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No. Judul Rekayasa Sosial Tahun Nama Dosen 

1 Leaflet Penyuluhan Kesehatan tentang 

Bahayanya Prilaku Bullying di kalangan 

remaja 

2018 Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

2 Leaflet Penyuluhan Kesehatan tentang 

Reproduksi Wanita 

2018 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

3 Leaflet Penyuluhan Kesehatan tentang 

PHBS Mencuci Tangan 

2018 Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

4 Poster PHBS Mencuci Tangan 2018 Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

5 Leaflet penyuluhan Kesehatan tentang 

PHBS Mencuci Tangan 

2018 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

6 Poster PHBS Mencuci Tangan 2018 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

7 Leaflet Promosi Kesehatan Kenali 

Menarche 

2018 Riesmiyatiningdyah, S.Kep.Ns., M.Kes 

8 Leaflet Promosi Kesehatan Menstruasi 

pada Wanita Remaja 

2018 Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

9 Leaflet Promosi Kesehatan Pertolongan 

Pertama pada Pingsan 

2018 Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS 

10 Leaflet Promosi Kesehatan Dampak 

Pergaulan Bebas 

2019 Meli Diana, S.Kep.Ns., M.Kes 

11 Leaflet Promosi Kesehatan Penanganan 

Pertama saat Nyeri Haid 

2019 Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

12 Leaflet Promosi Kesehatan Pengenalan 

Gejala Depresi "Stop Suicide" 

2019 Faida Annisa, S.Kep.Ns., MNS 

13 Leaflet Promosi Kesehatan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

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

14 Leaflet Promosi Kesehatan Perilaku 

Hidup Sehat dengan Menghindari Rokok 

2019 Elok Triestuning, S.Psi., M.Si 

15 Leaflet Promosi Kesehatan Pertolongan 

Pertama pada Orang Pingsan 

2019 Marlita Dewi Lestari, S.Kep.Ns., M.Kes 

 





 





 





 

    Faktor yang Mempengaruhi Menarche : 

    1. Pendidikan orang tua 

    2. Status gizi 

    3. Pola asuh 

    4. Susunan menu 

    5. Aktifitas fisik 

        Perubahan yang terjadi bersamaan dengan Menarche : 
      a.  Thelarche (perkembangan payudara) 

      b.  Adrenarche (perkembangan rambut aksila dan pubis) 
      c.   Pertumbuhan tinggi badan yang cepat, bisa terjadi 2 
         tahun setelah thelarche atau 1 tahun setelah thelarche 

                   Macam-macam Menarche :  
1.  Menarche Dini, terjadinya menstruasi sebelum 

umur 10 tahun karena hormone gonadotropin 
diproduksi sebelum usia 8 tahun 

2.  Menarche Tarda, menarche yang baru datang 
setelah umur 14 tahun yang disebabkan oleh faktor 

keturunan, gangguan kesehatan dan kurang gizi. 
 

                                  PMS dan gejalanya : 

PMS (Premenstrual Syndrom) adalah istilah yang berkaitan 

dengan gejala fisik dan emosional yang dialami oleh 

perempuan, baik dewasa maupun remaja, menjelang masa 

menstruasi mereka setiap bulannya. Gejalanya : jerawat, 

rasa begah atau kembung, kecapekan, sakit punggung, nyeri 

pada payudara, sakit kepala, ‘ngidam’ makanan, mudah 

marah dan perubahan mood. 

                       Apa itu Dysmenorrhea ? 

Dysmenorrhea merupakan rasa sakit di perut 

bagian bawah selama menstruasi dan juga dapat 

dirasakan di pinggul, punggung bawah, atau paha. 

                         Cara mengatasi Dysmenorrhea  

1.   Berbaring telentang dan rileks 

2.   Memegang bantal pemanas atau botol berisi air hangat  

      dan meletakkannya pada perut bagian bawah. 

3.   Mandi dengan air hangat 

4.    Olah raga atau latihan ringan sehari hari seperti peregangan, 
berjalan, atau bersepeda – olahraga dapat meningkatkan aliran 

darah dan mengurangi nyeri panggul 

5. Banyak istirahat dan menghindari situasi stres ketika 
menstruasi. 

 





 





 





 





 



 



 



PERTOLONGAN PERTAMA PADA 

ORANG PINGSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III 

KEPERAWATAN AKPER KERTA 

CENDEKIA 

SIDOARJO 2019 
  

 

 

A. Pengertian pingsan                   

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. 

2. Melakukan gerakan mendadak  

 Penyebab pinsan ini terkait 

dengan gerakan tubuh yang mendadak, 

biasanya sering terjadi pada seseorang 

yang mendadak berdiri dari posisi 

berbaring.  

3. Lapar  

Kelaparan panjang juga menjadi 

salah satu penyebab pingsan, karena 

tubuh kekurangan zat nutrisi seperti 

glukosa, cairan , dan juga elektrolit. 

Kesibukan kerja dan aktivitas kerja yang 

padat membuat seseorang terkadang lupa 

untuk makan. 

4.   Kekurangan Oksigen  

Penyebab pinsan 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 akan 

meneybabkan pingsan. 

C. Gejala Pingsan : 

1. Berkeringat dingin 

2. Mual 

3. Tubuh yang limbung  

4. 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 

• Temanilah orang tersebut 

sampai iya benar -benar pulih 

dengan kembali vit jangan 

ditinggal  

4. Memberi rangsangan nyeri  

• Menekan jari-jari tangan   

• Mencubit tangan  

E. 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 tubuh 

korban dan letakkan perlahan.  

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 teh hangat 

manis. 

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
https://www.merdeka.com/gaya/cara-menghilangkan-bau-mulut-kln.html


 

 

 



PENGENALAN 

GEJALA DEPRESI 

“STOP SUICIDE” 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

AKADEMI KEPERAWATAN 

KERTA CENDEKIA 

TAHUN AJARAN 

2019 

 

 

 

 

PENGERTIAN DEPRESI 

Depresi adalah gangguan suasana hati 

(mood) yang ditandai dengan perasaan sedih 

yang mendalam dan rasa tidak peduli. 

GEJALA DEPRESI  
1. Perasaan tak berdaya atau putus asa 

2. Hilang minat beraktivitas 

3. Selera makan dan berat badan berubah 

4. Perubahan tidur 

5. Kehilangan energy 

6. Mudah marah 

7. Membenci diri sendiri 

8. Perilaku berubah 

9. Masalah konsentrasi 

10. Keinginan bunuh diri 

PENYEBAB DEPRESI 

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 

 

 

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 

atau korban yang lebih lemah darinya. 

MACAM MACAM BULLYING  

1.Bullying fisik          2. Bullying psikologi 

 

 

 

3. Bullyingverbal  3. Bullying cyber 

 

 

 

 

 

 

DAMPAK BULYING 

 Ketakutan untuk bersekolah 

 Gangguan mental 

 Hilangnya kepercayaan diri 

 Depresi 

 Bunuh diri 



 

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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 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 

Pergaulan 
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.” 

 



 

 



Perilaku Hidup Sehat Dengan 

Menghindari Merokok  

(Perokok  Aktif & Pasif) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMI 

KEPERAWATAN KERTA 

CENDEKIA SIDOARJO 
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Rokok Adalah benda beracun 

yang membawa efek santai dan 

sugesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zat-zat yang terkandung di 

dalam rokok : 

 Acetil acid zat yang bidsa 

digunakan dalam pewarna 

rambut 

 Amonia zat yang digunakan 

untuk pembersih rumah 

 Carbon monokxida gas 

yang dihasilkan fdalam 

pembakaran  

 Methanol bahan pembuat 

roket  

 Formaldehyde sebagai zat 

yang digunakan dari proses 

pembalseman  

     

       

 

 

 

 

 



Ciri-ciri orang merokok 

 Dada terasa sesak 

 Batuk kronis  

 Berat badan turun 

 Kuku dan bibir terlihat 

kebiruan 

 

Dampak merokok  

 Radang saluran 

pernafasan dan asma  

 

 Stroke 

 Penyakit jantung 

 kanker hati, kanker 

paru-paru 

 

Perbandingan paru-paru 

merokok dan tidak merokok  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips berhenti merokok 

❖ Niat 

❖ Mengurangi aktifitas 

merokok 

❖ Percaya diri  

❖ Mengantikanya denga prmen 

atau makanan lain   

 

Cara menghindari perokok 

pasif 

❖ Jangan biarkan anggota 

keluarga merokok 

didalam rumah  

❖ Melarang 

perokok,merokok di 

tempat umum 

❖ Makan dan minum di 

tempat bebas rokok 

❖ Menutup hidung 

❖ Menjauhi asap rokok  

 



Penanganan Pertama Saat Nyeri Haid 
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Pengertian Haid 

Haid adalah darah yang keluar dari 

rahim seorang perempuan ketika telah 

menginjak masa baligh. Masa minimalnya 

adalah satu hari 1 malam dan maksimal 15 

hari. Adapun masa normalnya adalah 6 atau 

7hari. 

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. 

 

 

Penyabab Nyeri Haid 

Kontraksi rahim yang terlalu kuat 

selama proses peluruhan dapat menekan 

pembuluh darah di dekatnya. Akibatnya, 

membuat kram dan rasa sakit muncul. 

Pertolongan Pertama Saat 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.  

3.Banyak minum  

 

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) 

 

Pada posisi fetal mampu melemaskan 

ototo-otot sekitar perut dan bokong, 

ketegangan dan nyeri akan berkurang sehingga 

membantu untuk tudur. 

7.Olahraga  

 

Ketika kita berolahraga tubuh akan 

mengeluarkan hormon endrofin yang bekerja 

sebagai penghilang rasa sakit. Contoh : Jalan 

kaki, jogging, yoga dll. 



 

PHBS 

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN 

SEHAT 
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Apa itu PHBS...???? 

PHBS adalah sekumpulan 

perilaku tentang kesehatan 

yang di terapkan secara 

sadar guna menjaga dirinya, 

keluarga dan lingkungan 

sekitar agar ternyaman dan 

tentram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuannya..??? 

 

➢ Dapat memahami proses 

terjadinya penyakit akibat 

lingkungan kurang sehat 

 

➢ Dapat menerapkan PHBS 

 

 

 

 



 

AYO!! CUCI TANGAN PAKAIN 

SABUN DAN AIR BERSIH 

 

 

 

TIMBANG BERAT BADAN DAN 

UKUR TINGGI BADAN SETIAP 

BULAN 

 

 

 

BUANG AIR KECIL & BUANG AIR 

BESAR DI JAMBAN 

 

 

 

JAJAN DI KANTIN YANG 

SEHAT..!!!! 

 

 

 

MENGIKUTI KEGIATAN OLAH 

RAGA SECARA RUTIN..!! 

 

 

 

 

SEKOLAHKU 

SEHAT 

PRESTASIKU 

MENINGKAT.... 
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