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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam
salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Personal Hygine Pada
Remaja Di SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung Pada Tahun 2020. Dengan tujuan
memberikan bekal pengetahuan kepada siswa dalam melakukan personal hygine.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat ini yang yang berjudul Personal Hygiene pada remaja di SMAN 1
Desa Sukaraja Kota Kayu Agung 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. Seluruh Staff Guru dan siswa/i SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.
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 2020
Ketua Pelaksana,

Sri Hartati,S.Kep.,M.Kes
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Masa remaja ditandai dengan adanya pubertas. Pubertas adalah perubahan
cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang
terjadi selama masa remaja awal. Pubertas tercapai pada umur 12–16 tahun. Remaja
banyak sekali mengalami perubahan yang dramatis pada masa pubertas. Pada masa
ini hormone seksual seperti esterogen meningkat kuat. Hal ini yang menyebabkan
banyak perubahan dalam tubuh remaja putri seperti tumbuhnya payudara, pinggul
melebar dan membesar, tumbuhya rambut–rambut halus di daerah kemaluan dan
ketiak serta juga dimulainya kematangan seksual yang ditandai dengan menstruasi
pertama kalinya atau di sebut dengan menarche (Proverawati&Misaroh, 2009).
Berdasarkan data yang didapat oleh World Health Organization (WHO)
sekitar seperlima dari penduduk dunia dari remaja berumur 10-19 tahun sudah
mengalami menstruasi (Efendi&Makhfudli, 2009). Di Indonesia usia seseorang anak
perempuan mulai mendapat menarche sangat bervariasi, terdapat kecenderungan
bahwa saat ini anak mendapatkan menstruasi pada usia yang lebih muda. Ada yang
memulai pada saat usia 8 tahun, dan terdapat juga pada usia 16 tahun baru memulai
siklusnya. Akan tetapi rata–rata anak Indonesia mendapatkan menstruasi pertamanya
yaitu pada usia 12 tahun. Menarche merupakan menstruasi yang pertama kalinya
yang dialami remaja putri. Menarche merupakan tanda awal dimulainya suatu
kehidupan baru sebagai remaja dalam masa pubertas (Proverawati&Misaroh, 2009).
Orangtua dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang
menarche, karena ini merupakan hal yang sangat awal bagi seorang remaja. Dengan
pemahaman tersebut, diharapkan remaja putri mengetahui upaya-upaya yang harus
dilakukan jika mengalami menarche, sehingga mereka mampu melakukan perawatan
dan personal hygiene seperti mengganti pembalut minimal dua kali sehari karena
kebersihan organ-organ reproduksi atau seksual merupakan awal dari usaha menjaga
kesehatan genetalia (Proverawati&Misaroh, 2009). Dengan demikian, hendaknya
setiap orangtua harus membekali putrinya tentang menarche agar mereka tidak
terkejut saat datangnya siklus menstruasi datang (Winaris, 2010).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa siswa kurang
mengetahui tentang bagaimana menjaga kebersihan diri. Program kesehatan yang
terkait dengan personal hygiene belum mendapat perhatian serius. Melihat kasus
tersebut, kami sebagai dosen institusi kesehatan khususnya kebidanan merasa perlu
melakukan penyuluhan tentang personal hygiene pada remaja.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul
Penyuluhan tentang personal hygiene pada remaja di SMAN 1 Desa Sukaraja Kota
Kayu Agung.
2.

Rumusan Masalah
Remaja banyak sekali mengalami perubahan yang dramatis pada masa
pubertas. Pada masa ini hormone seksual seperti esterogen meningkat kuat. Hal ini
yang menyebabkan banyak perubahan dalam tubuh remaja putri seperti tumbuhnya
payudara, pinggul melebar dan membesar, tumbuhya rambut–rambut halus di daerah
kemaluan dan ketiak serta juga dimulainya kematangan seksual yang ditandai dengan
menstruasi pertama kalinya atau di sebut dengan menarche (Proverawati&Misaroh,
2009).
Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang personal hygiene pada
remaja tentunya akan berdampak pada respon klien dalam menjaga kebersihan organ
reproduksi.

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman remaja putri tentang personal hygiene, sehingga
dapat menjaga kebersihan organ reproduksi dengan baik di SMAN 1 Desa Sukaraja
Kota Palembang

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan Informasi
tentang kesehatan khhususnya mengenai Personal Hygine Pada Remaja di Desa Sukaraja
Kota Kayu Agung Tahun 2020.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain
publikasi pada media massa cetak (Koran) dan website , juga nantinya akan di dapatkan
suatu awal strategi / modal dan pelibatan siswa yang akan bermanfaat untuk meningkatkan
pengetahuan tentang personal Hygine pada remaja.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada siswa di SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu
Agung.

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Kamis, 16 Juli 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Lapangan SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat
baik dari siswa dan seluruh civitas SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung. 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 keberlanjutan dari kegiatan perlu
dipantau dan diperhatikan agar siswa dapat senantiasa mengenali perilaku-perilaku dalam
menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat mencegah terjadi penyakit
pada organ reproduksi akibat ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam menjaga
kesehatan dan kebersihan dari organ reproduksi. Materi yang diberikan merupakan contoh
nyata yang ditemukan di masyarakat sehingga siswa menjadi lebih antusias dalam
mengikuti kegiatan penyuluhan, hal ini diakibatkan masih sangat sedikit pelaksanan
kegiatan serupa di sekolah tersebut dengan tema personal hygiene pada organ reproduksi
remaja putri. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan Pengabdian
pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan
setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan
penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Perlu dipertimbangkan lagi untuk
melakukan kegiatan selanjutnya dengan mengangkat topik-topik sederhana yang sering
dialami oleh remaja. 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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MATERI PENYULUHAN

1. Personal Hygiene
A. Pengertian Personal Hygiene Organ Reproduksi
Personal hygiene organ reproduksi merupakan suatu tindakan perorangan
diperlukan untuk memperoleh kenyamanan individu, keamanan dan kesehatan
organ reproduksi. Personal hygiene sangat penting dilakukan untuk kesejahteraan
fisik dan psikis individu (Potter dan Perry, 2005).
Organ reproduksi terbagi 2 yaitu, organ reproduksi primer dan organ
reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer ada 2 macam yaitu testis pada lakilaki dan ovarium pada wanita. Sedangkan organ reproduksi sekunder terdiri dari
saluran, kelenjar dan hormon. Salah satu organ seksual sekunder pada perempuan
adalah payudara.
Organ reproduksi merupakan organ yang paling penting dan sensitif dan
harus dijaga kebersihannya. Kesehatan remaja terutama remaja putri sangat perlu
diperhatikan. Pemeliharaan kesehatan akan memberikan dampak besar bagi
individu, namun hal tersebut tergantung bagaimana cara remaja melakukan
perawatan dan pemeliharaannya (Boricic, 2015). Personal hygiene yang rendah
terhadap organ reproduksi akan memicu adanya infeksi. Dimana salah satu infeksi
yang sering dialami oleh remaja adalah keputihan.
Berdasarkan penelitian yang diadakan di SMU Muhammadiyah 1 Metro
oleh Prasetyowati (2009) dengan sampel sebanyak 80 dinyatakan bahwa ada
hubungan antara personal hygiene daerah kewanitaan dengan kejadian keputihan.
Hasil menunjukkan bahwa prevalensi remaja putri yang mengalami keputihan
adalah sebesar 75%, proporsi personal hygiene daerah kewanitaan sebagian besar
tidak baik (62,5%), sebagian besar remaja memakai antiseptik (60%), pemilihan
pakaian dalam sebagian besar tidak baik (85%), dalam menjaga kebersihan saat
menstruasi sebagian besar tidak baik (77,5%). Dimana infeksi yang berlarut larut
pada bagian genitalia wanita tentu akan menimbulkan komplikasi yang lebih
serius, yaitu salah satunya adalah penyakit radang panggul (PRP) dan bisa
berdampak kemandulan, gangguan pada kehamilan (abortus, lahir prematur) atau
bahkan menyebabkan bayi lahir cacat, serta kemungkinan terjadinya kanker leher

rahim. Begitupun untuk bagian payudara, personal hygiene dapat menjadi upaya
pencegahan berkembangnya bakteri dan tumbuhnya jamur.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene Organ Reproduksi
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene organ
reproduksi yaitu pengetahuan kesehatan reproduksi, sumber informasi yang
diperoleh, praktik sosial, status sosio-ekonomi, serta fasilitas personal hygiene.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kedungkumpul Kecamatan
Sarirejo Kabupaten Lamongan oleh Mardani, dkk (2010), menunjukkan bahwa
lebih dari setengah remaja putri (60%) berpengetahuan kurang dan hampir
seluruhnya (95%) remaja putri perilaku personal hygienenya kurang. Hasil tabulasi
silang menunjukkan lebih dari setengah remaja putri (60%) memilki pengetahuan
kurang serta seluruhnya memiliki perilaku personal hygiene yang kurang, dengan
demikian terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kesehatan
reproduksi dengan perilaku personal hygiene.
Pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang akan dapat mempengaruhi
sikap dan perilaku dalam kehidupan seseorang. Bila pengetahuan baik maka akan
mempengaruhi sikap dan perilaku yang baik pula dan sebaliknya. Jika pengetahuan
kesehatan reproduksi kurang maka dampak yang akan terjadi selalu diabaikan.
Berdasarkan penelitian yang diadakan di SMP Islam Terpadu (SMPIT)
Harapan Bunda Pedurungan oleh Lutfiana (2014) dilakukan wawancara dengan 10
remaja putri yang sudah menstruasi dan didapatkan hasil 2 remaja putri dapat
menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara personal hygiene baik pada saat
menstruasi dan mempunyai perilaku benar tentang personal hygiene pada saat
menstruasi disebabkan mereka mendapatkan informasi dari orang tua, sedangkan 8
siswa belum menjawab dengan benar dan perilakunya masih salah dalam
melakukan personal hygiene pada saat menstruasi disebabkan belum ada informasi
yang didapatkan baik dari orang tua maupun program penyuluhan di sekolah.
Praktik sosial dari pihak terdekat contohnya orang tua juga menjadi faktor
yang mempengaruhi personal hygiene pada remaja. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Ayalew (2014) dimana orang tua memiliki pengaruh
yang cukup besar dalam kehidupan anak, sehingga sang anak cenderung mengikuti

dan mendapatkan praktik personal hygiene dari orang tua mereka seperti kebiasaan
perawatan kebersihan di keluarga.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Suryati (2012) di SMPN 2 Depok
mengenai kebersihan remaja saat menstruasi, dimana penelitian menunjukkan para
siswi memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sebesar 53,2% sedangkan
pengetahuan yang rendah sebesar 46,8%. Di SMA Al Azhar Medan tahun 2010,
diperoleh bahwa tingkat pengetahuan remaja putri tentang perawatan alat genitalia
eksterna yaitu 44 orang remaja putri (64,7%) dengan kategori tingkat pengetahuan
yang cukup dan 8 orang remaja putri (11,8%) dengan kategori tingkat pengetahuan
yang kurang.

2.

Remaja
Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa
ini merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Tahap remaja
adalah masa transisi antara masa anak dan dewasa, dimana terjadi pacu tumbuh
(growth spurt), adanya ciri-ciri seks sekunder, tercapainya fertilitas dan terjadi
perubahan-perubahan psikologik serta kognitif (Soetjiningsih, 2004).
Batasan usia remaja menurut Soetjiningsih (2004) dibagi tiga yaitu remaja
awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun), dan remaja akhir (17-20
tahun). Remaja Awal (Early adolescence), pada masa ini, remaja mengalami
perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat
intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja
tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa meninggalkan pola
kekanakkanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu,
tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.
Remaja pertengahan (Middle Adolescence), kepribadian remaja pada masa ini
masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu
kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai
menentukan nilainilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran
filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal
ini rentan akan timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja
menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah

laku yang dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau
jati dirnya.
Remaja akhir (Late adolescence), pada masa ini remaja sudah mantap dan
stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang
digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan
menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan
satu pola yang jelas yang baru ditemukannya.

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

