan sesi tanya jawab 

Peserta memahami 

dan bertanya  

Penyaji : 

1. Junaidah 

Anugraheni 

2. Edgina 

Fidela 

Kusuma 

3. Elisabeth 

Febi F 

4. 08.55 – 09.00 Penutup : 

Mengucapkan Terimakasih dan 

mengucapkan salam 

Moderator  



 
 

 
 

2. Setting Tempat 

 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan Media dan Tempat. 

b. Pengorganisasian dilakukan 2 minggu sebelumnya. 

c. Berkoordinasi dengan sekolah dilakukan 2 minggu sebelumnya. 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya. 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang penanganan pertama nyeri 

haid 

c. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai. 

3. Evaluasi Hasil 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 80% sasaran dapat memahami materi 

yang disampaikan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. MATERI PENYULUHAN 

PENANGANAN PERTAMA SAAT NYERI HAID 

A. Pengertian Haid 

Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika telah 

menginjak masa baligh. Haid dapat dialami oleh seorang perempuan pada masa-masa 

tertentu, masa minimalnya adalah satu hari satu malam dan maksimal lima belas hari. 

Adapun masa normalnya adalah enam atau tujuh hari. 

Siklus menstruasi pertama terjadi pada gadis remaja saat mereka memasuki masa 

pubertas, biasanya diawali pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara mulai 

tumbuh. Usia pertama menstruasi yang dialami oleh seorang anak juga umumnya terjadi 

pada usia yang sama dengan ibu atau kakak perempuan mereka. 

Menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Ada yang mengalaminya 

sejak sekitar usia 8 tahun, dan ada yang baru mengalaminya di atas usia 12 tahun. Meski 

demikian, sebagian besar gadis remaja sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 

16 hingga 18 tahun. Menstruasi akan terus berlangsung sampai menopause tiba. 

Menopause dapat terjadi pada wanita berusia 40 tahun hingga pertengahan usia 50 tahun. 

B. Proses Terjadinya Haid 

Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium akan berjalan melalui tuba falopi, jika 

bertemu dengan sperma setelah hubungan seksual maka akan menjadi zigot atau calon bayi, 

sedangkan jika tidak dibuahi oleh sel sperma maka maka sel telur akan terus berjalan ke 

rahim kemudian sel telur akan  menempel di endrometrium dan pada saat rahim 

berkontraksi akan luruh bersama dinding endrometrium yang banyak mengandung 

pembuluh darah peristiwa ini disebut menstruasi yaitu keluarnya darah dari vagina wanita. 

 

 



 
 

 
 

C. Penyebab Nyeri Haid 

Nyeri haid (dismenore) adalah kondisi normal yang hampir pasti dialami wanita 

tiap bulannya. Kondisi ini terjadi ketika rahim berkontraksi untuk meluruhkan 

lapisannya yang telah menebal. Lapisan yang menebal ini tadinya dipersiapkan sebagai 

tempat untuk menempelnya sel telur yang telah dibuahi. 

Namun karena pembuahan tak kunjung terjadi, tubuh pun menurunkan kadar 

hormon progesteronnya.. Hal ini membuat lapisan rahim perlahan meluruh dan keluar 

dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. 

Kontraksi rahim yang terlalu kuat selama proses peluruhan ini dapat menekan 

pembuluh darah di dekatnya. Akibatnya, suplai oksigen ke rahim menjadi lebih sedikit. 

Rendahnya asupan oksigen yang masuk ke rahim inilah yang membuat kram dan rasa 

sakit muncul. 

Bersamaan dengan rahim yang berkontraksi dan meluruh, tubuh juga 

melepaskan hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin adalah yang memicu rasa 

sakit dan peradangan. Kadarnya cenderung meningkat tepat sebelum menstruasi keluar. 

Ketika kadar prostaglandin tinggi, kram dan nyeri perut akan terasa makin intens. 

Nyeri haid yang seperti ini disebut dengan istilah dismenore primer. Artinya 

penyebab nyeri haid Anda memang karena proses normal tubuh, bukan karena 

penyakit. 

D. Penanganan Pertama saat Nyeri haid 

Nyeri saat haid sangat mengganggu aktifitas bahkan juga sangat mengganggu 

suasana hati. Apa saja pertolongan pertama saat nyeri haid : 

1. Mengompres perut 

Mengompres perut dengan air panas menjadikan tubuh terasa nyaman, otot 

perut juga akan semakin rileks. 



 
 

 
 

2. Makan Coklat  

Coklat mengandung magnesium yang merupakan mineral untuk mencegah 

kram. Juga dapat memperbaiki energi dan mengembalikan mood. 

3. Banyak minum  

Air adalah penyembuh sejati, banyak minum air dapat membantu mendorong 

aliran darah ke otot lancar dan membuat tubuh semakin rileks. 

4. Teknik Distraksi  

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara 

mengalihkan perhatian sehingga akan lupa terhadap nyeri yang dialami. Salah satu 

contohnya bermain dengan hewan kesayangan.  

5. Teknik Relaksasi 

Relaksasi adalah metode yang efektif terutama pada pasien yang mengalami 

nyeri dengan cara menarik nafas dalam. 

6. Tidur Nungging atau juga posisi tidur fetal (posisi seperti janin) 

Saat haid, otot disekitar perut dan sekitar bokong menjadi tegang dan menerima 

banyak tekananan itulah salah satu penyebab nyeri haid. Pada posisi fetal mampu 

melemaskan ototo-otot sekitar perut dan bokong, ketegangan dan nyeri akan berkurang 

sehingga membantu untuk tudur. 

7. Olahraga  

Bergerak dan berolahraga bisa membuat rasa sakit menghilang. Ketika kita 

berolahraga tubuh akan mengeluarkan hormon endrofin yang bekerja sebagai 

penghilang rasa sakit. Contoh : Jalan-jalan kaki, jogging, yoga dll. 

 

 

 



 
 

 
 

E. Cara merawat Vagina saat haid 

1. Membersihkan vagina secara rutin 

Membersihkan vagina sangat penting untuk dilakukan secara rutin dan benar, 

terutama saat Anda sedang memasuki siklus menstruasi. Bersihkan vagina setiap kali 

Anda selesai buang air kecil dan buang air besar. Pastikan Anda membersihkan vagina 

dari depan ke belakang (dari arah vagina menuju anus), bukan sebaliknya. 

2. Gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat 

Selalu gunakan celana dalam berbahan katun yang mudah menyerap keringat 

dan tidak terlalu ketat. Penggunaan celana dalam seperti ini, bisa membantu menjaga 

vagina tetap kering sehingga tidak terlalu lembap dan menjadi gatal. 

3. Ganti pembalut atau pantyliner setiap 3-4 jam sekali 

Pastikan Anda mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengganti pembalut 

atau pantyliner. Karena saat menstruasi, darah dan cairan di sekitar vagina dapat 

menjadi media pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi dan iritasi. Pembalut 

yang tidak kunjung diganti dapat menimbulkan bau dan infeksi yang diakibatkan oleh 

darah haid. Oleh karena itu, disarankan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-4 jam 

sekali, bahkan jika volume darah tidak terlalu banyak. 

Daftar Pustaka 

https://www.alodokter.com/9-tips-menjaga-kesehatan-vagina-saat-menstruasi 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/perawatan-kewanitaan/penyebab-nyeri-haid-menstruasi/ 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/perawatan-kewanitaan/siklus-fase-menstruasi/ 

https://www.alodokter.com/menstruasi 

http://simpulanilmu.blogspot.com/2017/11/pengertian-haid-dan-kategorinya.html  

https://www.alodokter.com/mengenali-darah-haid-dan-penyakit-yang-menyertainya


 
 

 
 

I. LEAFLET PENYULUHAN 
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II. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 08.15 dan berakhir pada 09.00, waktu penyuluhan tidak 

sesuai dengan rencana karena menyesuaikan jadwal siswi setelah melakukan 

pelajaran 

2. Kegiatan dilaksanakan di Mts Al Mu’awanah Minggir Sidoarjo sesuai dengan 

rencana 

3. Siswi yang hadir berjumlah 26   

4. Peserta tampak antusias dalam proses penyampaian materi 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, diskusi, tanya jawab 

6. Sebelum di berikan sesi tanya jawab, siswi Mts Al-Mu’awanah melakukan 

praktek cuci tangan dan vulva hygine pada vagina 

7. Berikut adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dan 

jawabannya : 

Pertanyaan :  

Haid lebih dari 15 hari itu kenapa ? 

Jawaban : 

Haid yang keluar lebih dari 15 hari disebut dengan darah istihadah dimana darah 

yang keluar merupakan darah penyakit saat seseorang tidak sedang mengalami 

haid atau nifas 

Pertanyaan : 

Tanda-tanda menstruasi itu apa saja ? 

Jawaban : 

• Nyeri pada bagian tertentu misalnya pinggang, paha, dan perut 

• Sakit kepala 

• Timbul jerawaat 

• Badan tersa capek 

• Nyeri pada payudara 

Tetapi hal tersebut tergantung pada diri individunya sendiri karena tanda-tanda 

setiap orang memiliki tanda yang berbeda. 

Pertanyaan : 

Apakah benar saat haid tidak boleh minum es? 

Jawaban : 



 
 

 
 

Tidak benar, karena apapun yang kita makan bahkan minum itu masuk kedalam 

mulut dan ke saluran pencernaan jadi tidak ada hubungan nya antara rahin, dan 

juga tubuh kita itu pintar saat air es masuk kedalam tubuh kita maka akan diatur 

sendiri oleh tubuh supaya suhu airnya tidak dingin saat masuk kedalam tubuh. 

Pertanyaan : 

Haid telat itu disebabkan oleh apa ? 

Jawaban : 

Haid telat diakibatkan karena beberapa faktor,  salah satu faktornya adalah 

stress karena saat stres hormon dibagian otak yaitu hipotalamus akan terganggu, 

hormon tersebut yang bertanggung jawab mengatur siklus menstruasi. Jika 

hormon tersebut terganggu maka akan terganggu pula siklus haidnya. 

Pertanyaan : 

Apa itu hormon ? 

Jawaban :  

Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk mengatur beberapa 

fungsi tubuh. 

B. Hasil Kegiatan 

 

Struktur  : 

• Peserta penyuluhan 26 siswi kelas VII Siswi Mts Al-Mu’awanah Minggir 

Sidoarjo 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, poster. Menggunakan bahasa dan kalimat yang 

sederhana,siswi Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo merespon dengan sangat 

antusias 

• Guru Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo mau bekerja sama dalam 

pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan ini 

Proses  : 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu, 13 November 2019 pada pukul 

08.15 WIB bertempat di ruang kelas VII Mts Al-Mu’awanah Minggir Sidoarjo, 

jadwal tersebut sesuai dengan jadwal yang direncanakan 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan tidak ada yang meninggalkan ruangan 

sebelum acara selesai 



 
 

 
 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim 

Hasil : 

• 90% peserta dapat menjelaskan pengertian menstruasi 

• 90% peserta dapat menjelaskan proses haid 

• 90% peserta dapat menjelaskan proses terjadinya nyeri haid 

• 70% peserta dapat mendemonstrasikan ulang cuci tangan dan vulva higyne pada 

vagina 

• 90% peserta dapat menahami penanganan pertama saat nyeri haid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SDN 

RANGKAH KIDUL, SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



 
 

 
 

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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 

Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Kusuma Wijaya 

Ridi Putra, 

S.Kep.Ns., MNS 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN 

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN 

SEHAT DI SDN RANGKAH 

KIDUL, SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 PERILAKU HIDUP BERSIH 
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Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di SDN Rangkah 

Kidul, Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang pentingnya 

perilaku hidup bersih dan sehat dalam kegiatan keseharian. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada 

tanggal 18 November 2019 bertempat di SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo. Dengan sasarannya 

adalah siswa-siswi SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, 

terdapat proses penyusunan kegiatan selama kurang lebih 3 minggu sebelum kegiatan 

dilaksanakan, mulai dari menentukan tema penyuluhan hingga mengajukan perizinan kepada 

pihak-pihak yang terkait. Sebagai bentuk evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 40 siswa-

siswi dari kelas III SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo. Peserta mengikuti kegiatan dengan senang 

dan terlihat sangat antusias, kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan 

individu/kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan 

berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. PHBS disekolah 

adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan 

sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktikan PHBS, dan berperan aktif dalam 

mewujudkan sekolah sehat. Menurut Depkes RI (1997), Tujuan dari PHBS adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta aktif 

masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Munculnya sebagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah 

(usia 6-10), ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, 

penanaman nilai-nilai PHBS disekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat 

dilakukan melalui pedekatan usaha kesehatan Sekolah (UKS). 

Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu 

burung, atau pun flu babi yang akhir-akhir ini marak. Salah satu faktor yang 

mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan. Dua istilah penting dalam 

kesehatan lingkungan yang harus dipahami dan diinterpretasikan sama oleh seluruh 

tenaga kesehatan yang terlibat agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil dengan 

baik. 

Lingkungan diartikan sebagai akumulasi dari kondisi fisik, social, budaya, 

ekonomi dan politik yang memengaruhi kehidupan dari komunitas tersebut. 

Sedangkan kesehatan dari suatu komunitas bergantung pada integritas lingkungan 

fisik, nilai kemanusiaan dalam hubungan social, ketersediaan sumber yang 



 
 

 
 

diperlukan dalam mempertahankan hidup dan penaggulangan penyakit, mengatasi 

gangguan kesehatan secara wajar, pekerjaan dan pendidikan yang dapat tercapai, 

pelestarian kebudayaan dan toleransi terhadap perbedaan jenis, akses dari garis 

keturunan serta rasa ingin berkuasa dan memiliki harapan. 

Kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan perawatan komunitas. Maka guna tercapainya keberhasilan intervensi 

perawatan komunitas perlu adanya pembahasan khusus mengenai PHBS kesehatan 

lingkungan. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan penyuluhan diharapkan seluruh siswa kelas III SDN Rangkah Kidul, 

Sidoarjo dapat meningkatkan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan selama 45 menit diharapkan para siswa-siswi 

kelas III  SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo dapat: 

1. Memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

2. menjelaskan macam-macam perilaku hidup bersih dan sehat. 

3. Mengetahui dan mengaplikasikan siapa saja yang harus menjalankan perilaku hidup 

bersih dan sehat di sekolah. 

4. Mengetahui dan mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. 

5. Mengetahui dampak dari tidak dilakukannya perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

 

 



 
 

 
 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo untuk memohon izin 

melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan dan untuk 

membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswa SDN Rangkah Kidul, 

Sidoarjo. 

2. Menetapkan kontrak waktu dengan siswa SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo untuk memohon izin 

dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswa SDN Rangkah 

Kidul, Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswa SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswa-siswi Kelas III SDN Rangkah Kidul, Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Leli ANggita 

2. Penyaji  : Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

3. Fasilitator  : Nafaotul Ilmiyah, Tita Hiyasti S., Sri Wahyuni Ahmad 

4. Notulen  : Marita Milenia 

5.  Dokumentasi : Apri Wijaya 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 



 
 

 
 

c. Leaflet 

d. Power Point 

e. Poster 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

No. Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 12.00 – 12.15 Persiapan: 

Mempersiapkan peserta, alat, tempat 

dan pemateri oleh tim : 

1. Laptop 

2. LCD 

 

 

TIM 

2. 12.15 – 12.25 Pembukaan acara oleh penyaji 

1. Pemberi salam 

2. Perkenalan pemateri 

3. Menyapa peserta 

4. Menjelaskan kontrak waktu, 

topik, dan tujuan penyuluhan 

5. Membagi Leaflet 

•  Memberi salam 

• Mendengarkan dan 

memperhatikan 

Moderator : Marita 

Milenia 

3. 12.25 – 12.50 Penyampaian materi oleh penyaji 

tentang : 

• Memahami tentang definisi 

perilaku hidup bersih dan 

sehat  

• Memahami macam – macam 

perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

Peserta mengikuti sesi 

penyampaian materi 

dengan antusias  

Penyaji : 

1. Kusuma Wijaya 

Ridi Putra, 

S.Kep.Ns., MNS 



 
 

 
 

• Memahami dampak tidak 

dilakukan perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

 12.50 – 13.00 Memberi kesempatan peserta untuk 

bertanya 

 

4. 13.00 – 13.10 Penutup :   

• Menyimpulkan materi yang 

disampaikan 

• Melakukan evaluasi 

• Menutup penyuluhan dan 

memberikan salam 

• Bersama 

moderator 

menyimpulkan 

materi 

penyuluhan 

• Menjawab 

salam 

 

2. Setting Tempat 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan media dan tempat. 

b. Pengordinasian dilakukan 2 minggu sebelumnya. 



 
 

 
 

c. Pengordinasian sekolah dilakukan 3 minggu sebelumnya. 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan sesuai dengan waktunya. 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

c. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai. 

3. Evaluasi Hasil 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 80% sasaran dapat memahami materi 

yang disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. MATERI PENYULUHAN 

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

A. DEFINISI PHBS  

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas mahluk hidup yang dapat diamati secara 

langsung maupun tidak langsung yang dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku kesehatan 

adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berhubungan dengan sakit, 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, serta lingkungan. PHBS di 

institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan. Indikator PHBS di 

institusi pendidikan/sekolah meliputi: 

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun 

2. Mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah 

3. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 

4. Olahraga yang teratur dan terukur 

5. Memberantas jentik nyamuk 

6. Tidak merokok 

7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan 

8. Membuang sampah pada tempatnya  

 

B. TUJUAN PHBS  

PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan 

edukasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan 

advokasi, bina suasana (social support), dan gerakan masyarakat (empowerment) sehingga 

dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan 



 
 

 
 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Aplikasi paradigma hidup sehat dapat dilihat dalam 

program perilaku hidup bersih dan sehat.  Kebijakan pembangunan kesehatan ditekankan 

pada upaya promotif dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan 

produktif. Pola hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat yang berkaitan 

dengan perilaku perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berorientasi sehat 

dapat meningkatkan, memelihara, dan melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, 

spiritual maupun sosial.  

. 

C. MANFAAT PHBS  

Manfaat PHBS di lingkungan sekolah yaitu agar terwujudnya sekolah yang bersih dan 

sehat sehingga siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai 

ancaman penyakit, meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada 

prestasi belajar siswa, citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat 

sehingga mampu menarik minat orang tua dan dapat mengangkat citra dan kinerja 

pemerintah dibidang pendidikan, serta menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah 

lain. 

 

D. MACAM – MACAM PHBS 

a.  Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun 

Siswa dan guru mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum makan 

dan sesudah buang air besar. Perilaku cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan 

sabun mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, typus, cacingan, 

penyakit kulit, hepatitis A, ISPA, flu burung, dan lain sebagainya. WHO menyarankan 

cuci tangan dengan air mengalir dan sabun karena dapat meluruhkan semua kotoran dan 

lemak yang mengandung kuman. Cuci tangan ini dapat dilakukan pada saat sebelum 



 
 

 
 

makan, setelah beraktivitas diluar sekolah, bersalaman dengan orang lain, setelah bersin 

atau batuk, setelah menyentuh hewan, dan sehabis dari toilet. Usaha pencegahan dan 

penanggulangan ini disosialisasikan di lingkungan sekolah untuk melatih hidup sehat sejak 

usia dini. Ana; sekolah menjadi sasaran yang sangat penting karena diharapkan dapat 

menyampaikan informasi kesehatan pada keluarga dan masyarakat.  

b. Mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah 

Di sekolah siswa dan guru membeli atau konsumsi makanan/jajanan yang bersih dan 

tertutup di warung sekolah sehat. Makanan yang sehat mengandung karbohidrat, protein, 

lemak, mineral dan vitamin. Makanan yang seimbang akan menjamin tubuh menjadi sehat. 

Makanan yang ada di kantin sekolah harus makanan yang bersih, tidak mengandung bahan 

berbahaya, serta penggunaan air matang untuk kebutuhan minum. 

c. Olah raga yang teratur dan terukur 

Aktivitas fisik adalah salah satu wujud dari perilaku hidup sehat terkait dengan 

pemeliharaan dan penigkatan kesehatan. Kegiatan olah raga disekolah bertujuan untuk 

memelihara kesehatan fisik dan mental anak agar tidak mudah sakit. Dalam rangka 

meningkatkan kesegaran jasmani, perlu dilakukan latihan fisik yang benar dan teratur agar 

tubuh tetap sehat dan segar. 

d. Memberantas jentik nyamuk 

Kegiatan ini dilakukan dilakukan untuk memberantas penyakit yang disebabkan oleh 

penularan nyamuk seperti penyakit demam berdarah. Memberantas jentik nyamuk di 

lingkungan sekolah dilakukan dengan gerakan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) 

tempat-tempat penampungan air (bak mandi, drum, tempayan, ban bekas, tempat air 

minum, dan lain-lain) minimal seminggu sekali. 

e. Membuang sampah pada tempatnya 

Sampah dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: 



 
 

 
 

1. Sampah anorganik/kering yaitu tidak dapat mengalami pembususkan secara alami  

seperti logam, besi, kaleng plastik, karet, atau botol. 

2. Sampah organik/basah dapat memngalami pembususkan secara alami seperti sisa 

makanan, sayuran, sampah dapur, dan lain sebagainya. 

3. Sampah berbahaya yaitu sampah yang dapat menimbulkan gangguan pada 

kesehatan seperti botol racun nyamuk, jarum suntik, batere, dan lain sebagainya. 

 

E. BAHAYA PHBS BILA TIDAK DILAKUKAN  

1. Sering terkena penyakit, contohnya: Diare, Infeksi Bakteri, keracunan makanan 

2. Status kesehatan rendah  

3. Tubuh mudah diserang oleh penyakit 

4. Lingkungan menjadi tercemar sehingga banyak virus/ bakteri  

5. Angka terserang penyakit meningkat  

 

Daftar Pustaka 

http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/145/jtptunimus-gdl-muhammadma-72333babii.pdf/   

https://docplayer.info/52991143-Sap-satuan-acara-penyuluhan-siswa-siswa-sekolah-dasar-negeri-

sdn-05-dan-08-pela-mampang-mampang-prapatan.html  

http://macrofag.blogspot.com/2 

013/03/sap-perilaku-hidup-sehat-phs.html   
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I. LEAFLET PENYULUHAN 

 

 

 



 
 

 
 

II. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 12.00 wib dan berakhir pada pukul 13.00 wib. Waktu 

penyuluhan tidak sesuai dengan rencana karena pihak sekolah belum 

mempersiapkan tempat untuk penyuluhan. 

2. Kegiatan di laksanakan di SD Rangkah Kidul Sidoarjo sesuai rencana. 

3. Siswa yang hadir berjumlah 40. 

4. Peserta yang hadir tampak antusias. 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, tanya jawab. 

6. Sebelum di lakukannya praktek cuci tangan, siswa di berikan waktu tanya 

jawab. 

7. Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan peserta beserta jawabannya: 

Pertanyaan:  

Mengapa kita harus cuci tangan.? 

Jawaban:  

Karena supaya tangan kita bersih dan terhindar dari kuman yang menyebabkan 

penyakit. 

Pertanyaan: 

Mengapa kita harus olahraga.? 

Jawaban:  

Supaya badan kita sehat dan segar bugar, selain itu untuk menjagah kekebalan 

tubuh agar tidak gampang jatuh sakit. 

Pertanyaan: 

Mengapa kita harus menjaga lingkungan? 

Jawaban: 



 
 

 
 

Karena dengan lingkungan yang bersih maka kita akan terhindar dari banyak 

penyakit dan mengurangi angka penyakit yang disebabkan lingkungan yang 

kotor. 

Pertanyaan:  

Mengapa kita harus jajan yang sehat? 

Jawaban: 

Karena dengan makan jajanan yang bersih dan sehat maka tubuh kita terhindar 

dari kuman dan penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh jajanan yang 

kurang sehat. 

 

B. Hasil kegiatan 

Struktur: 

• Peserta penyuluhan 40 siswa kelas III SD Rangkah Kidul Sidoarjo 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, vidio, leaflet, lcd, poster. Menggunakan bahasa dan kalimat 

yang sederhana, siswa siswi SD Rangkah Kidul Sidoarjo merespon dengan 

antusias meskipun dengan keadaan yang sangat ramai. 

• Guru SD Rangkah Kidul Sidoarjo mau bekerja sama dalam pelaksanaan 

promosi kesehatan ini. 

Proses: 

• Pelaksaan kegiatan dilakukan pada hari senin, 18 November 2019 pada 

pukul 12.00 wib bertempat di ruang kelas III SD Rangkah Kidul Sidoarjo, 

jadwal tersebut sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 

• Peserta yang hadir tampak antusias meskipun sedikit ramai dan mereka 

tidak ada yang meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. 



 
 

 
 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua tim. 

Hasil: 

• 90% peserta dapat menjelaskan apa itu pengertian PHBS 

• 90% peserta dapat menyebutkan apa macam-macam PHBS di sekolah 

• 80% peserta dapat mempraktikan cara mencuci tangan 6 langkah 

 

V. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

LAPORAN KEGIATAN 

PROMOSI KESEHATAN PENGENALAN GEJALA DEPRESI “STOP SUICIDE” DI 

SMP AL-AZIZIYAH, KEBONSARI, SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

2019 



 
 

 
 

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 2019-2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%/30%, serta Berita Acara 

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

Hibah Abdimas sebagai berikut: 

 

No. Nama Penerima 

Hibah 

Skema Judul Nilai Hibah 

1. Faida Annisa, 

S.Kep.Ns., MNS 

Abdimas Internal PROMOSI KESEHATAN 

PENGENALAN GEJALA DEPRESI 

“STOP SUICIDE” DI SMP AL-

AZIZIYAH, KEBONSARI, 

SIDOARJO 

Rp. 2.000.000,00  

 

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

dipertanggungjawabkan. 

 

    Sidoarjo, 27 Desember 2019 

    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 Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan 

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 PENGENALAN GEJALA 

DEPRESI “STOP SUICIDE” DI SMP AL-AZIZIYAH, 

KEBONSARI, 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. 
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2. Bidang Kegiatan                                : Abdimas Internal 
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a. Nama Lengkap : Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

b. NIDN      : 0708078606                                    
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Ringkasan Kegiatan 

 

Kegiatan promosi kesehatan tentang Pengenalan Gejala Depresei “Stop Suicide” Di 

SMP Al-Aziziyah merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan siswa-siswi tentang bagaimana 

pengenalan gejala depresi yang merupakan peristiwa yang sering terjadi hingga menimbulkan 

kematian. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 27 November 2019 bertempat di SMP 

Al-Aziziyah Candi Raya Kebonsari Kab. Sidoarjo. Dengan sasarannya adalah siswa-siswi 

SMP Al-Aziziyah. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, terdapat proses penyusunan 

kegiatan selama kurang lebih 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, mulai dari menentukan 

tema penyuluhan hingga mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebagai 

bentuk evaluasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh 27 siswa siswi dan 1 orang guru, peserta 

mengikuti kegiatan dengan senang dan terlihat sangat antusias, kegiatan promosi kesehatan 

dapat berjalan tepat waktu dan lancar. 

  



 
 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Depresi adalah kondisi yang digambarkan sebagai suatu kelainan mood yang 

menyebabkan perasaan sedih dan hilang minat yang menetap. Depresi bisa memengaruhi 

perasaan Anda, cara berpikir dan berperilaku, serta dapat membuat Anda memiliki berbagai 

masalah emosi dan fisik. Jika rasa sedih berlangsung dalam beberapa hari atau minggu, 

mengganggu pekerjaan atau kegiatan lain dengan keluarga atau teman, atau berpikir untuk 

bunuh diri, kemungkinan ini adalah depresi. Diskusikan dengan dokter Anda jika Anda 

merasakan gejala depresi. Depresi adalah kondisi yang sering terjadi di masyarakat. 

Menurut penelitian, depresi terjadi pada 80% orang pada beberapa waktu dalam hidupnya 

dan dapat terjadi pada usia berapapun. Depresi lebih sering terjadi pada wanita 

dibandingkan laki-laki. 

 

II. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan penyuluhan oleh mahasiswa diharapkan para dapat memahami 

tentang pentingnya pengenalan gejala depresi. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan diharapkan para Siswa-Siswi SMP Al-

Aziziyah Candi Raya Kebonsari Siodarjo dapat : 

1. Mengetahui pengertian depresi 

2. Mengetahui gejala-gejala depresi  

3. Mengetahui penyebab depresi  

4. Mengetahui penanganan depresi 

 

 



 
 

 
 

III. PLAN OF ACTION 

A. Rencana Strategi 

1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP Al-Aziziyah Sidoarjo untuk memohon 

izin melaksanakan pendidikan kesehatan sebagai program keperawatan dan untuk 

membantu memberi ilmu yang bermanfaat untuk siswa-siswi SMP Al-Aziziyah 

Sidoarjo. 

2. Menetapkan kontrak waktu dengan siswa-siswi SMP Al-Aziziyah Sidoarjo. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang Pengenalan Depresi ”Stop Suicide”. 

B. Tindakan 

1. Menghubungi kepala sekolah SMP Al-Aziziyah Sidoarjo untuk memohon izin 

dilaksanakan kegiatan tersebut dan mengumpulkan para siswa-siswi SMP Al-

Aziziyah Sidoarjo. 

2. Menyiapkan tempat dan media penyuluhan. 

3. Penyampaian materi kepada siswa-siswi SMP Al-Aziziyah, Desa Kebonsari, 

Sidoarjo. 

C. Sasaran 

Siswa-siswi SMP Al-Aziziyah, Desa Kebonsari, Sidoarjo. 

D. Pengorganisasian 

1. Moderator  : Dina Syafirah 

2. Penyaji  : Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

3. Fasilitator  : Putri Putu Rakman, Firda Nur Hidayah 

4. Notulen  : Gilang Nova Permatasari 

5.  Dokumentasi : Rif’atul Umami 

E. Media 

a. Laptop 

b. LCD 

c. Leaflet 



 
 

 
 

d. Power Point 

e. X-Banner 

 

F. Susunan Acara 

1. Setting Waktu 

No waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan peserta 

1 08.30 – 08.40 Persiapan : 

1. Mempersiapkan Ruangan 

2. Mempersiapkan LCD Dan 

Sound 

3. Mempersiapkan Peserta 

TIM 

2 08.40 – 08.45 Pembukaan : 

1. Memberi Salam 

2. Pemperkenalkan Diri 

3. Menjelaskan Tujuan 

Peserta mengikuti 

pembukaan dengan 

antusias 

3 08.45 – 09.15 Pelaksanaan: 

1. Pengertian Depresi 

2. Gejala Depresi 

3. Penyebab Depresi 

4. Penanganan Depresi 

Peserta Memahami 

Materi Yang 

Disampaikan 

4 09.15 – 09.35 Sesi Tanya Jawab Dan 

Memperagakan Jargon 

Peserta Bertanya Dan 

Memperagakan Jargon 

7 09.35 – 09.40 Menutup pertemuan dan 

mengucap salam 

Memperhatikan dan 

menjawab salam 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Setting Tempat 

 

 : Audiens 

  

           : Notulen 

            

           : Fasilitator 

 

           : Pemateri 

 

                     : Moderator 

IV. EVALUASI KEGIATAN 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan Media dan Tempat 

b. Pengorganisasian dilakukan 3 minggu sebelumnya 

c. Jumlah rencana awal peserta yang mengikuti promosi kesehatan adalah 

30 dari siswa-siswi SMP Al-Aziziyah, karena pada saat melakukan 

promosi kesehatan psesrta yang hadir hanya 22 anak maka ditambah 

dengan siswa-siswi SMK Al-Aziziyah 5 anak. Jadi total keseluruhan 

menjadi 27 anak. 

2. Evaluasi Proses 

a. Kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan waktunya, dimulai pukul 08.30 

– 09.40 dikarenakan menyesesuaikan jadwal siswa-siswi setelah 

melakukan pelajaran. 

b. Peserta antusias terhadap penjelasan tentang pengenalan gejala depresi. 

c. Beberapa peserta meninggalkan tempat sebelum kegiatan selesai. 

3. Evaluasi Hasil 

Sekitar 80% siswa-siswi SMP Al-Aziziyah Sidoarjo memahami : 

a. Pengertian Depresi 

b. Gejala-gelaja Depresi 

c. Penyebab Depresi 

d. Penanganan Depresi 

 



 
 

 
 

V. MATERI PENYULUHAN 

PENGENALAN GEJALA DEPRESI STOP SUICIDE 

 

A. Pengertian Depresi 

Depresi adalah gangguan suasana hati (mood) yang ditandai dengan perasaan sedih 

yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung 

sesekali, hal tersebut normal. Namun seseorang dinyatakan mengalami depresi, jika sudah 

2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga.  

 

B. Gejala – Gejala Depresi 

1. Perasaan tak berdaya atau putus asa 

Putus asa membuat orang merasa tak memiliki harapan untuk menjadi lebih baik. 

Pandangan seolah suram dan meyakini tak ada yang bisa dilakukan untuk merubah situasi. 

2. Hilang minat beraktivitas 

Orang yang depresi sering kali kehilangan minat untuk beraktivitas. Anda tidak lagi peduli 

pada hobi, waktu senggang, aktivitas sosial, bahkan seksual. Orang depresi juga 

kehilangan kemampuan merasakan kesenangan dan sukacita. 

3. Selera makan dan berat badan berubah 

Perubahan yang signifikan pada berat badan baik bertambah atau berkurang bisa jadi salah 

satu gejala depresi. Penelitian mencatat perubahan lebih dari 5 persen dalam sebulan 

merupakan tanda depresi. 

4. Perubahan tidur 

Pola tidur juga ikut berubah seperti mengalami insomnia, bangun saat dini hari, atau tidur 

berlebihan. 



 
 

 
 

 

5. Mudah marah 

Mudah terganggu, gelisah, marah, dan sering kali kasar juga merupakan gejala depresi. 

Tingkat toleransi seseorang menurun. Mereka menjadi temperamen dan mudah 

mengamuk. 

6. Kehilangan energi 

Orang depresi juga merasa lelah, lamban, dan fisik pun terkuras. Seluruh tubuh umumnya 

merasa berat bahkan untuk melakukan hal-hal kecil. 

7. Membenci diri sendiri 

Kerap menyalahkan diri sendiri, merasa diri tidak berharga, dan membenci diri sendiri 

juga merupakan ciri dari depresi. 

8. Perilaku berubah 

Perilaku seseorang pun dapat berubah karena depresi. Mulai dari mencari pelarian diri 

seperti menyalahgunakan narkoba, berjudi, mengemudi ugal-ugalan, dan mengikuti 

olahraga berbahaya. 

9. Masalah konsentrasi 

Seseorang yang depresi mengalami kesulitan untuk fokus, membuat keputusan, dan 

mengingat sesuatu. 

10. Keinginan bunuh diri 

Beberapa penderita depresi yang sudah memasuki tahap bunuh diri umumnya memiliki 

kecenderungan untuk berbicara tentang kematian. Bahkan tidak jarang dia sendiri 

langsung membicarakan bagaimana dia ingin mati atau melakukan bunuh diri. 

 

 

 



 
 

 
 

C. Penyebab Depresi 

. Ada beberapa faktor yang juga dapat memicu terjadinya depresi, antara lain: 

• Mengalami peristiwa traumatis tekanan fisik. Beberapa contoh kejadian yang 

dapat memicu terjadinya depresi antara lain adalah penyiksaan atau pelecehan, 

kematian orang terdekat, masalah dalam hubungan (pernikahan, persahabatan, 

keluarga, percintaan, dan rekan kerja), serta kesulitan ekonomi. 

• Mengalami peristiwa tekanan batin . Berapa contoh kejadian yang dapat memicu 

terjadinya depresi ,gangguan kecemasan, penghinaan, dikucilkan.  

• Memiliki penyakit kronis atau serius. Depresi dapat muncul setelah seseorang 

menderita penyakit kronis atau serius, seperti kanker, stroke, atau HIV/AIDS. 

• Memiliki kepribadian tertentu. Merasa rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri 

sendiri, pesimis, atau terlalu bergantung kepada orang lain bisa meningkatkan risiko 

seseorang untuk mengalami depresi. 

• Ketergantungan alkohol dan narkoba. Banyak orang mengonsumsi minuman 

beralkohol atau narkoba untuk melarikan diri dari masalah. Padahal, kedua hal 

tersebut justru dapat memicu atau memperparah depresi. 

• Konsumsi obat tertentu. Beberapa jenis obat bisa meningkatkan risiko seseorang 

terkena depresi. Contohnya obat tidur dan obat untuk hipertensi. 

• Memiliki riwayat ganguan mental lain. Seseorang yang memiliki gangguan mental 

lain lebih berisiko mengalami depresi. Contohnya: gangguan kecemasan atau 

gangguan makan. 

Contoh Penyebab Depresi 

Pengertian Bullying 

Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada 

perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain 

https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza
https://www.alodokter.com/kenali-tiga-jenis-gangguan-kecemasan-dan-gejalanya


 
 

 
 

atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Departement of Education and Early 

Chilhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau 

sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan 

seseorang baik secara fisik maupun psokologis, mengancam properti, reputasi atau 

penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang dan terus menerus. 

Bentuk-bentuk bullying  

1. Bullying fisik, contohnya memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan 

barang orang lain, mengancam secara fisik, memelototi, dan mencuri barang.  

2. Bullying psikologis, contohnya menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang 

mengolok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk 

mengasingkan seseorang secara soial, dan menghancurkan reputasi seseorang. 

3. Bullying verbal, contohnya menghina, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil 

dengan julukan, keluarga, kecacatan, dan ketidakmampuan (exampel : "Eh ada sih 

pincang lewat"). 

4. Bullying cyber, contohnya sindiran halus lewat media sosial. 

Dampak Dari Bullying 

1. Ketakutan untuk bersekolah 

 

 

 

Sekolah merupakan salah satu tempat paling besar yang memungkinkan 

terjadinya potensi bullying. Minimnya pengawasan dari orangtua serta guru di 



 
 

 
 

luar jam belajar, menjadi alasan anak-anak berpotensi mengalami tindakan 

perundungan. Sehingga, banyak korban bullying yang merasa tidak nyaman 

berada di lingkungan sekolah. Beberapa kasus yang pernah diberitakan media 

pun mengatakan bahwa anak-anak korban bully memutuskan untuk tidak 

berangkat ke sekolah, bahkan trauma pergi ke sekolah. 

2. Gangguan mental 

  

Sebagian besar korban bully akan mengalami gangguan mental berupa rasa 

cemas dan ketakutan berlebih. Hal ini lantaran korban bullying merasa 

terancam ketika berada di tempat ramai dan juga mudah terserang panik. 

3. Hilangnya kepercayaan diri 

  

Lantaran terbiasa menerima ejekan serta kata-kata tidak pantas, banyak korban 

bullying yang akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih parahnya lagi, 



 
 

 
 

korban akan lebih senang menyendiri serta mengucilkan diri dari 

lingkungannya. 

4. Depresi 

  

 

 

Perundungan yang dilakukan terus menerus akan mengakibatkan korban 

merasa stres bahkan depresi. Hal ini disebabkan lantaran korban merasa 

ditekan dan tidak mampu untuk melawan. Akhirnya sang anak akan 

menyalahkan diri sendiri serta memendam amarah kepada pelaku bahkan 

lingkungannya. 

5. Bunuh diri 

 

 

 

Merasa tidak dihargai, selalu dipandang remeh, serta selalu diejek dapat 

memungkinkan korban akan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. 

Bahkan beberapa kasus bunuh diri usai menjadi korban bullying telah banyak 

terjadi di dunia, khususunya di Indonesia, akibat perundungan secara terus-

menerus. 

http://akurat.co/indeks?tag=Depresi


 
 

 
 

D. Penanganan Depresi 

a. Penangana Dari Diri Sendiri 

• Pertahankan interaksi dan dukungan sosial dari sekitar 

• Waspada tanda & gejala masalah kesehatan jiwa 

• Lakukan kebiasaan yang sehat 

• Hindari rokok, narkotika, dan alcohol 

• Kelola stress akademik 

• Buka wawasan tentang masalah kesehatan jiwa 

b. Penanganan dari orang tua 

• Ceritakan masalah kesehatan jiwa remaja, diskusi dengan guru atau psikiater jika 

menemukan gejala, hadapi masalah dengan serius 

• Remaja melihat perilaku orang tua, perhatikan sikap & verbal saat berkomunikasi 

dengan remaja 

• Turut menjaga kehatan jiwa remaja, menjadi teman bagi mereka sebagai tempat curhat 

dan nasihat 

c. Penanganan Dari Teman 

• Tunjukkan rasa peduli 

• Ceritakan kepada orang yang bisa dipercaya dan dapat membantu 

• Tawarkan dukungan 

• Bangun hubungan sosial yang positif 

• Tanyakan keadaannya 

• Libtakan teman 

• Gali informasi tentang kesehatan jiwa 

• Hindari kalimat yang dapat melukai perasaannya 



 
 

 
 

 

d. Penangan dari guru 

• Kenali gejala sedini mungkin  

• Berikan pendidikan mengenai kualitas hidup yang optimal 

• Latih kemampuan dan keahlian remaja sesuai minatnya 

• Beri kesempatan remaja untuk berinteraksi langsung dengan orang dewasa dan 

lingkungan melalui berbagai kegiatan 

• Libatkan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat untuk perkembangan 

remaja 

e. Penanganan Dari Tim Kesehatan 

• Pencegahan primer 

• Pencegahan sekunder 

• Dukungan terpeutik 

• Terapi keluarga dan penyuluhan keluarga 
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I. LEAFLET PENYULUHAN 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

II. RESUME KEGIATAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan dimulai pukul 08.30 dan berakhir pada 09.40, waktu penyuluhan 

tidak sesuai dengan rencana, karena menyesuaikan jadwal siswa-siswi setelah 

melakukan pelajaran 

2. Kegiatan dilaksanakan di SMP Al-Aziziyah Sidoarjo sesuai dengan rencana 

3. Siswa-siswi yang hadir berjumlah 27 dengan 1 orang guru 

4. Peserta tampak kondusif dalam proses penyampaian materi 

5. Kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, pemberian leaflet, diskusi, tanya 

jawab, demonstrasi jargon 

6. Berikut adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dan 

jawabannya : 

Pertanyaan :  

Jika seseorang yang didiagnosa bipolar, terkadang terlihat bahagia dan tiba-

tiba bersedih. Apakah itu sama dengan depresi ?  

Jawaban :  

Pertanyaan : 

Cara mengatasi depresi 

Jawaban : 

Pertanyaan : 

Apakah depresi selalu ada dilingkungan sekolah? 

Jawaban :  

Pertanyaan : 

Jelaskan penyebab depresi 

Jawaban :  



 
 

 
 

1. Mengalami peristiwa traumatis tekanan fisik 

2. Mengalami peristiwa tekanan batin 

3. Memiliki penyakit kronis atau serius 

4. Memiliki kepribadian tertentu 

5. Ketergantungan alkohol dan narkoba 

6. Konsumsi obat tertentu 

7. Memiliki riwayat ganguan mental lain 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara mengatasi bullyng verbal? 

Jawaban :  

  Pertanyaan : 

  Bagaimana cara mengatasi gejala depresi? 

  Jawaban : 

B. Hasil Kegiatan 

Struktur  : 

• Peserta penyuluhan 27 siswa siswi SMP Al-Aziziyah Sidoarjo 

• Perlengkapan yang digunakan selama proses penyuluhan adalah laptop, 

powerpoint, video, leaflet, lcd, X-Banner. Menggunakan bahasa dan kalimat 

yang sederhana, siswa-siswi SMP Al-Aziziyah merespon dengan sangat 

antusias 

• Guru SMP Al-Aziziyah Sidoarjo mau bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan 

promosi kesehatan ini 

Proses  : 



 
 

 
 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu, 27 November 2019 pada pukul 

08.10 WIB bertempat di ruang mushollah SMP Al-Aziziyah, jadwal tersebut 

tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan 

• Peserta yang hadir tampak antusias dan ada beberapa yang meninggalkan 

ruangan sebelum acara selesai 

• Pertanyaan yang diajukan peserta dapat dijawab oleh semua anggota tim 

Hasil  : 

• 90% peserta dapat memahami pengertian depresi 

• 90% peserta dapat menyebutkan gejala-gejala depresi 

• 70% peserta dapat memahami penyebab depresi 

• 80% peserta dapat memahami penanganan depresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
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