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RINGKASAN
Pencegahan kematian maternal merupakan salah satu tujuan terpenting
dari pelayanan maternal dan neonatal. Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah
satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat, Adapun penyebabnya
yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, abortus dan partus lama
Berdasarkan survey pendahuluan ibu hamil sebanyak 10 ibu hamil, terdapat 6 ibu
hamil yang mengatakan bahwa belum mengenal tanda bahaya persalinan. Tujuan
pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang persalinan dan mengenali tanda bahaya persalinan. Peserta
kegiatan ini adalah ibu hamil dengan umur minimal 18 tahun maksimal 52 tahun
yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan Ogan Ilir. Adapun hasil yang didapat
adalah terjadi peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan sebelum dan sesudah
kegiatan.

PRAKATA
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua berkat dan rahmat-Nya
sehingga dapat terselesaikannya laporan yang berjudul ’Mengenal Persalinan
Tanda Bahaya Persalinan di Kecamatan Ogan Ilir’. 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 :
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisa Situasi
Menurut hasil penelitian Women Research Institute (2010) yang
diolah dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007,
penyebab utama kematian ibu tertinggi adalah pendarahan (28%), seperti juga
data SDKI 2012 menunjukkan akibat kematian ibu tertinggi adalah
pendarahan (42%). Hal ini disebabkan oleh tiga keterlambatan yang terjadi,
yaitu 1) terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan; 2)
terlambat mencapai fasilitas kesehatan; dan 3) terlambat mendapatkan
pelayanan di fasilitas kesehatan. Ketiga keterlambatan tersebut dapat dicegah
dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Ibu hamil mengenai
tanda bahaya dalam persalinan, jika Ibu mengalami segera datang ke
puskesmas atau tenaga kesehatan sehingga keterlambatan dapat dicegah, ibu
segera mendapat pertolongan yang pada akhirnya dapat menurunkan kasus
kematian Ibu.
Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah satu indikator penting
dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan
atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)
tanpa memperhitungkan lama kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup.
Data Profil Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015
menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sumatera selatan tahun
2014 yaitu 58 jiwa. Adapun penyebabnya yaitu perdarahan, hipertensi dalam
kehamilan, infeksi, abortus dan partus lama.
Bertolak dari permasalahan tersebut, maka Departemen Kesehatan
membuat skala prioritas untuk mencapai Indonesia Sehat, dalam kurun waktu
2015 – 2018, sektor kesehatan diarahkan untuk memfokuskan upaya

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Agar sumber
daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upayaupaya tersebut diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan
sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.
Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan pendekatan
keluarga yang merupakan salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan
di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya
menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga
keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Keluarga
sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat karena
menurut Friedman (1998), terdapat Lima fungsi keluarga, yaitu: 1. Fungsi
afektif (The Affective Function); 2. Fungsi sosialisasi ; 3. Fungsi reproduksi
(The Reproduction Function); 4.Fungsi ekonomi (The Economic Function); 5.
Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function)
(Kementerian Kesehatan RI, 2016).
Menyiapkan

persalinan

dan

kesiagaan

bila

terjadi

penyulit/komplikasi. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya
kegiatan pengabdian ini. Hasil survey awal yang dilakukan oleh tim
pengabdian masyarakat yaitu kasus kematian ibu 2 jiwa. Penyebab kematian
Ibu karena perdarahan. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 ibu, diketahui
60% dari total ibu yang diwawancara belum mengetahui tanda bahaya dalam
persalinan.

B. Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang tanda
bahaya dalam persalinan serta mengenal persalinan dalam Wilayah
Kecamatan Ogan Ilir.
C. Manfaat Kegiatan.
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan tentang tanda bahaya dalam persalinan serta
mengenal persalinan;
2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan
memberikan kontribusi secara langsung sebagai implementasi dari proses
pembelajaran.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A.TARGET
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu-ibu tentang Persalina ndan
tanda bahaya pada saat persalinan.
B. LUARAN
Luaran yang dihasilkan melalui program pengabdian ini melalui media
elektronik sehingga masyrakat mengalami peningkatan pengetahuan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN
A.

Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam peningkatan pengetahuan ini adalah
dengan memberikan penyuluhan berupa ceramah interaktif. Beberapa
Langkah yang digunakan, yaitu:
1. Penyuluhan mengenai Persalinan Tanda bahaya persalinan.
2. Pembagian leaflet
3. Pengisian kuesioner
4. Post test

B.

Khalayak Sasaran
Sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah
Ibu-ibu hamil.

C.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Selasa, 05 Juni 2018

Waktu

: 08.00-10.00 wib

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Ogan Ilir

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dalam
bentuk penyuluhan dengan metode ceramah. Hasil Evaluasi pre test dan post
test dari responden yang berjumlah 20 orang, didapatkan adanya peningkatan
pengetahuan dari data rata rata sebelum dan sesudah kegiatan yaitu pada pre
test sebesar 15,58 dan post test sebesar 16,73. Hal tersebut menggambarkan
adanya peningkatan yang bermakna pengetahuan responden sebelum dan
sesudah diberikan penyuluhan
B. PEMBAHASAN
Sektor kesehatan diarahkan untuk memfokuskan upaya Menurunkan
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Agar sumber daya yang ada
dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya tersebut
diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan
kepada keluarga, dengan Pendekatan Keluarga.
Ketidakberhasilan ibu hamil dalam mengenali resiko tinggi dan
rujukan yang terlambat merupakan salah satu permasalahan utama dari
terjadinya kematian ibu dan bayi dengan segala permasalahan dasarnya, baik
dari aspek kesehatan maupun non kesehatan. Pendekatan resiko dimulai
dengan gagasan bahwa ukuran resiko adalah gambaran adanya kebutuhan
pelayanan yang lebih intensif, dimana kebutuhan ini sebetulnya sudah ada
sebelum kejadian yang diramalkan itu terjadi. Pendekatan resiko pada ibu
hamil merupakan strategi operasional dalam upaya pencegahan terhadap
kemungkinan kesakitan atau kematian melalui peningkatan efektifitas dan
efisiensi dengan memberikan pelayanan yang lebih intensif kepada resiko ibu
hamil dengan cepat serta tepat, agar keadaan gawat ibu maupun bayi dapat
dicegah.

Pengetahuan dan kesadaran ibu hamil sangat diperlukan dalam
melakukan mengenali kehamilan resiko tinggi dan tanda bahaya persalinan.
Ibu yang mengetahui resiko tinggi pada ibu hamil akan menyadari
pentingnya melakukan pemantauan pada kehamilannya, sehingga bila terjadi
penyimpangan dari normal diharapkan dapat mengambil keputusan untuk
datang ke tenaga kesehatan. Hal ini peran tenaga kesehatan sangat diharapkan
untuk dapat melakukan pemantauan pada kehamilan resiko tinggi. (Mulyati
and Yuliastanti, Desember 2012).
Pengalaman ibu saat mengalami kehamilan amatlah penting, dan
bahkan bias diturunkan pengalaman tersebut, jika pengalaman tersebut yang
sebenarnya telah dibuktikan secara ilmiah. Untuk tercapainya tujuan utama
dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Maka perlu dukungan
kesehatan terhadap ibu hamil melalui pendidikan kesehatan kepada ibu hamil
dan upaya pelaporan ke tenaga kesehatan apabila ada kondisi kehamilan yang
berisiko.(Mauludiyah et al., 2015). Semakin tinggi pertolongan persalinan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan mempengaruhi penurunan AKI
dalam arti kesadaran masyarakat akan risiko pada kehamilan dan persalinan
akan mempengaruhi derajat kesehatan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A.

SIMPULAN
Setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai, didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Dari hasil evaluasi pre test dan post test menunjukkan ibu hamil sudah
memahami Persalinan dan mengenal tanda-tanda bahaya Persalinan.

2.

Adanya peningkatan kemampuan ibu hamil dan keluarga tentang
deteksi dini risiko pada pada saat persalinan, Hal tersebut terlihat
dengan mengajukan pertanyaan yang membandingkan pengalaman
yang ada dengan teori yang diberikan.

B.

SARAN
1.

Bidan untuk lebih intensif dalam pemberian informasi kesehatan
kepada ibu hamil dalam bentuk penyuluhan kesehatan secara rutin dan
terjadwal khususnya pada ibu hamil dengan melibatkan keluarga,
sehingga akan memberi dampak pada penurunan kasus kematian ibu

2.

Keluargaelalu memberi dukungan kepada ibu hamil dari saat
kehamilan sampai persalinan
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen

Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa

Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian

LAMPIRAN 4
SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok pembahasan

: Persalinan

Sub pokok pembahasan

: Mengenal persalinan dan tanda bahaya persalinan
di Kecamatan Ogan Ilir

Sasaran

: Ibu-Ibu hamil di Kec Ogan Ilir

Hari/ Tanggal

: Selasa, 05 Juni 2018

Tempat

: Balai Pertemuan Kec Ogan Ilir

Jam / Waktu

: 08.00- 10.00 WIB

Penyuluh

: Desi Hariani, SST., M.Kes

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Tanda
Bahaya Persalinan diharapkan seluruh Ibu hamil di Kec Ogan Ilir
mengetahui tentang Persalinan dan mengenali Tanda Bahaya
Persalinan
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan
Seluruh Ibu hamil di Kec Ogan Ilir Mampu:
1. Menjelaskan tentang Persalinan
2. Mengetahui tentang Tanda Bahaya Persalinan
2) Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3) Media
1. Laptop
2. Leaftlet

5) Setting tempat

moderator

penyaji

aaaaaa
Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Kegiatan Penyuluhan
No
1.

Waktu
Pembukaan
(10 Menit)

1.
2.
3.
4.

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Kegiatan penyuluhan
Memberi salam dan
memperkenalkan diri
Menjelaskan
tujuan
dari penyuluhan.
Menggali pengetahuan
Peserta tentang Tanda
Bahaya Persalinan
Melakukan
kontrak
waktu.

Menjelaskan.

Tanya Jawab
(15 Menit)

4.

Penutup
(15 Menit)

2.
3.
4.
1.

1.Memberikan Informasi
tentang
danTanda
Persalinan

3.

1.

Persalinan
Bahaya

1. Memberi kesempatan
Peserta
Untuk
bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai
materi
penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih
dan
salam
penutup

2.

Kegiatan peserta
Menjawab
salam
dan
mendengarkan
Mendengarkan
dan
memperhatikan
Menjawab
Pertanyaan
Menyetujui
Kontrak waktu
Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
Mendengarkan
dan
Memperhatikan

1. Peserta Aktif
Bertanya
2.
Menjawab
pertanyaan
1. Menyebutkan
sesuai
materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

MATERI PENYULUHAN
A. PENGERTIAN PERSALINAN
Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun
kedalam jalan lahir. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang
terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan
presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin.
B. TANDA-TANDA PERSALINAN
Proses persalinan berbeda-beda pada tiap individu, namun ada beberapa
tanda yang dapat membantu ibu untuk memperkirakan kapan waktu persalinan
tiba. Selama kehamilan, ibu akan merasakan kontraksi rahim (mulas, kram perut)
yang lemah dan tidak teratur, yang disebut kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi
tersebut tidak menyebabkan lahirnya bayi. Menjelang persalinan akan terjadi
kontraksi otot-otot rahim yang menyebabkan bayi lahir, ini disebut His.
His pada bulan terakhir kehamilan akan terjadi beberapa kali.
Ciri-ciri tanda bahwa persalinan mulai berlangsung
1)

Lendir bercampur darah keluar dari jalan lahir

Pengeluaran lendir bercampur darah, terjadi karena sumbatan yang tebal pada
mulut rahim terlepas sehingga menyebabkan keluarnya lendir yang berwarna
kemerahan karena bercampur darah.
Apa yang harus dilakukan?
Pengeluaran darah dan lendir dapat terjadi beberapa hari sebelum persalinan, jadi
tunggulah sampai mendapat kontraksi yang teratur atau air ketuban pecah,
sebelum pergi ke rumah sakit. Hubungi nakes bila terjadi perdarahan hebat
2)

Air ketuban pecah

Kantung ketuban yang mengelilingi bayi pecah sehionggga air ketuban keluar
(normal air ketuban adakah cairan yang bersih, jernih dan tidak berbau.

Apa yang harus dilakukan?
Hubungi nakes dan segera ke fasilitas kesehatan, wapaupun belum merasakan
kontraksi, karena ini menjadi resiko infeksi. Sementara diperjalan gunakan
pembalut wanita agar dapat mnyerap cairan ketuban yang keluar.
3)

Kontraksi yang teratur

Tidak seperti kontraksi braxton hick, kontraksi timbul secara teratur, mula-mula
kontraksi hanya sebentar kemudian bertambah lama dan bertambah kuat, dan
kontraksi terjadi simetris di kedua sisi perut mulai dari bagian atas dekat saluran
telur ke seluruh rahim, dan nyeri tidak hilang/ berkurang dengan istirahat atau
elusan.
Apa yang harus dilakukan?
Ketika kontraksi teratur, mulailah untuk menghitung waktunya. Catatlah lamanya
waktu antara satu kontraksi dengan kontraksi berikut, dan lamanya kontraksi
berlangsung. Persalinan hanya terjadi bile kontraksi menjadi semakin dekat 40
detik antara kontraksi lainnya. Persalinan pertama kali akan berlangsung 12-14
jam sehingga lebih baik anda menunggu di rumah atau beristirahat
mengumpulkan energi untuk persalinan. Jadi kontraksi anda sudah setiap 5 menit
sekali atau sangat sakit anda dapat pergi ke rumah sakit. Jangan lupa membawa
tas yang sudah anda siapkan
C. HAL YANG HARUS DILAKUKAN
Hal-hal yang harus dilakukan ibu bersalin
1. Proses persalinan berlangsung 12 jam sejak terasa mulas. Jadi ibu masih bisa
makan, minum, BAK, dan jalan-jalan
2. Jika mulas-mulas bertambah, terik nafas panjang melalui hidung dan
mengeluarkan melalui mulut
3. Jika ibu merasa ingin BAB berarti bayi akan lahir segera beri tahu nakes
4. Ikuti anjuran nakes kapan ibu harus mengejan waktu bayi akan lahir.

D. MASALAH DALAM PERSALINAN
Demi keselamatan ibu dan bayi, waspadai beberapa masalah saat persalinan
berikut ini:
1)

Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas

2)

Keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan

3)

Tali pusat atau tangan/kaki bayi terlihat pada jalan lahir

4)

Tidak kuat mengejan

5)

Mengalami kejang-kejang

6)

Air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas

7)

Air ketuban keruh dan berbau

8)

Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar

9)

Gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat

10)

Keluar darah banyak ketika bayi lahir

Jangan remehkan masalah-masalah tersebut saat persalinan. Dalam kondisi
semacam itu, perlu penanganan medis yang sifatnya darurat demi keselamatan ibu
dan bayi.
E. TANDA-TANDA BAHAYA IBU BERSALIN
1)

Ketuban pecah dini

Normalnya ketuban pecah beberapa saat sebelum melahirkan. Jika sebelum
tanggal perkiraan persalinan ibu talah merasa keluarnya cairan dalm jumlah
banyak dari kemaluan (pecahnya ketuban), Segeralah ke Nakes, karena ketuban
pecah dini meningkatkan resiko terjadinya infeksi.
2)

Perdarahan

Perdarahan pada kehamilan lanjut ( Ususia kehamilan > 20 minggu) meskipun
sangat sedikit dapat merupakan ancaman bagi ibu dan janin. Ibu perlu segera
mendapatkan pertolongan di Nakes.
3)

Pergerakan janin berkurang

Berkurang atau hilangnya pergerakan janin dapat merupakan suatu tanda gawat
janin yang dapat berakhir denagn kematian janin. Karena itu sebaiknya ibu
mengerti cara menghitung pergerakan janin dalam satu hari, dan segera ke Nakes

jika menduga pergerakan janin berkurang. Pemantauan pergerakan janin harus
sudah duimual;ai sejak awal, yakni sejak ibu merasa pergerakan janinnya, karena
ibu sendirilah yang paling tahu dan mungkin mendeteksei kesehatan janinnya,
bisanya

memperhatikan

gerakan

janin

setiap

hari,

dianjurkan

untuk

memperhatikannya pada malaam hari, saat itu janin sedang ’bangun’. Caranya :
ibu berbaring ( malam hari dan menghitung gerakan janin selama 20 menit. Janin
yang sehat akan bergerak labih dari 5 kali dalam 20 menit. Apabila ini terjadi,
janin ibu akan baik selama 24 jam berikutnya sehingga dengan memantau gerakan
janin ibu dapat memprediksi kesehatan janin setidaknya 24 jam ke depan. Apabila
janin bergerak kurang dari 5 kali dalam 20 menit segera hubungi nakes untuk
mndapatkan pemantauan yang lebih akurat dengan cara NST (Non Stress Test)
4)

Tekanan darah meningkat

Tekanan darah meningkat tanpa pemeriksaan tensi darah sulit diketahui, tetapi
apabila ibu merasa bengkak pada kaki yang tidak hilang setelah diistirahatkan,
bengkat pada punggung tangan, bengkak pada kelopak mata atau bagian tubuh
lainnya segera hubungi nakes karena kemungkinan ibu terancam pre-eklampsi
(keracunan kehamilan).
F. BAHAYA YANG TEJADI JIKA PERSALINAN TIDAK DITOLONG
OLEH PETUGAS KESEHATAN
1. Alat-alat persalinan tidak memadai
2. Persalinan tidak ditangani secara tepat
3. Bahaya yang terjadi tidak dengan cepat ditangani
4. Penanganan komplikasi terlambat
5. Kematian ibu dan atau janin

G. PERSIAPAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN
1.

Menyiapakan baju, popok, selimut bayi dan lain-lain.

2.

Tempat yang akan dijadikan sebagai tempat melahirkan.

3.

Biaya pada waktu melahirkan.

4.

Siapkan donor darah jika sewaktu-waktu diperlukan ibu

5.

Menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu perlukan.

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI
A.Foto Kegiatan

B.Leaflet

C. Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 6
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Snack

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

Rp. 500.000

Cetak Leaflet

50 x Rp. 1000
Umum

Anggaran

•

Souvenir

•

Honorarium Pelaksana

Rp. 50.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000 x 3 orang
•

Honorarium RT

Rp. 300.000

Rp. 200.000
•

Honorarium Kader

Rp. 200.000 x 2 orang
• Pembuatan laporan kegiatan
dan penggandaan

Rp. 300.000
Rp. 400.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000
•

ATK

Rp. 50.000

Rp. 50.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

