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RINGKASAN 
 
Pada persalinan, kejadian ruptur perineum sering dialami oleh ibu. Terjadinya ruptur 
perineum disebabkan oleh faktor ibu sendiri (yang mencakup paritas, jarak kelahiran, 
dan berat badan lahir), riwayat persalinan yang mencakup ekstraksi curam, ekstraksi 
vakum dan episiotomi. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu pada saat persiapan persalinan dengan 
episiotomi. Sasaran dalam pengabdian masyarakat adalah ibu hamil yang akan 
menjalani proses persalinan. Metode yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan, 
pendampingan dan bimbingan terhadap ibu hamil. Hasil luaran yang diharapkan dari 
pengabdian masyarakat ini adalah terpublikasinya pada media elektronik dan terjadinya 
perubahan pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat 
ada perubahan pengetahun, sikap dan prilaku ibu hamil yang lebih baik dalam 
persiapan persalinan dengan episiotomi. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

A. Analisa Situasi 
 

Pengawasan antenatal dan postnatal sangat penting dalam upaya menurunkan 

angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal. Pengawasan antenatal memberikan 

manfaat dengan ditemukannya berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara dini, 

sehingga dapat diperhitungkan dan di persiapkan langkah-langkah dalam pertolongan 

persalinannya. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pengawasan antenatal sebanyak 4 

kali, yaitu pada setiap trimester, sedangkan trimester terakhir sebanyak 2 kali (Manuaba, 

2018). 

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan 

dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah 

memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah 

sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan 

K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan 

standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester 

dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. 

Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan 

tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan 

(Kemenkes RI, 2017). 

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 AKI di Indonesia tercatat 

mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 359/100.000 kelahiran hidup, angka tersebut 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan SDKI tahun 2007 yaitu sebesar 228/100.000 

kelahiran hidup dan bayi 34 per 1000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup 

(Kemenkes RI, 2018). 

Pada persalinan, kejadian ruptur perineum juga sering dialami oleh ibu. Terjadinya 

ruptur perineum disebabkan oleh faktor ibu sendiri (yang mencakup paritas, jarak kelahiran, 

dan berat badan lahir), riwayat persalinan yang mencakup ekstraksi curam, ekstraksi 

vakum dan episiotomi (Manuaba, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 



B.  Tujuan Kegiatan  
 

Meningkatkan pengetahuan tentang persalinan pada ibu hamil meliputi proses dan 

keadaan yang mungkin terjadi pada ibu hamil selama proses persalinan. 

 

C.  Manfaat Kegiatan. 

1. Meningkatkan pengetahuan tentang persalinan pada ibu hamil. 

2. Memberikan konstribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada proses persalinan.  

3. Peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif.  

 



BAB II 
TARGET DAN LUARAN 

	
A.  Target 

Masyarakat khususnya ibu hamil yang akan menjalankan proses 

persalinan dengan episiotomi sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

terhadap penanganan bahaya yang mungkin timbul. 

 
B. Luaran 

Dari penyuluhan dapat dihasilkan luaran berupa 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

2. Satu artikel pada media elektronik



 
BAB III 

METODE PELAKSANAAN 
 
 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil di Kecamatan Indralaya. 

 
 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

 
3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Sabtu, 02 Juni 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya 



BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 
 
 

Pada persalinan, kejadian ruptur perineum juga sering dialami oleh ibu. 

Terjadinya ruptur perineum disebabkan oleh factor ibu sendiri (yang mencakup paritas, 

jarak kelahiran, dan berat badan lahir), riwayat persalinan yang mencakup ekstraksi 

curam, ekstraksi vakum dan episiotomi (Manuaba, 2018). 

Robekan perinium derajat dua adalah robekan yang terjadi di mukosa vagina, 

kulit dan otot perinium. Pada robekan perinium derajat dua, setelah diberi anastesi local 

otot-otot diafragma urogenetalis dihubungkan digaris tengah jahitan dan kemudian luka 

pada vagina dan kulit perinium ditutup dengan mengikutsertakan jaringan-jaringan 

dibawahnya. 

Pada umumnya robekan jalan lahir terjadi pada persalinan dengan trauma. 

Pertolongan persalinan yang semakin manipulative dan traumatic akan memudahkan 

robekan jalan lahir dank arena itu dihindarkan memimpin persalinan pada saat pembukaan 

serviks belum lengkap. Robekan jalan lahir biasanya akibat episiotomi, robekan spontan 

perenium, trauma forceps atau vakum ekstraksi, atau karena versi ekstraksi 

(Prawirohardjo, 2018). 

Kegiatan pemberi materi berlangsung selama kurang 45 menit dan diakahiri sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait 

materi yang telah disampaikan didapatkan 3 pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan 

evaluasi terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan.perserta yang mampu 

menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah 

melakukan kegiatan penyuluhan ditutup dengan sesi foto bersama antara pemateri dengan 

ibu-ibu. 



 

BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Kegiatan yang diberikan secara baik dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan 

dan paritas ibu hamil di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir.. Selain itu juga dibuka forum 

diskusi tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias 

dalam mengikuti kegiatan tersebut. 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. 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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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 1. 
Surat Tugas Dosen 



 
Lampiran 2. 

Surat Tugas Mahasiswa 
 



 
Lampiran 3. 

Kontrak Pengabdian



 



 



 



 



 



LAMPIRAN 4. 
SAP DAN MATERI 

 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Pokok Pembahasan : Persiapan persalinan 
Sasaran : ibu hamil 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 02 Juni 2018 
Tempat : Indralaya Ogan Ilir 
Jam / Waktu : 09:00- 10:00 WIB 

 
1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 
 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang Persiapan persalinan dengan episiotomi pada 

ibu hamil di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir. 

B. Tujuan Khusus 
 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu 

Mampu: 

1. Menjelaskan pengertian persalinan 

2. Mengetahui persiapan persalinan dengan episitomi 

3. Mengetahui cara mengatasinya 
 
 

2) Metode Penyuluhan 
 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

3) Media 
 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 



 
moderator  

 
penyaji 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

 
Observe 

 
4) Setting tempat 

 
 
 

 

    
 
 

 
 

 
   

 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta 
Peserta Peserta Peserta 



 
 
 

5) Kegiatan penyuluhan 
 
 

 
o 

Waktu Kegiatan penyuluhan Kegian peserta 

1 5 menit Pembukaan : 
1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 
2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 
3. Melakukan kontrak 

waktu. 
4. Menyebutkan materi 

penyuluhan yang akan 
diberikan 

1. Menyambut 
salam dan 
mendengarkan 

2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Mendengarkan 

2 10 menit Pelaksanaan : 
Pengertian persalinan 
Persiapan persalinan 
Cara Mengatasi 
 

1. Menyampaikan 
informasi yang 
telah diketahui 

2. Mendengarkan 
dan 
Memperhatikan. 

3 10 menit Tanya jawab : 
1. Memberi kesempatan 

bertanya kepada 
peserta 

1.  Memberikan 
pertanyaan 

2.  Menjawab 
pertanyaan 



 
 
 
 
 
 

  2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

4 5 menit Penutup : 

1. Feedback materi 

2. Menyimpulkan materi 

yang telah diberikan. 

3. Membagi leaflet 

4. Mengucapkan 

terimakasih dan salam 

penutup 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

3. Menerima 

leaflet. 

 

6) Evaluasi 
Prosedur : Pemahaman materi 
Bentuk : Essay 
Jenis : Lisan



 
MATERI PENYULUHAN 

 
Pengertian Persalinan 

 
Persalinan adalah proses membuka dan menipis nya serviks dan janin 

turunke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), 

lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi bai ibu 

maupun janin. 

 
Beberapa pengertian lain dari persalinan spontan dengan tenaga ibu, 

persalinan buatan dengan bantuan, persalinan anjuran bila persalinan terjadi 

tidak dengan sendirinya tetapi melalui pacuan. persalinan dikatakan normal 

bila tidak ada penyulit ( Hidayat, 2017). 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Persalinan 

 
a. Power (tenaga) 

 
b. His/kontraksi 

 
c. Kekuatan ibu mengedan 

 
d. Passenger (janin dan plasenta) 

 
e. Passage (jalan lahir) 

 
f. Psikis ibu bersalin 

 
g. Penolong (Hidayat, 2017) 



 
1. Tanda – Tanda Persalinan 

 
a. Adanya kontraksi rahim 

 
Secara umum, tanda awal bahwa ibu hamil untuk melahirkan adalah 

mengejangnya rahim atau di kenal dengan istilah konraksi. Kontraki 

tersebut berirama, teratur, dan ivoluter, umumnya kontraksi bertujuan 

untuk menyiapkan mulut rahim untuk membesar dan meningkatkan 

aliran darah di dalam plasenta. Kontraksi yang sesungguhnya akan 

muncul dan hilang secara teratur dan intensitas makin lama makin 

meningkat. Perut akan mengalami kontraksi dan relaksasi, di akhir 

kehamilan proses kontraksi akan lebih sering terjadi. 

 

b. Keluarya lendir bercampur darah 

 

Lendir di sekresi sebagai hasil poliferasi kelenjar lendir serviks pada 

awal kehamilan. Lendir mulanya menyumbat leher rahim, sumbatan 

yang tebal pada mulut rahim terlepas, sehingga menyebabkan 

keluarya lendir yang berwarna kemerahan bercampur darah dan 

terdorong keluar oleh kontraksi yang membuka mulut rahim yang 

menendakan mulut rahim menjadi lunak dan membuka. Lendir inilah 

yang dimaksud dengan bloodyslym. 

 

c. Keluarnya air ketuban 

 

Proses penting menjelang persalinan adalah pecahnya air ketuban. 

Selama 9 bulan masa gestasi bayi aman melayang dalam cairan 

amnion. Keluar nya air- air dan jumlahnya cukup banyak, berasal dari 

ketuban yang pecah akibat kontraksi yang makin sering terjadi.



 

d. Pembukaan serviks 

 

Penipisan mendahului dilatasi serviks, pertama-pertama aktivitas uterus 

di mulai untuk mencapai penipisan, setelah penipisan kemudian aktivitas 

uterus menghasilkan dilatasi serviks yang cepat. Membukanya leher 

rahim sebagai respon tehadap kontraksi yang mengembang. Tanda ini 

tidak di rasakan oleh pasien tapi dapat di ketahui dengan pemeriksaan 

dalam (Walyani, 2016). 

 

2. Tahapan Persalinan 

 

Pada proses persalinan di bagi menjadi 4 kala yaitu : 

 

1. Kala 1: Kala pembukaan 

Waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap (10cm). 

Dalam kala pembukaan di bagi menjadi 2 fase. 

a) Fase laten 

Di mulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara bertahap. 

1) Pembukaan kurang dari 4 cm. 

2) Biasanya berlangsung kurang dari 8 jam. 

 

b) Fase aktif 

1)  Frekwensi dan lama kontraksi uterus umunya meningkat 

(kontraksi ade kuat/3 kali atau lebih dalam 10 menit dan 

berlangsung selama 40 detik atau lebih). 

2) Serviks membuka dari 4-10, biasa nya dengan kecepatan 1 

cm / lebih perjam hingga pembukaan lengkap (10). 

3) Terjadi penurunan bagian terbawah janin. 

 

 

 

 

 

 



4) Berlangsung selama 6 jam dan di bagi menjadi 3 fase yaitu : 

 

1. Periode akselerasi, berlangsung selama 2 jam 

pembukaan menjadi4 cm. 

2. Periode dilatasi maksimal, berlangsung selama 2 jam 

pembukaanberlangsung cepat dari 4 menjadi 9 cm. 

3. Periode diselerasi, berlangsung lambat dalam waktu 2 

jampembukaan 9 cm menadi 10 cm / lengkap. 

 

2. Kala II : kala pengeluaran janin 

Waktu uterus dengan kekuatan HIS di tambah kekuatan 

mengejanmendorong janin hingga keluar. 

 

Pada kala II memiiki ciri khas : 

a) His terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2 sampai 3 menit 

sekali. 

b) Kepala janin telah turun dan  masuk  ruang  panggul dan secara 

reflektoris menimbulkan rasa ingin mengejan. 

c) Tekanan pada rektum, ibu merasa ingin BAB. 

d) Anus membuka. 

Pada waktu His kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka 

dan perineum meregang, dengan His dan mengejan yang terpimpin 

kepala akan lahir dan di ikutiseluruh badan janin. 

 

Lama pada kala II ini pada primi dan multipara berbeda yaitu: 

a) Primipara kala II berlangsung 1,5 jam - 2 jam 

b) Multipara kala II berlangsung 0,5 jam – 1 jam (Walyani,2016). 



3. Kala III : Kala Uri 

Yaitu waktu pelepasan dan pengeluaran uri (plasenta). Setelah bayi 

lahir kontraksi rahim berhenti sebentar, uterus teraba keras dengan tinggi 

fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi tebal 2 kali 

sebelumnya. Beberapa saat kemudian timbul his pengeluaran dan 

pelepasan uri, dala waktu 1-5 menit plaseta terlepas terdorong ke dalam 

vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan 

(brantandrew,seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah 

bayi lahir). Dan pada pengeluaran plasenta biasanya di sertai dengan 

pengeluaran darah kira – kira 100-200 cc ( Hidayat, 2018). 

 

4. Kala IV : Kala Pengawasan 

Tahap ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap 

bahaya perdarahan. Pengawasan ini di lakukan selama kurang lebih 2 

jam. Dalam tahapini bu masih mengeluarkan darah dari vagina, tapi tidak 

banyak, yang berasal dari pembulu darah yang ada di dinding rahim 

tempat terlepasnya plasenta, dan setelahbeberapa hari akan mengeluarkan 

cairan sedikit darah yang di sebut lochea yang berasal dari sisa sisa 

jaringan. Pada beberapa keadaan, pengeluaran darah setelah proses 

kelahiran, menjadi banyak. Ini di sebabkan beberapa faktor seperti 

lemahnya kontraksi atau tidak berkontraksi otot-otot rahim. Oleh karena 

itu perlu di lakukan pengawasan sehingga jika perdarahan semakin hebat, 

dapat di lakukan tindakan secepatnya ( Hidayat, 2018) 

 

Komplikasi Persalinan 

 

Pada kehamilan dan persalinan dapat terjadi perlukaan pada alat-alat 

genetalia walaupun yang paling sering terjadi ialah perlukaan ketika 

persalinan. Perlukaan alat genetalia pada kehamilan dapat terjadi baik pada 

uterus, serviks maupun pada vagina, sedangkan pada persalinan di 



 

 

samping pada ketiga tempat diatas diperlukan dapat terjadi juga pada 

vulva dan perineum. Derajat luka dapat ringan hanya berupa luka lecet 

saja sampai yang berat berupa terjadinya robekan yang luas disertai 

perdarahan yang hebat (Prawihardjo, 2018). 

 

1. Pengertian Ruptur Perineum 

 

Robekan yang terjadi pada perineum, vagina, serviks, atau uterus, 

dapat terjadi secara spontan maupun akibt tindakan manipulatif pada 

pertolongan persalinan. Bila perdarahan masih berlangsung meski kontraksi 

uterus baik dan tidak di dapatkan adanya retensi plasenta maupun adanya 

sisa plasenta, kemungkinan telah terjadi perlukaan jalan lahir. 

 

2. Jenis Robekan perineum berdasarkan luasnya adalah sebagai 

berikut : 

 

a. Derajat satu : Robekan ini hanya terjadi pada mukosa vagina, 

vulva, bagian depan, kulit perineum. 

b. Derajat dua :Robekan ini terjadi pada mukosa vagina, vulva, Bagian 

depan, kulit perineum dan otot perineum. 
c. Derajat tiga : Robekan ini terjadi pada mukosa vagina, 

vulva, bagian depan, kulit   perineum,   otot-otot perineum dan 

sfingterani eksterna. 



 

 

d. Derajat empat : Robekan dapat terjadi pada seluruh 

Perineum dan sfingterani yang meluas sampai ke mukosa 

rectum 

 

 

 

Gambar 2.1 Derajat Robekan Perineum 

 

Pada persalinan sering terjadi ruptur perinium. Ruptur perineum 

terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga 

pada persalinan berikutnya. Ruptur perineum umumnya terjadi di garis 

tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat, 

sudut arkus pubis lebih kecil daripada biasa, kepala janin melewati 

pintu panggul bawah dengan ukuran yang lebih besar daripada 

sirkumferensia suboksipito bregmatika. 

 

3. Penjahitan Rupture Perineum 

 

Penjahitan ruptur perineum dapat dilakukan dengan cara berikut ini: 

a) Penjahitan Ruptur Perineum Derajat I 

Penjahitan robekan perineum tingkat I dapat dilakukan hanya 

dengan memakai cutgut yang dijahitkan secara jelujur 

(continoussuture) atau dengan angka delapan (figureof eight). 

Biasanya hanya pada mukosa vagina, komisura posterior, kulit 

perineum. 

 

 

 

 

 



b) Penjahitan rupture perineum derajat II. 

Sebelum dilakuakan penjahitan pada perineum derajat II, jika 

di jumpai pingir ruptur yang tidak rata atau bergerigi, maka 

pingir yang bergerigi tersebut diratakan dahulu. Pinggir ruptur 

sebelah kiri dan kanan masing- masing diklem terlebih dahulu, 

kemudian digunting, setelah pingir ruptur rata baru dilakukan 

penjahitan luka perineum. Mula-mula otot di jahit dengan 

cutgut, kemudian selaput vagina dijahit dengan cutgut secara 

 

terputus-putus atau jelujur, penjahitan selaput lendir vagina 

dimulai dari puncak robekan. Cara Terakhir kulit perineum 

dijahit dengan nbanang secara terputus-putus. Biasanya pada 

mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot 

perineum. 

 

c) Penjahitan ruptur perineum derajat III. 

 

Mula-mula dindingdepan rekrum yang robek dijahit. 

Kemudian fasia perirektal dan fasia rektovaginal dijahit 

dengan catgut kromik, sehingga bertemu kembali. Ujung-ujung 

otot spinter ani terpisah oleh karena robekan diklem dengan 

klem Pean lurus, kemudian dijahit dengan 2-3 jahitan cutgut 

kromik sehingga bertemu kembali. Selanjutnya robekandijahit 

lapis demi lapis seperti menjahit robekan perineum derajat II. 

Biasanya pada mukosa vagina, komisura posterior, kulit 

perineum, otot perineum, otot spingter ani eksterna. 

 

d) Penjahitan rupture perineum derajat IV. 

 

1) Menjahit mukosa rectum: 

a.Jahitan mukosa rectum sedemikian rupa sehingga epitelnya 

melipat kedalam lumen. Ini untuk menghindari: Infeksi 

sekunder karena feces, terjadi fistula. 



 

 

b.Dipergunakan benang cutgut nomor 2/0-3/0. 

c.Lapisan kedua di atas mukosa untuk menguatkan dan 

menghindar fistula dan infeksi. 

 

2) Menjahit sfingter ani eksterna 

a. Kedua sfinter yang putus dipegang dengan klem allis 

diadaptasikan dan dijahit mengunakan benang 2/0 kromik 

cutgut atau vikril nomor 0. 

b. Lapisan kedua jaringan perineum, dijahit untuk 

memperkuat jahitan pada sfinter ani dan mukosa rectum. 

 

3). Menjahit dinding Vagina: 

a. Jahitlah dulu hymen kromik cutgut nomor 2/30 seutuhnya 

sehingga dapat     digunakan sebagai petunjuk menjahit kea 

rah vagina dan ke arah perineum. 

b. Vagina dijahit berlapis dan tidak terlalu kuat sehingga 

sirkulasi tidakterganggu. 

c. Jahitan dapat secara simpul atau jelujur. 

 

4). Jahitan pada Perineum 

a. Dengan jahitan hymen sebagai batas untuk adaptasi 

anatomis, jahitan pada perineum tidak akan mengalami 

kesulitan. 

b. Setelah mencapai sfinter ani eksterna, jahit diambil agak 

dalam sebagai penjahitan penyangga dan nuntuk 

memperkuatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Robekan dinding vagina. 

Perlukaan vagina sering terjadi sewaktu: 

1) Melahirkan janin dengan curam. 

2) Ekstraksi bokong 

3) Ekstraksi vakum (Prawirohardjo, 2018). 

4) Faktor- faktor penyebab rupture perineum 

a. Kepala janin terlalu cepat lahir 

b. Persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya 

c. Sebelumnya pada perineum terdapat banyak jaringan 

d. Pada persalinan dengan distosia 

bahu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. 
Dokumentasi Kegiatan 

 
a. Foto Kegiatan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b. Leaflet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Daftar Hadir Peserta 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Lampiran 6. 
Realisasi Anggaran 

 
Kegiatan Kebutuhan Realisasi Anggaran 

Konsumsi • Snack 

50 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 500.000 

Penyuluhan • Cetak Media 

Penyuluhan 

• Souvenir 

 

Rp. 100.000 

Rp.  200.000 

Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 150.000 x 3 

orang 

• Honorarium RT 

Rp. 200.000 

• Honorarium 

Kader PKK 

Rp. 200.000 x 2 

orang 

• Pembuatan 

laporan 

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 150.000 

 

 

 

Rp. 450.000 

 

Rp. 200.000 

 

 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 150.000 

 

 

 

TOTAL Rp. 2.000.000 

 

 

 
 

 
 

	



 


