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RINGKASAN 

Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam salah satu 

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah satu tridarma perguruan 

tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar 

supaya terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat di di SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang 

ulu II Kota Palembang Tahun 2019 dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal 

pengetahuan kepada siswa pentingnya Personal Hygiene Pada Remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA  

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atasizin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudul Personal Hygiene Pada Remaja di SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu 

kecamatan seberang ulu II Kota Palembang Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa 

kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan 

bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 

2. Dewi Rury Arindari,S.Kep.,Ners.,M.Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Siswa di SMA Darul Aitam 

5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin... 

 

         Palembang,   Juli 2019 

         Ketua Pelaksana, 

 

 

       

         Sri Hartati,S.Kep.Ners.M.N.S 

 

 

 

 

  



DAFTAR ISI 

 

Laporan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebanyak 2 eksamplar untuk PPkM STIK 

Siti Khadijah Palembang dengan format sebagai berikut : 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Ringkasan  

Prakata 

Daftar Isi  

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran  

BAB I PENDAHULUAN  

BAB II TARGET DAN LUARAN 

BAB III METODE KEGIATAN  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran terdiri dari : (1) Surat tugas dosen; (2) Surat tugas mahasiswa; (3) Kontrak 

pengabdian; (4) Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta Materi); (5) Dokumentasi ( foto,leaflet, 

daftar hadir peserta kegiatan); (6) Anggaran biaya 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara lengkap 

dan bukan hanya adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan 

system reproduksi dan fungsi-fungsi serta prosesnya. Kesehatan reproduksi adalah modal utama 

untuk dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas yang akan memajukan bangsa. Untuk 

mendapatkan kesehatan reproduksi yang sehat optimal diperlukan pemeliharaan yang berkualitas 

sedini mungkin, yaitu sejak remaja.  

Masa remaja merupakan salah satu masa yang sangat penting dalam siklus hidup manusia 

dimana terjadi perubahan yang sangat dramatis baik perubahan fisik, seksual, psikologis, maupun 

mental. Remaja merupakan kelompok populasi yang besar, yaitu sekitar 20% dari polulasi dunia dan 

85% di antaranya tinggal di negara sedang berkembang. Secara fisik remaja relatif sehat karena 

sudah tidak mudah menderita penyakit infeksi seperti masa anak dan belum terlalu berisiko 

mengalami penyakit degeneratif seperti orang tua. Meskipun demikian, kelompok remaja sangat 

berisiko mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan perilaku, terutama yang berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi. Menurut World Health Organization WHO sepertiga masalah 

kesehatan pada dewasa berhubungan dengan kondisi atau perilaku yang dialami pada masa remaja. 

Masalah perilaku remaja saling berkaitan satu dengan lainnya, namun demikian sesungguhnya dapat 

dicegah dan ditangani. 

Ketika seseorang memasuki masa remaja, akan terjadi perubahan fisik yang pesat dan 

perubahan endokrin/hormonal yang sangat dramatik merupakan pemicu terjadinya masalah 

kesehatan kesehatan reproduksi yang serius jika tidak mendapatkan perhatian yang benar. Contoh 

masalah kesehatan reproduksi pada remaja adalah penyakit pada organ reproduksi. Kesehatan organ 

reproduksi adalah modal dasar untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang optimal, sehingga 

kelak, jika masa bereproduksi (usia reproduksi sehat) tiba, organ tersebut akan dapat berfungsi 

dengan optimal. Salah satu cara untuk memelihara organ 5 reproduksi supaya tetap sehat adalah 

dengan berperilaku sehat, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan (personal hygiene), 

terutama pada organ reproduksi. 

Pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi seringkali dianggap tabu untuk 

dipelajari. Belum lagi pendidikan kesehatan tentang personal hygiene pada organ reproduksi yang 

biasanya dikenalkan dan diajari oleh orang tua mereka. Padahal yang faktanya sejak memasuki masa 



remaja awal mereka sudah tinggal terpisah dari orang tuanya. Hal ini juga memungkinkan minimnya 

pengetahuan mereka tentang bagaimana merawat dan membersihkan organ reproduksi. Jika 

pengetahuan minim akan memunculkan sikap dan perilaku yang kurang baik. Sehingga untuk 

merubah sikap dan perilaku, salah satunya adalah meningkatkan pengetahuannya, dengan cara 

memberikan pendidikan kesehatan yang benar.  

Menjaga kebersihan adalah masalah yang tidak rumit, gampang dan bisa dilakukan oleh 

setiap orang, bahkan remaja. Namun seringkali seringkali akar permasalahannya adalah kurangnya 

informasi dan pemahaman serta kesadaran untuk menjaga kebersihan dan mencapai sehat secara 

reproduksi. Di sisi lain, remaja sendiri mengalami perubahan fisik yang cepat. Kadangkala akses 

untuk mendapatkan informasi bagi remaja banyak yang tertutup. Dengan memperluas akses 

informasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang benar dan jujur bagi remaja akan membuat 

remaja makin sadar terhadap tanggung jawab perilaku personal hygiene organ reproduksinya. 

Dengan makin banyaknya persoalan kesehatan reproduksi remaja, terutama yang berkaitan dengan 

personal hygiene, maka pemberian informasi, layanan dan pendidikan kesehatan pada remaja 

menjadi sangat penting. Melihat kondisi seperti diatas penulis ingin memberikan pengetahuan 

tentang personal hygene yang baik untuk menunjang kesehatan 6 reproduksi dan bagaimana solusi 

dalam mengatasinya jika terjadi gangguan atau masalah pada organ reproduksinya. 

2. RumusanMasalah  

Berdasarkan analisis situasi diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahaan yang dihadapi adalah 

a. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi Organ reproduksi  

b. Kurangnya pengetahuan tentang cara merawat dan membersihkan organ reproduksi  

c. Kurangnya informasi dan pemahaman serta kesadaran untuk menjaga kebersihan dan mencapai 

sehat secara reproduksi  

3. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya Personal Hygiene Pada 

remaja di SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II Kota 

Palembang. 

 

 

 



BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Indikator capaian Program Pengabdian masyarakat yang di tunjukan adalah: 

1. Siswa di SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II Kota 

Palembang mampu dan memiliki pengetahuan tentang Personal Hygiene 

2. Guru di SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II Kota Palembang 

mampu dalam memberikan pembelajaran Personal Hygiene kepada siswanya. 

2.2 Luaran 

Buletin Ahsanul Khidmah 

  



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada Siswa di SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu 

kecamatan seberang ulu II Kota Palembang 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Senin, 08 Juli 2019  

Waktu  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat :Aula SMA Darul Aitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Personal Hygiene  di SMA Darul 

Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II Kota Palembang berjalan dengan lancar. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu 

kemudian mencoba menggali pengetahuan Personal Hygiene  . Pemateri mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai pengertian Personal Hygiene  . Setelah menggali pengetahuan dasar 

kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai Personal 

Hygiene. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan 

isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi 

materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait 

pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan 

kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan 

mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup 

dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 

  



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang 

kebersihan Personal Hygiene  . Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di 

SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II Kota Palembang. Selain itu juga 

dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan siswa menjadi 

lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat 

diambil dari kegiatan pengabdian pada siswa ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga 

perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap 

kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen 

STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek 

kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.  
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Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 

pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian yang berjudul: ” Personal Hygiene Pada Remaja Di Sma Darul Aitam 

Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang Tahun 2019”. 

 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli 

2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Sri Hartati, S.Kep.NERS.M.N.S 

2. Anggota Pelaksana  : Tiara Pratiwi,M.,Keb 

 

Pasal  4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan 

nilai kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- 

 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang 

diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian 

kepada Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 



(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang 

diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir 

kegiatan pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA 

setelah  menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi 

kegiatan pengabdian. 

 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 

a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana 

disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain. 

b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua 

minggu setelah berakhir kegiatan 

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak 

kegiatan ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 

dana yang telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang. 

 



 

 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak 

lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA 

 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak 

Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA 

 

Pasal 9 

Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian 

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan 

Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata 

tulis maupun urutan masing-masing komponen. 

 

Pasal 10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut: 

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya 

pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat 

menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang. 



(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, 

VCD. DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau 

referensi kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak 

terpisahkan dari pekerjaan kegiatan pengabdian. 

(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui 

PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 11 

Sanksi 

Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan 

hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang 

pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana. 

(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2  

(dua) minggu sampai dengan 20 Juli 2019 

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan 

kegiatan pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah 

diterima kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara: 

a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau  

b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran 

 

 

 

 

 

 

 





LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  : Personal Hygiene Pada Remaja 

Sub pokok pembahasan : Pentingnya Personal Hygiene Pada Remaja 

Sasaran : SMA Darul Aitam Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu II 

Kota Palembang. 

Hari/ Tanggal   : Senin, 08 Juli 2019  

Tempat  : Aula SMA Darul Aitam 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Tumbuh kembang 

pada bayi dan balita diharapkan seluruh siswa SMA Darul Aitam Kelurahan 12 

Ulu kecamatan seberang ulu II Kota Palembang  mengetahui tentang Pentingnya 

Personal Hygiene Pada Remaja. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh siswa 

SMA Darul Aitam Mampu: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan remaja tentang fungsi Organ reproduksi  

b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja tentang cara 

merawat dan membersihkan organ reproduksi  



c. Meningkatkan kesadaran remaja dalam menjaga kebersihan dan 

mencapai sehat secara reproduksi  

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengenalan Sistem Reproduksi 

2. Personal Hygiene Wanita 

3. Personal Hygiene Pria 

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang 

Personal Hygiene 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengenalan Sistem 

Reproduksi 

2. Personal Hygiene 

Wanita 

3. Personal Hygiene 

Pria 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

Observe 



2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 



LAMPIRAN MATERI 

 

Sehat adalah suatu keadaan yang lengkap, meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan 

sosial, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Reproduksi adalah proses 

kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Remaja adalah 

masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kesehatan reproduksi adalah modal 

utama untuk dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas yang akan memajukan bangsa. 

Untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang sehat optimal diperlukan pemeliharaan yang 

berkualitas sedini mungkin, yaitu sejak remaja. Kesehatan organ reproduksi adalah modal dasar 

untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang optimal, sehingga kelak, jika masa bereproduksi 

(usia reproduksi sehat) tiba, organ tersebut akan dapat berfungsi dengan optimal. Salah satu cara 

untuk memelihara organ reproduksi supaya tetap sehat adalah dengan berperilaku sehat, salah 

satunya adalah dengan menjaga kebersihan (personal hygiene), terutama pada organ reproduksi. 

(Dianawati, 2013). 

Remaja beranggapan bahwa masalah kesehatan 12 reproduksi adalah hal yang 

memalukan dan tabu, Remaja beranggapan bahwa gangguan pada organ genetalia adalah suatu 

aib yang memalukan. Alasan kenapa remaja perlu diberikan informasi tentang kesehatan 

reproduksi adalah remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin 

mengeksplorasi dunia. Seringkali hasrat untuk menjelajahi segala hal ini tidak dibarengi dengan 

pertimbangan yang matang, hingga terkadang tindakantindakannya berisiko tinggi baik bagi diri 

sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Apabila tidak diberi perhatikan dan dibiarkan 

tanpa pengawasan, perbuatan berisiko ini dapat memunculkan berbagai masalah. Salah satu 

masalah yang bisa timbul akibat perilaku tersebut adalah masalah kesehatan reproduksi. 

Kesehatan reproduksi sering disalahartikan secara sempit hanya sebagai hubungan seksual saja, 

sehingga banyak remaja dan orang tua yang merasa bahwa topik pembicaraan ini tidak pantas untuk 

dibicarakan dengan remaja. Padahal, kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesehatan fisik, mental, 

dan sosial yang sangat penting untuk dimengerti oleh remaja, sehingga tidak melulu membahas mengenai 

hubungan seksual. Keadaan ini tentu berbahaya, tidak adanya informasi yang akurat menyebabkan remaja 

mencari dan mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi dari sumber-sumber yang 



kurang terpercaya, seperti temantemannya atau dari media-media porno. Akibatnya, persepsi mereka 

tentang seks dan kesehatan reproduksi menjadi salah dan tidak sehat. 

Pubertas membuat remaja sadar akan potensinya dan menjadi lebih ekspresif dalam 

mengeksplorasi organ dan perilaku seksualnya. Persepsi mengenai kesehatan reproduksi dan 

seksualitas yang salah dapat ikut terbawa ke dalam perilaku seksual mereka. Bagi remaja yang 

aktif secara seksual, miskonsepsi ini dapat meningkatkan perilaku seks berisiko dan 

mengakibatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini dapat berupa keputihan, 

Klamidia, Gonorea, 13 hingga HIV AIDS. Apabila dibiarkan, penyakit tersebut dapat 

mengakibatkan infeksi lebih lanjut dan membahayakan dirinya (Fitriyanti A. 2011) 

Pada kenyataannya, banyak remaja yang takut untuk membicarakan masalah kesehatan 

reproduksi dengan orang tua karena malu, takut dimarahi, atau dihukum. Banyak pula remaja 

yang tidak tahu bahwa mereka terkena penyakit kesehatan reproduksi, namun enggan untuk 

memeriksakannya ke fasilitas kesehatan.Remaja yang memilki penyakit kesehatan reproduksi 

harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan tindakan pengobatan. Tenaga 

kesehatan juga akan memberikan informasi sehingga perilaku yang kurang baik terkait kesehatan 

reproduksi akan berubah. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

remaja, sehingga orang tua perlu lebih intensif dalam menanamkan nilai moral yang baik kepada 

remaja, salah satunya dengan menjelaskan kerugian hubungan seksual pranikah dari segala sisi, 

dari potensi penyakit yang dapat ditularkan dari perilaku seks yang berisiko, hingga konsekuensi 

dari ketidaksiapan mental dan finansial dalam memulai kehidupan rumah tangga akibat 

kehamilan tidak terencana. Akan lebih baik bila pendidikan tersebut diberikan dengan prinsip 

kasih sayang dan keterbukaan, sehingga remaja akan lebih nyaman dan membuka dirinya dalam 

membicarakan masalahnya terkait kesehatan reproduksi. Sikap anti tentang segala hal yang 

menyangkut kesehatan reproduksi dan seksualitas sama sekali tidak akan membantu anak-anak 

dalam lebih memahami segala risiko yang dapat terjadi akibat pemahaman yang salah perihal ini. 

Pengabdian masyarakat dengan materi Pengenalan Sistem Reproduksi, Personal Hygiene 

Wanita, Personal Hygiene Pria diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kesehatan 

reproduksi dengan efektif, akurat dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan pada remaja. 

Basic kesehatan yang dimiliki pengabdi diharapkan mampu menjadi pendamping yang akrab 

bagi para remaja, agar mereka dapat nyaman bertanya iniitu tentang kesehatan reproduksi. 



Dengan demikian, remaja lebih terbuka untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap tabu. 

Pengabdian masyarakat ini didahului dengan pretest dan diakhiri dengan posttest menggunakan 

kuesioner, dari hasil prestest dan posttest didapatkan hasil bahwa: Terjadi peningkatan 

pengetahuan dan remaja tentang fungsi Organ 14 reproduksi, Terjadi peningkatan sikap dan 

perilaku remaja tentang cara merawat dan membersihkan organ reproduksi, Terjadi peningkatan 

perilaku baik remaja dalam menjaga kebersihan dan mencapai sehat secara reproduksi, Terjadi 

peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDs cara pencegahannya .Meningkatnya 

pengetahuan dan perilaku responden setelah diberikan penyuluhan dipengaruhi daya tangkap dari 

peserta yang cepat. Daya tangkap peserta dipengaruhi oleh minat responden yang tinggi terhadap 

tema dari penyuluhan tersebut yang dianggap sesuai dengan kebutuhan remaja, pada saat 

penyuluhan berlangsung remaja memperhatikan dengan saksama materi yang disampaikan oleh 

penyuluh. Selain itu juga faktor penyuluh yang sudah terbiasa memberikan penyuluhan sehingga 

materi yang disampaikan dapat di pahami oleh remaja .  

Hal lain yang mempengaruhi peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja juga 

didukung oleh kondisi lingkungan saat penyuluhan yang sangat mendukung untuk dilakukan 

penyuluhan. Hal ini sesuai dengan teori Septalia (2010), yang menyatakan bahwa keberhasilan 

penyuluhan ditentukan oleh kepercayaan masyarakat, Masyarakat lebih memperhatikan 

informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal. Ketersediaan waktu di 

masyarakat berhubungan dengan waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat 

aktifitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan. Salah 

satu upaya agar informasi dapat dipahami dan merubah perilaku ibu adalah menggunakan 

pendidikan kesehatan. Hal ini dikarenakan pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara 

pendekatan pada masyarakat yang baik dan efektif dalam rangka memberikan atau 

menyampaikan pesan–pesan atau informasi-informasi kesehatan dengan tujuan untuk 

meningkatkan sikap. Peningkatan sikap akan merubah persepsi masyarakat menuju arah yang 

positif dalam bentuk sikap. Perubahan sikap yang positif, akan menjadikan perilaku masyarakat 

mengalami perubahan dalam bentuk kemampuan seseorang dalam melakukan suatu 

keterampilan yang menjadi target atau sasaran penyuluhan (Notoadmojo, 2005). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ANGGARAN BIAYA 
NO URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor 880.000 

2. Bahan/Perangkat/Peralatan 400.000 

3. Perjalanan 1.000.000 

4. 

Pengumpulan dan 

Pengelolaan Data 720.000 

 Jumlah biaya 3.000.000 

 

1.Honor 

No. Pelaksana Kegiatan Jumlah Jumlah 

Jam/Minggu 

Honor/Jam Biaya (Rp) 

1 Ketua Pelaksana 1 12/3 35.000 420.000 

2 Pelaksana 1 12/3 35.000 420.000 

3 Teknisi 1 2/3 70.000 140.000 

4 Tenaga Harian  2 2/3 150.000 300.000 

Jumlah Biaya 880.000 

 

2. Bahan/Perangkat/Peralatan 

No Bahan Biaya Satuan 

(Rp) 

Banyak Biaya (Rp) 

1 Bahan Ajar 6.000 50 300.000 

2 Pulpen 2.000 50 100.000 

Jumlah Biaya 400.000 

 

3. Perjalanan 

No Jenis Biaya Satuan (Rp) Banyak Biaya (Rp) 

1 Transportasi Ketua 

Pelaksana 

1 200.000 200.000 

2 Anggota Pelaksana 1 1 200.000 200.000 

3 Anggota Pelaksana 2 1 100.000 100.000 

4 Anggota Pelaksana 3 1 100.000 100.000 

Jumlah Biaya 600.000 

 

4. Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

No Tujuan Biaya Satuan (Rp) Banyak Biaya (Rp) 

1 Copy dan Jilid 5 50.000 250.000 

2 Biaya tak terduga - - 470.000 

Jumlah Biaya 720.000 

 


