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RINGKASAN
Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik
didalam 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 di
RT 19 Kelurahan/Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan Tujuan
Pengabdian

ini

adalah

memberikan

bekal

pengetahuan

kepada

masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Pentingnya Deteksi
Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil . Target luaran yang

diharapkan dari kegitan ini adalah meningkatkan pengetahuan ibu hamil
tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dengan memberikan penyuluhan
kesehatan tentang pentingnya deteksi dini tanda-tanda bahaya kehamilan.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di RT 19 Kelurahan/Kecamatan Gandus
Kota 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 Ibu Hamil yang
berjumlah 25 dan tujuan dari kegiatan penyuluhan dosen prodi D3
kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun
kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar ibu-ibu
dapat mengikuti kegiatan penyuluhan yang berjudul Pentingnya Deteksi
Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil dengan baik.
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PRAKATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan Rahmat-Nya
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Yang Berjudul TandaTanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil Guna Meningkatkan
Pengetahuan Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil Di RT 30
Talang Pete Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota 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.

Ns. Dewi Rury Arindari, M. Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat.

3.

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

4.

Warga masyarakat di RT 30 Talang Pete Kelurahan Plaju Darat
Kecamatan Plaju Tahun 2020.

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,

Mardelia Astriani, M.Ke
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Komplikasi kehamilan dan persalinan seringkali terjadi di negara
berkembang. Lebih dari 40% ibu hamil akan mengalami beberapa
komplikasi selama kehamilan, 15% dari komplikasi kehamilan bisa
mengancam kehidupan dan memerlukan perawatan obstetric segera. World
Health Organization (WHO) memperkirakan setengah juta perempuan
meninggal setiap tahunnya akibat kehamilannya dan 99% dari kematian ini
terjadi pada negara berkembang. (El-Nagar, Ahmed, & Belal, 2020)
Hasil penelitian di daerah Urban Tanzania menunjukkan dari 384
Participants ibu hamil, 67 orang (17,4%) pernah mengalami tanda-tanda
bahaya pada kehamilan dan 61 orang (91%) dari ibu hamil yang mengalami
tanda-tanda bahaya kehamilan tersebut langsung datang ke fasilitas
kesehatan saat mengalami tanda-tanda bahaya kehamilan. (Mwilike et
al.2018).Di Ethiopia dari 632 ibu hamil yang dilakukan wawancara hanya
98 (15,5%) responden yang mengetahui tentang tanda-tanda bahaya
kehamilan. (Maseresha N.et al., 2020)
Millenium Development Goals (MDGs) menargetkan Angka Kematian
Ibu (AKI) di Indonesia turun menjadi 102/100.000 kelahiran hidup (KH)
pada tahun 2015, akan tetapi berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, AKI
pada tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini
menunjukkan penurunan yang sangat lambat dibandingkan pada tahun 2020
yaitu sebesar 359/100.000 KH. (Kemenkes RI, 2020)
Berdasarkan Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2020, 19%
wanita hamil mengalami komplikasi selama kehamilan. Diantara wanita
yang mengalami komplikasi kehamilan, 5% mengalami perdarahan
berlebihan, masing-masing 3% mengalami muntah terus menerus dan
bengkak pada kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala yang disertai kejang,
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serta masing-masing 2% mengalami mulas sebelum 9 bulan dan ketuban
pecah dini serta 8% wanita mengalami komplikasi kehamilan lainnya
seperti demam tinggi, kejang, anemia dan hipertensi. (Kemenkes RI, 2020)
Setiap wanita hamil beserta pasangan dan keluarganya harus
mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam mengenali tanda-tanda
bahaya dan melakukan deteksi dini komplikasi kegawatdaruratan pada
kehamilan sehingga bisa terhindar dari bahaya kematian akibat kehamilan
tersebut. (WHO, 2020)
Beberapa studi menunjukkan wanita hamil mempunyai pengetahuan
yang

kurang

tentang

resiko

kesehatan

saat

kehamilan.

Hal

ini

mengindikasikan wanita hamil tersebut memerlukan beberapa metode
edukasi kesehatan yang efektif dan membantu mereka untuk meningkatkan
pengetahuan sehingga bisa melalui kehamilannya dengan sehat. Edukasi
kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyuluhan kesehatan dan kelas
ibu hamil. (Teng, et al. 2020)
2.

Rumusan Masalah
Banyak ibu-ibu hamil Di RT 19 Kelurahan/Kecamatan Gandus Kota
Palembang yang tidak mengetahui tentang tanda-tanda bahaya kehamilan
dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini, sehingga
mereka mengalami keterlambatan saat datang kepelayanan kesehatan.
Sesuai dengan data SDKI, sebanyak 19% wanita hamil mengalami
komplikasi selama kehamilan.

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang: Pentingnya Deteksi
Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil, sehingga dapat ikut
mensukeskan program pemerintah di Di RT 19 Kelurahan/Kecamatan
Gandus Kota Palembang.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

A. Target
Target dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa laporan
pengabdian masyarakat dan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang
tanda-tanda bahaya kehamilan, dengan memberikan penyuluhan Kesehatan
tentang pentingnya deteksi dini tanda-tanda bahaya kehamilan.
Dengan materi yang memberikan pemahaman tentang pentingnya
deteksi dini tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil di RT 30 tegal
binangun kecamatan plaju darat.

B. Luaran
Dari penyuluhan Mengenai persalinan letak sungsang (presbo)di RT 30
Tegal Binangun Kecamatan Plaju Darat
Pemahaman tentang pentingnya tentang tanda-tanda bahaya kehamilan
1. Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Satu artikel pada media massa elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil di di RT 19
Kelurahan/Kecamatan Gandus Kota Palembang.

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah dan diskusi/tanya jawab.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Minggu, 16 November 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Kantor Camat Gandus

1.1.

Tabel kegiatan penyuluhan
Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Deteksi Dini TandaTanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Rt 19
Kelurahan/Kecamatan Gandus
HARI/TAN
GGAL

Jumat,
20
November
2020

Jumat,

JAM

KEGIATAN

07.00 –
08.30

Berangkat ke
lokasi
Talang pete
RT 30 Tegal
binangun

09.00 –
13.00

Survey lokasi
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NARA
SUMBER

Mardelia
Astriani,
M.Keb `

Desi Hariani

` Mardelia
Astriani,

M.Keb
20
November
2020

Jumat,
20
November
2020

Jumat,
20
November
2020

Selasa,

pengabdian
masyarakat
dan sasaran
penyuluhan
Pengurusan
Perijinan
13.00 –
14.00

ISHOMA

Mardelia
Astriani,
M.Keb `

Desi Hariani

14.00 –
15.30

06.00 –
07.30

14
Desember
2020

Selasa,
14
Desember
2020

Desi Hariani

08.00 –
09.00
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Kembali ke
STIK Siti

Mardelia
Astriani,
M.Keb

Khadijah
Palembang

Desi Hariani

Berangkat ke
lokasi
lokasi RT 30
talang pete
tegal
binangun

Desi Hariani

Materi I

Mardelia
Astriani,
M.Keb

Mengetahui,
Kaprodi

Palembang, November 2020
Pelaksana

Meta Rosdiana, SST, M. Kes
NIK. 107650
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Mardelia Astriani, M.Keb
NIK. 148895

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di RT 19 Kelurahan/Kecamatan Gandus Kota
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 Ibu Hamil yang berjumlah 25 dan tujuan dari kegiatan
penyuluhan dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga
telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan
diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan penyuluhan yang
berjudul Pentingnya Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu
Hamil dengan b
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Terjadi peningkatan pengetahuan ibu hamil setelah mendapatkan
penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dibandingkan dengan
sebelum kegiatan penyuluhan. Semakin meningkatnya pengetahuan ibu
hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan diharapkan, setiap ibu hamil
mampu melakukan deteksi dini sendiri terhadap setiap komplikasi yang
mungkin terjadi selama masa kehamilan.
Kepada setiap ibu hamil diharapkan untuk selalu waspada terhadap
segala resiko terjadinya komplikasi kehamilan dengan aktif melakukan
deteksi dini setiap komplikasi yang akan terjadi selama kehamilan. Selain
itu kepada ibu hamil juga diharapkan untuk memanfaatkan buku Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA), dimana di dalam buku tersebut juga tersedia macammacam tanda-tanda bahaya kehamilan yang bisa terjadi pada ibu hamil.
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DAFTAR PUSTAKA
Chakrawati, Fitria dan Suwignyo Siswosuharjo. 2020. Panduan Super
Lengkap Hamil Sehat.Semarang.
Widodo, F.Y. 2011. Efek Pemakaian Pil Kontrasepsi Kombinasi Terhadap
Kadar Glukosa Darah, Jakarta.
http://www.stikeskusumahusada.ac.id/images/file/20.pdf.
tanggal 10 Desember 2018 pada pukul 20.00 WIB
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Diakses

pada

DFTAR LAMPIRAN
1.

Surat Tugas dan Surat Izin Kegiatan

2.

Kontrak Kerja

3.

Daftar Hadir Peserta

4.

Foto kegiatan

5.

Materi
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21

22

23

24

25

1.2.

Table daftar hadir peserta
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FOTO KEGIATAN
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SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan

: Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil

Sub pokok pembahasan
Sasaran

: Pengertian, Tujuan, Fungsi Pasangan Usia Subur
: Seluruh Masyarakat Di Rt 19 Kelurahan/Kecamatan Gandus
Kota Palembang
: Sabtu, 16 November 2020
: Talang Pete Kecamatan Plaju
: 09:00- 10:00 WIB

Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu
1) Tujuan

A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Penting nya
Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh
Ibu di Kecamatan Gandus teberau Mampu:
1. Menjelaskan Pengertian Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya
Kehamilan Pada Ibu Hamil
2. Mengetahui Pentingnya Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya
Kehamilan Pada Ibu Hamil
3. Mengetahui Fungsi Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya
Kehamilan Pada Ibu Hamil
4. Mengetahui Kunjungan Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya
Kehamilan Pada Ibu Hamil
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2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehaamilan
2. Pentingnya Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan
3. Mengetahui Fungsi Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan
4. Mengetahui Kunjungan Deteksi Dini Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan
3) Metode Penyuluhan
1.

Ceramah

2.

Tanya Jawab

4) Media
1.

Laptop

2.

LCD

3.

Leaftlet
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5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe
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6) Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

1.

Pembukaan
(10 Menit)

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.
3. Menggali pengetahuan
Peserta tentang Tanda
Bahaya Kehamilan
4. Melakukan

kontrak

waktu.

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Menjelaskan Tentang:
1. Pengertian Deteksi
Dini Tanda Bahaya

1. Menyampaikan
informasi

yang

telah diketahui
2. Mendengarkan

Kehamilan
2. Pentingnya Deteksi
Dini Tanda Bahaya

dan
Memperhatikan.

Kehamilan
3. Mengetahui Fungsi
Deteksi Dini Tanda
Bahaya Kehamilan
4. Mengetahui
Kunjungan Deteksi
Dini Tanda Bahaya
Kehamilan
3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya
2. Menjawab pertanyaan
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1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan
mengenai

Kembali
materi

penyuluhan

dan

penutup

sesuai

yang diberikan.
2. Menjawab

salam

diberikan
3. Mendengarkan
dan
salam

1) Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

32

materi

pertanyaan yang

3. Mengucapkan terima
kasih

1. Menyebutkan

membalas

MATERI
A.

Pengertian Deteksi Dini dan Tanda Bahaya Kehamilan
Deteksi dini resiko kehamilan adalah usaha menemukan seawal
mungkin adanya kelainan, komplikasi dan penyulit kehamilan serta
menyiapkan ibu untuk persalinan normal.
Deteksi,dini,dalam,pelayanan antenatal,adalah
mengarah pada penemuan ibu hamil beresiko agar dapat ditangani secara
memadai sehingga kesakitan atau kematian dapat dicegah. Untuk
pengenalan tanda-tanda kehamilan yang memiliki tanda bahaya dan
komplikasi kehamilan banyak poster -poster dan leaflet disebarkan kepada
masyarakat khususnya ibu-ibu hamil yang berkunjung dalam pelayanan
antenatal maupun pada kegiatan kunjungan rumah dalam pemantauan
kesehatan masyarakat.
Selain itu digunakan juga suatu alat bantu yang lebih memungkinkan
dilibatkannya ibu hamil untuk secara aktif mengamati sendiri kehamilannya.
Alat bantu tersebut juga bermanfaat bagi petugas kesehatan dalam
mengidentifikasi faktor resiko dan komplikasi kehamilan sehingga dapat
memberikan informasi dan saran yang tepat.
Alat bantu tersebut dikenal dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA).
Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan
adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode
antenatal, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa
menyebabkan kematian ibu.
B.

Tanda-Tanda Dini Bahaya/ Komplikasi Ibu Dan Janin Masa

Kehamilan Lanjut
Komplikasi pada ibu dan janin masa kehamilan lanjut :
a. Perdarahan pervaginam
b. Sakit kepala yang hebat
c. Penglihatan kabur
d. Bengkak diwajah dan jari-jari tangan
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e. Keluar cairan pervaginam
f. Sakit kepala yang hebat
g. Gerakan janin tidak terasa
h. Nyeri perut yang hebat

1. Penglihatan Kabur

a. Pengertian
Penglihatan kabur yaitu masalah visual yang mengindikasikan keadaaan
yang mengancam jiwa, adanya perubahan visual (penglihatan) yang
mendadak, misalnya pandangan kabur atau ada bayangan.
b. Penyebab
Karena pengaruh hormonal, ketajaman penglihatan ibu dapat
berubah dalam kehamilan. Perubahan ringan adalah normal. Perubahan
penglihatan ini mungkin disertai dengan sakit kepala yang hebat dan
mungkin suatu tanda dari pre-eklampsia.
c. Tanda dan gejala
a) Masalah visual yang mengidentifikasikan keadaaan yang mengancam
adalah perubahan visual yang mendak.
b) Perubahan visual ini mungkin disertai sakit kepala yang hebat dan
mungkin menandakan
c.

preeklamsia.

Diagnosa penunjang
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Pemeriksaan data : Periksa TD, protein urine, reflex, dan edema
d.

Penanganan

Berikan konseling pada ibu mengenai tanda-tanda pre-eklamsia

dan

segera merujuknya ke dokter spesialis kandungan.

2. Bengkak Pada Wajah Dan Jari-Jari Tangan

a. Pengertian
Edema ialah penimbunan cairan secara umum dan berlebihan dalam
jaringan tubuh dan biasanya dapat diketahui dari kenaikan berat badan
serta pembengkakan kaki, jari tangan dan muka. Edema pretibial yang
ringan sering ditemukan pada kehamilan biasa sehingga tidak seberapa
penting untuk penentuan diagnosis preeklamsia.
Selain itu,kenaikan BB ½ kg setiap minggunya dalam kehamilan
masih dianggap normal, tetapi bila kenaikan 1 kg seminggu beberapa
kali, maka perlu kewaspadaan terhadap timbulnya preeklamsia.

Bengkak pada muka atau tangan, disertai sakit kepala, penglihatan
kabur dan kejang Hampir separuh dari ibu hamil akan mengalami
bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari
dan biasa hilang setelah beristirahat atau meninggikan kaki.
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b.

Penyebab
Bengkak bisa menunjukkan masalah serius jika muncul pada

muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan disertai
dengan keluhan fisik yang lain.
Hal ini merupakan pertanda anemia, gagal jantung atau preeklamsia. Sakit kepala yang hebat dan kadang-kadang pandangan kabur
juga merupakan tanda pre-eklamsia. Bengkak pada wajah dan kaki
yang disertai tekanan darah tinggi dan sakit kepala, bila keadaan ini
dibiarkan maka ibu berisiko mengalami kejang-kejang. Keadaan ini
disebut eklamsia.
c.

Tanda dan gejala
Gejala anemia dapat muncul dalam bentuk edema (bengkak) karena

dengan menurunnya kekentalan darah pada penderita anemia, disebabkan
oleh berkurangnya kadar hemoglobin (Hb, sebagai pengangkut oksigen
dalam darah). Pada darah yang rendah kadar Hb-nya, kandungan
cairannya lebih tinggi dibandingkan dengan sel-sel darah merahnya.
d.

Diagnosa pembanding Lakukan pemeriksaan Hb.

e.

Penanganannya

a) Jika ibu tidak sadar atau kejang, segera menyiapkan fasilitas
tindakan gawat darurat.
b) Segera dilakukan penilaian terhadap keadaan umum, termasuk
tanda-tanda vital sambil menanyakan riwayat penyakit sekarang dan
terdahulu dari pasien atau keluarganya.
c) Jika pasien tidak bernafas atau pernafasan dangkal:
(1) Membebaskan jalan nafas.
(2) Jika tidak bernafas dilakukan ventilasi dengan masker
danbalon.
(3)

Jika

pasien

bernafas,

menitmelalui masker.
d) Jika pasien tidak sadar/koma:
(1) Membebaskan jalan nafas.
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diberi oksigen

4-6

liter

per

(2) Membaringkan pada sisi kiri.
(3) Mengukur suhu.
(4) Memeriksa adakah kaku tengkuk.
e) Jika kejang:

(1) Membaringkan pasien pada sisi kiri, tempat

tidur arah

kepala ditinggikan sedikit.
(2) Membebaskan jalan nafas.
(3) Melakukan pengawasan tanda-tanda vital.
(4) Menghindarkan pasien jatuh dari tempat tidur.

3. Keluar Cairan Per Vaginam

a. Pengertian
Keluarnya cairan berupa air-air dari vagina pada trimester 3. Cairan
pervaginam dalam kehamilan normal apabila tidak berupa perdarahan
banyak, air ketuban maupun leukhore yang patologis. Penyebab terbesar
persalinan prematur adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Insidensi
ketuban pecah dini 10 % mendekati dari semua persalinan dan 4 % pada
kehamilan kurang 34 mg.
Perdarahan vagina dalam kehamilan jarang yang normal pada
masa

awal kehamilan.

Ibu
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hamil

mungkin

akan mengalami

perdarahan yang sedikit di sekitar waktu pertama terlambat haidnya.
Perdarahan ini adalah implantasi, dan normal terjadi.
b. Penyebab
Penyebabnya

adalah

serviks

inkompeten,

ketegangan

rahim

berlebihan (kehamilan ganda, hidramnion), kelainan bawaan dari selaput
ketuban, infeksi.
c. Tanda dan gejala
Jika keluarnya cairan ibu tidak terasa, berbau amis, dan berwarna
putih keruh, berarti yang keluar adalah air ketuban.jika kehamilan belum
cukup bulan, hati-hati akan adanya persalinan preterm dan komplikasi
infeksi intrapartum.
Pada awal kehamilan perdarahan yang tidak normal adalah
perdarahan yang merah, banyak, atau perdarahan dengan nyeri.
Perdarahan ini dapat berarti abortus, kehamilan mola atau kehamilan
ektopik. Pada kehamilan lanjut perdarahan yang tidak normal adalah
merah,

banyak, kadang-kadang terjadi disertai dengan rasa

nyeri.

Perdarahan semacam ini bisa berarti plasenta previa atau abrupsio
plasenta.
d. Diagnosa banding
a) Deteksi factor resiko
b) Deteksi infeksi secara dini
c) USG : biometri dan funelisasi
e. Penanganan
Penanganan umum:
a) Meminta bantuan, menyiapkan fasilitas tindakan gawat darurat.
b)

Melakukan pemeriksaan

secara cepat

keadaan

umum

ibu,

termasuk tanda vital (nadi, tekanan darah, respirasi dan temperatur).
c) Jika dicurigai adanya syok, segera dilakukan tindakan, meskipun
tanda-tanda syok belum terlihat. Jika terjadi syok, sangat penting
untuk segera dilakukan penanganan syok.
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4. Gerakan Janin Tidak Terasa

a. Pengertian
Ibu hamil mulai dapat merasakan gerakan bayinya pada usia
kehamilan 16-18 minggu (multigravida, sudah pernah hamil dan
melahirkan sebelumnya) dan 18-20 minggu (primigravida, baru pertama
kali hamil).
Janin kurang bergerak seperti biasanya Ibu
gerakan janin selama bulan ke-5 atau

mulai merasakan

ke-6, beberapa ibu dapat

merasakan gerakan janin lebih awal. Jika janin tidur, gerakannya
akan melemah. Janin harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam
periode

3

jam.

Gerakan janin akan lebih mudah terasa jika ibu

berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan
baik (Pusdiknakes, 2020).
b. Penyebab
Gerakan janin berkurang bisa disebabkan oleh aktifitas ibu yang
berlebihan sehingga gerak janin tidak dirasakan, kematian janin, perut
tegang akibat kontraksi berlebihan ataupun kepala sudah masuk panggul
pada kehamilan aterm.
c. Tanda dan gejala
Gerakan bayi kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam.
d. Diagnosa pembanding
a)

Pengumpulan data

Jika bayi sebelumnya bergerak dan sekarang tidak bergerak, tanyakan
pada ibu : kapan terakhir bergerak.
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b)

Pemeriksaan

(1) Raba gerakan bayi
(2) Dengarkan DJJ
(3)

Jika pemeriksaan radiology tersedia, konfirmasi kematian janin

setelah 5 hari.
(4) USG merupakan sarana diagnostic yang baik untuk memastikan
kematian janin
Gerakan janin berkurang bisa disebabkan oleh aktifitas ibu yang
berlebihan sehingga gerak janin tidak dirasakan, kematian janin, perut
tegang akibat kontraksi berlebihan ataupun kepala sudah masuk panggul
pada kehamilan aterm.
e. Penanganannya
Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau
beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.

4.

Nyeri Perut Yang Hebat

a. Pengertian
Nyeri pada abdomen yang hebat.Nyeri

abdomen

yang

tidak

berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal. Nyeri
abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam
keselamatan jiwa adalah nyeri abdomen yang hebat, menetap, dan
tidak hilang setelah beristirahat.
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b. Tanda dan gejala
Nyeri abdomen

yang

mungkin menunjukkan

masalah

yang

mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri abdomen yang hebat,
menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa berarti
apendisitis, kehamilan ektopik, abortus, penyakit radang panggul,
infeksi dan lain-lain. Nyeri perut pada kehamilan muda diagnosisnya
mungkin karena kehamilan ektopik, solusio plasenta, kista ovarium,
dan pielonefritis. Sedangkan nyeri perut pada kehamilan lanjut,
diagnosisnya mungkin apendisitis atau infeksi (Pusdiknakes, 2020;
Saifuddin, 2020).

c. Penyebab
Hal ini bisa berarti appendicitis (radang usus buntu), kehamilan
ektopik (kehamilan di luar kandungan), aborsi (keguguran), penyakit
radang panggul, persalinan preterm, gastritis (maag), penyakit kantong
empedu, solutio placenta, penyakit menular seksual, infeksi saluran
kemih atau infeksi lain.

d. Deteksi dini
a) Pengumpulan data
(1) Tanyakan paada ibu tentang karakteristik dari nyeri, kapan terjadi,
seberapa hebat, tanyakan kapan mulaai diselesaikan.
(2) Tanyakan pada ibu apakah ia mempunyai tanda dan gejala lain seperti
muntah, diare dan demam.

e. Diagnosa banding Pemeriksaan :
a)

Ukur TTV

b)

Lakukan pemeriksaan eksternal, pemeriksaan internal, raba

kelembutan rebound tenderness.
c)

Pemeriksaan protein urine
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f. Penanganan
Penanganan umum:
a)

Segera melakukan pemeriksaan keadaan umum meliputi tanda

vital (nadi, tensi, respirasi,suhu).
b) Jika dicurigai syok, segera melakukan penanganan syok meskipun
gejala syok tidak jelas.
c) Jika ada syok, segera memberi terapi dengan baik. (Saifuddin,
2020)

6 . Pemeriksaan Kardiopulmonary
a. Pengertian :
Pemeriksaan kardiopulmonary/resusitasi adalah tindakan pertolongan
pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab
tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang
menyempit atau tertutup sama sekali.

b. Penyebab
CPR sangat dibutuhkan bagi orang tenggelam, terken serangan
jantung, sesak nafas karena syok akibatkecelakaan, terjatuh, pada bayi
tidak cukup bulan. Beberapa keadaan pada ibu dapat menyebabkan aliran
O2 ke janin berkurang. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya system
kardiopulmonary pada bayi, atau terjadinya asfiksia pada bayi.
- Penyebab asfiksia pada ibu
a) preeklamsia dan eklamsia
b) perdarahan
c) partus lama/macet
d) demam selama persalinan
e) infeksi berat
f) kehamilan post matur
- Penyebab asfiksia pada bayi
a) lilitan tali pusat
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b) simpul tali pusat
c) prolapsus tali pusat
d) bayi premature
e) persalinan sulit
f) air ketuban bercampur meconium

c. Tanda dan gejala
Sesak nafas, tidak sadar diri, tidak adanya denyut dan tanda
peredaran darah serta warna kulit tidak wajar. Pada BBL ; apakah bayi
cukup bulan?, cairan amnion jernih?, bernafas atau menangis?, tonus otot
naik?.
d. Penanganan
Rumus ABC Resusitasi
Pada Keadaan normal, oksigen diperoleh dengan bernapas dan
diedarkan dalam aliran darah ke seluruh tubuh. Bila proses pernapasan
dan peredaran darah gagal, diperlukan tindakan resusitasi untuk
memberikan oksigen ke tubuh. Tindakan ini didasarkan pada 3
pemeriksaan yang disebut langkah-langkah ABC resusitasi: Airway
(saluran napas), Breathing (bernafas), dan Circulation (peredaran darah).
Untuk orang yang tidak sadar, ikuti urutan ABC sebelum memberikan
pertolongan lain Buka saluran napas, usahakan agar si pasien bernafas,
dan periksa kelancaran peredaran darahnya dari denyut nadi atau
petunjuk lain seperti kewajaran warna kulitnya. Bila pasien tidak
bernafas, segera berikan pernapasan bantuan untuk meniupkan oksigen
ke tubuhnya. Bila tidak ada denyut atau tanda peredaran darah lalin,
segeralah lakukan CPR (cardiopulmonary resuscitation; resusitasi
jantung-paru)
a) Airways
Untuk membuka saluran napas, letakkan satu tangan di dahi
pasien, dan dua jari tangan di bawah dagunya. Dengan lembut dongakkan
kepalanya dengan menekan dahi sambil sedikit mendorong dagu pasien.

43

b)

Breathing
Memeriksa ada tidaknya napas, dengarkan bunyi napasnya atau
rasai dengan pipi anda sampai 10 detik. Bila tak ada tanda bernafas,
mulailah pernapasan buatan.

c) Circulation
Untuk memeriksa peredaran darah, raba denyut nadi
dengan dua jari selama 10 detik. Untuk bayi rabalah denyut brakhial di
bagian dalam lengan. Untuk orang dewasa atau anak-anak, raba denyut
karotid di leher di rongga antara trachea (saluran udara) dengan otot
besar leher. Periksa tanda-tanda lain peredaran darah, misalnya
kewajaran warna kulitnya. Bila tak ada tanda-tanda peredaran darah,
segera lakukan CPR.
- Penanganan pemeriksaan kardiopulmonary pada BBL
C.

Pengetahuan dan persiapan yang dapat dilakukan ibu menurut MNH
(Maternal and Neonatal Health Program) :

a.

Memilih tenaga kesehatan dan tempat melahirkan pada waktu periksa
hamil.

b.

Mengenali persalinan yang normal dan memahami persiapan menghadapi
persalinan.

c.

Mengenali tanda-tanda bahaya dan melaksanakan persiapan menghadapi
komplikasi.

d.

Mengetahui sistem transportasi, tahu ke mana harus pergi bila terjadi
keadaan darurat, serta siapa yang akan tinggal untuk menjaga keluarga.

e.

Memiliki tabungan pribadi dan dapat mengaksesnya bila diperlukan.

D. Upaya yang dapat dilakukan ibu dalam deteksi dini terhadap komplikasi
kehamilan :
a.

Dengan memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur ke Posyandu,
Puskesmas, Rumah Sakit paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan.

b. Dengan mendapat imunisasi TT 2x.
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c.

Bila ditemukan kelainan-kelainan risiko tinggi pemeriksaan harus lebih
sering
dan lebih intensif.

d. Makan makanan yang bergizi yaitu memenuhi gizi seimbang

E. Hal-hal yang dapat dilakukan seorang ibu untuk menghindari terjadinya
komplikasi kehamilan:
a.

Dengan mengenal tanda-tanda bahaya kehamilan secara dini.

b.

Segera Posyandu, Puskesmas, atau Rumah Sakit terdekat bila ditemukan
tanda-tanda bahaya kehamilan tersebut.

45

DAFTAR GAMBAR LEFLEAT

46

