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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam sala
h satu upaya
untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdianmasyarakat ini Adalah suatu upaya STIK Siti
Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Penatalkasanaan Dismenore Pada Remaja
Di SMAN 10 Kota Palembang
pada tahun 2020. Dengan memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan Menopause dan Permasalahannya di
Penatalaksanaan Dismenore pada remaja di SMAN 10 Palembang Tahun 2020 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
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat
3. Meta Rosdiana,SST.,M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Staff Guru dan Siswa/i di SMAN 10 PALEMBANG
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,
Dessember 2020
Ketua Pelaksana,

Elvina Putri Syafriani
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Analisi Situasi
Setiap wanita memiliki pengalaman menstruasi yang berbeda-beda. Sebagian
wanita mendapatkan menstruasi tanpa keluhan, namun tidak sedikit dari mereka yang
mendapatkan menstruasi disertai keluhan sehingga mengakibatkan rasa
ketidaknyamanan. Gejala–gejalanya dapat berupa payudara yang melunak, puting
susu yang nyeri, kram, dan masih banyak lagi (Maulana, 2008). Salah satu yang
paling sering sekali di keluhkan oleh wanita saat menstruasi adalah dismenore.
Dismenorea merupakan nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa nyeri
tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah dan paha (Badziad,
2003 dalam Mulyani, 2012). Dismenore biasanya baru timbul 2 atau 3 tahun sesudah
menarche atau pertama kali menstruasi. Dismenore ada yang ringandan ada yang
samar – samar, ada pula yang berat bahkan beberapa wanita telah pingsan dan ada
yang harus ke dokter karena nyeri yang dialaminya mengganggu aktivitasnya
(Asrinah, 2011 dalam Mulyani, 2012). Ternyata hampir 30 % wanita yang
mengeluhkan dismenore adalah anak gadis dari ibu yang dulunya dismenore, serta
sebanyak 7% saudara wanita yang mengalami dismenore juga mengeluhkan hal yang
sama, meskipun ibu mereka dulunya tidak mengeluhkan dismenore (Yatim, 2001
dalam Mulyani, 2012).
Angka kejadian dismenore di dunia sangat besar. Rata – rata lebih dari 50%
wanita di setiap Negara mengalami dismenore. Di Amerika angka persentasinya
sekitar 60% dan di Swedia sekitar 72%. Sementara di Indonesia angkanya
diperkirakan 55% wanita produktif yang terganggu oleh dismenore. Karena penderita
terbanyak adalah pada wanita usia produktif, akibatnya dismenorea juga
menyebabkan ketidakhadiran saat bekerja dan sekolah, sebanyak 13-51% wanita telah
absen sekali dan 5-14% berulang kali absen (Anurogo, 2008 dalam Yuniarti, Rejo, &
Handayani, 2012).
Penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa dismenore dialami oleh 3050% wanita usia reproduksi dan 10-15% diantaranya kehilangan kesempatan kerja,
mengganggu kegiatan belajar di sekolah dan kehidupan keluarga (Paramita, 2010
dalam Purba, Rompas, & Karundeng, 2014). Beberapa hal yang dilakukan beberapa
wanita untuk mengatasi sakit saat menstruasi adalah kompres dengan botol hangat,
mandi air hangat minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi,
menggosok-gosokan perut/pinggang yang sakit, sambil posisi menungging sehingga
rahim tergantung kebawah dan tarik nafas dalam-dalam secara perlahan untuk
relaksasi (Misaroh, 2009 dalam Purba, Rompas, & Karundeng, 2014). Tetapi ada juga
beberapa orang yang mengatasinya dengan tidur, bahkan ada yang hanya dibiarkan
saja.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan tentang cara menangani dismenore kepada
15 siswi di SMU 11 Palembang diketahui bahwa 3 orang menjawab dengan cara tidur,

2 orang menjawab dengan minum obat, dan 10 orang menjawab tidak diatasi atau
dibiarkan saja. Melihat kasus tersebut, kami sebagai dosen institusi kesehatan
khususnya kebidanan merasa perlu melakukan penyuluhan tentang pentalaksanaan
dismenore pada siswi di SMAN 10 Palembang.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul
Penatalaksanaan Dismenore pada remaja di SMAN 1O Palembang Tahun 2020.

2. RumusanMasalah
Angka kejadian dismenore di dunia sangat besar. Rata – rata lebih dari 50%
wanita di setiap Negara mengalami dismenore. Di Amerika angka
persentasinya sekitar 60% dan di Swedia sekitar 72%. Sementara di
Indonesia angkanya diperkirakan 55% wanita produktif yang terganggu oleh
dismenore. Karena penderita terbanyak adalah pada wanita usia produktif,
akibatnya dismenorea juga menyebabkan ketidakhadiran saat bekerja dan
sekolah, sebanyak 13-51% wanita telah absen sekali dan 5-14% berulang kali
absen (Anurogo, 2008 dalam Yuniarti, Rejo, & Handayani, 2012).
Pengetahuan yang baik tentang penanganan yang tepat dismenore dapat
mencegah angka kesakitan akibat dismenore pada remaja.
3. TujuanKegiatan
Meningkatkan pemahaman remaja tentang penatalaksanaan dismenore
sehingga dapat mengurangi angka kesakitan akibat dismenore di SMAN 10
Palembang.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan Informasi
tentang kesehatan
khususnya mengenai Penatalaksanaan Dismenore Pada Remaja Di SMAN 10 Palembang
Tahun 2020.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain publika
si pada media Massa elektronik (Website), juga nantinya akan
di dapatkan suatu awal strategi / modal dan pelibatan siswa dan guru SMAN 10
Palembang.
.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

KhalayakSasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada siswadi SMA NEGERI 1O Palembang.

2.

MetodeKegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.

3.

JadwalPelaksanaan
Tanggal

: Rabu, 8 Desember 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.dSelesai

Tempat

: Masjid SMA N 10 Palembang.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari semuasiswa SMA N 10 Palembang. Tujuan dari kegiatan penyuluhan
telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan
pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan
penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah
Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan
diperhatikan apakah siswa sangat memahami cara penatalaksanaan disminorhea.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat siswa dapat memahami
penatalaksanaan dari disminorhea. Dismenorea merupakan nyeri perut bagian bawah yang
terkadang rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah dan
paha. Dismenore biasanya baru timbul 2 atau 3 tahun sesudah menarche atau pertama kali
menstruasi.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang disminorhea dan
disampaikan secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan siswa di SMA N 10
Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpabatas pertanyaan, Hal ini
menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada pelajar
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. Aplikasi hasil penelitian terbaru tentang
penatalaksanaan disminorhea.
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MATERI PENYULUHAN

A. Pengertian Remaja
Remaja didefenisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa.
Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai tahun (Admin,2008).
Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia.Masa remaja
dalam perjalanan kehidupan adalah suatu periode transisi yang memiliki rentang dari masa
kanak kanak yang bebas dari tanggung jawab sampai pencapaian tanggung jawab pada ma
sa dewasa. Remaja secara umum dianggap mencakup individu berusia antara 10 sampai
19 tahun,sehinnga kesehatan reproduksi remaja memperhatikan kebutuhan fisik,sosial,dan
emosional kaum remaja (Glasier, 2005).
Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini
merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang
meliputi perubahan biologik, perubahan psikologi, dan perubahan sosial (Notoatmodjo,
2007).
Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak
dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah
masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa
peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai
21 tahun. Dari bahasa inggris "teenager" yakni manusia usia 13-19 tahun.Dimana usia
tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa untuk itu peran orang tua disini
betul betul berperan, karena kalau tidak diarahkan sesuai dengan kaidah agama dan nilai
etika yang baik pasti cenderung terjerumus ke hal-hal yang negative (Wikipedia, 2010).
Masa remaja, usia diantara masa anak-anak dan dewasa, yang secara biologis yaitu
antarta umur 10 sampai 19 tahun. Peristiwa yang terpenting yang terjadi pada gadis remaja
ialah datang haid yang pertama kali, biasanya sekitar umur 10 smpai 16 tahun.
Saat haid yang pertama ini dating dinamakanmenarche (Jones, 2009).

B. DefenisiMenstruasi
Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim (endometrium) yang disertai dengan
perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan
(Iluni, 2008).
Menstruasi merupakan siklus yang kompleks dan berkaitan dengan psikologipancaindra, korteksserebri, aksishipotalamus-hipofisis-ovarial, dan androgen (uterusendometrium danalatsekssekunder) (Manuaba, 2008).
Menstruasi adalah pengeluaran darah dari uterus disertai serpihan selaout dinding
uterus pada wanita dewasa yang terjadi secara periodik. Keadaan ini membutuhkan keseim
bangan antara hormone esterogen dan progesteronsecarabergantian (Maulana, 2009).

C. Defenisi Dismenorhoe
Disminore adalah rasa sakit yang menyertai menstruasi sehingga dapat menimbulkan
gangguan pekerjaan seharihari. Derajat nyerinya bervariasi mencakup ringan (berlangsung
beberapa saat dan masih dapat meneruskan aktivitas sehari hari),sedang (karena sakitnya
diperlukan obat untuk menghilangkan rasasakit, tetapi masih dapat melakukan pekerjaany
aa), berat( nyerinya demikian beratnya sehingga memerlukan istirahat dan pengobatan unt
uk menghilangkan rasa nyerinya) (Manuaba, 2008).
D. Ciri-Ciri Dismenorrhea Primer:
1. Terjadibeberapawaktuatau 6-12 bulansejakhaidpertama (menarche)
2. Rasa nyeritimbulsebelumhaid, atau di awalhaid. Berlangsungbeberapa jam,
namunadakalanyabeberapahari.
3. Datangnya nyeri yang,metimbul, menusuknusuk. Pada umumnya di perutbagia
nbawah, kadangmenyebarkesekitarnya (pinggang, pahadepan)
4. Ada kalanya disertai mual, muntah, sakit kepala, diare.
E. Penanganan
Diantara beberapa alternative penanganan, ada beberapa yang bisa kita lakukan sendiri
antara lain: Pemanasan, Latihan dan Obat-obatan.
1. Pemanasan
Ini merupakan cara klasik yang cukup efektif, yang dengan cara sebagai berikut:
Berendam pada bak yang berisi air hangat
Menyeka perut bagian bawah dengan botol/bantal pemanasPerlu berhati-hati disini
yakni dalam mengatur suhu pemanas, sebab pemakaian yang lama dengan suhu yang
tinggi dapat melukai kulit. Bintik-bintik merah yang tampak samar merupakan salah satu
tanda kita telah berlebihan melakukannya.
2. Latihan
Cara lain yang bisa kita upayakan untuk mengatasi nyeri atau kekejangan haidh adalah
dengan latihan atau olahraga secara teratur. Ada beberapa bentuk latihan khusus yang
telah dipraktikan oleh beberapa penderita dismenorea, Alhamdulillah cukup efektif, yaitu
sebagai berikut:
- Latihan pertama: Berdirilah kira-kira 50-70 cm
disebelah kanan dinding dengan kaki tegaklurus. Letakkan lengan kiri pada dinding
Setinggi bahu, sedang tangan kanan dilipat kepinggang. Gerakkan dengan kuat otot-otot
perut secara bersamaan dengan otot-otot pantat, panggul di dorong kedepan. Tahanlah
kontraksi otot-otot tersebut kemudian gerakkan panggul ke sisi dinding. Tetaplah pada
posisi demikian kira-kira 3-4 detik, kemudian istirahat sejenak dan ulangi latihan serupa
sebanyak tiga kali, kemudian posisi diubah disebelah kiri dinding sehingga gerakan merata
pada kedua sisi tubuh. Perlu dicatat bahwa harus diusahakan tumit tetap di tempat (tidak
bergeser) dan pinggang jangan sampai menyentuh dinding.
Latihan kedua: Berdirilah dengan kedua kaki tegak, tangan diangkat tinggi-tinggi
sampai melampaui bahu. Kita putar kedua lengan ke salah satu sisi dan berusaha
menyentuh sisi luar kaki kiri dengan tangan kanan, dan sebaliknya. Gerakan diulangi
sebanyak 10 kali disetiap masing-masing sisi.

DOKUMENTASI

Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya
1. Honor
No. Pelaksana
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
Rp. 100.000,00

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran
HKI, dan Lain-Lain
No. Tujuan
Volume
Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp)
1.
Kertas A4 80gram
1 rem
Rp. 40.000,00
Rp. 40.000,00
2.
Tinta Printer
Warna dan Hitam Rp. 286.000,00
Rp. 240.000,00
3.
Jilid
4 rangkap
Rp. 15.000,00
Rp. 60.000,00
JUMLAH BIAYA
Rp. 340.000,00

