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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di
dalam salah satau upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan
salah satu tri darma 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 Masyarakat di RT 13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota
Palembang dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan
kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya
melakukan pemeriksaan kehamilan.
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PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada siswa ini yang berjudul Penyuluhan tentang Rumah Sehat dan
Idaman di RT 13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Palembang Tahun 2019
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. Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat

3.

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

4.

Seluruh masyarakat khususnya ibu hamil di RT 13 Kecamatan Plaju Darat
Kelurahan Plaju.

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,

Desember 2019

Ketua Pelaksana,

Era Mardia Sari, SST., M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi
Antenatal care (ANC) merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh
bidan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan
secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta
mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya Ibu siap menghadapi
peran baru sebagai orang tua (Wagiyo & Putrono, 2016).
Menurut Depkes RI (Rukiah & Yulianti, 2014) mendefinisikan bahwa
pemeriksaan kehamilan merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan
untuk memeriksa Keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan
upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan pada hakekatnya
pemeriksaan kehamilan bersifat preventif dan bertujuan mencegah hal-hal
yang tidak diinginkan bagi ibu dan janin.
Kunjungan antenatal K4 adalah pemeriksaan kehamilan yang keempat
atau lebih dengan petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk
mendapatkan

pemeriksaan

kehamilan

dan

pelayanan

terpadu

serta

komprehensif sesuai standar (Kemenkes RI, 2012).
Pelayanan antenatal K4 dapat digunakan sebagai indikator penilaian
kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil. Indikator K4 merupakan indikator
untuk melihat frekuensi pemeriksaan kehamilan pada periode trimester
(Depkes, 2011).
Selain itu, angka kunjungan ibu hamil dapat menggambarkan peluang
untuk mendeteksi dan menangani ibu hamil dengan risiko tinggi. Upaya
peningkatan cakupan K4 memerlukan kesiapan petugas kesehatan yang
berwenang, sarana prasarana pelayanan antenatal yang berkualitas serta proses
yang dilakukan oleh pemberi layanan (Sumiati, 2012).
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul
Pemeriksaan Ibu Hamil Yang Memenuhi Standar Pelayanan K4 di RT 13
Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan

analisis

situasi

tersebut,

maka

dapat

dirumuskan

permasalahan sebagai berikut “Pemeriksaan Ibu Hamil Yang Memenuhi
Standar Pelayanan K4 di RT 13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota
Palembang”

1.3 Tujuan
Meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam melakukan kunjungan
kehamilan, sehingga dapat ikut mensukseskan program pemerintah di RT 13
Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang, Tahun 2019.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

2.1 Target Luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan kehamilan tentang Kunjungan
Antenatal Care agar masyarakat Plaju mampu dan memiliki pengetahuan
tentang kunjungan antenatal care serta dapat ikut serta dalam menyukseskan
program K4 ibu hamil ini.
2.2 Luaran
Dari penyuluhan Pemeriksaan Ibu Hamil Yang Memenuhi Standar
Pelayanan K4 di RT 13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota
Palembang di dapatkan luaran berupa :
1. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
yang dapat di lihat oleh pengabdi berdasarkan format penyuluhan yang
telat di berikan.
2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE KEGIATAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat khususnya ibu hamil di RT
13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju
2. MetodeKegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Senin, 16 November 2019
Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan, RT 13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju
Kota Palembang
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Pemeriksaan Ibu
Hamil Yang Memenuhi Standar Pelayanan K4 di RT 13 Kecamatan Plaju Darat
Kelurahan Plaju Kota Palembang. Mahasiswa dan pengurus posyandu membantu
mempersiapkan tempat

dan mengkoordinir

peserta penyuluhan.

Peserta

penyuluhan merupakan ibu-ibu khususnya ibu hamil dan yang telah memiliki
anak. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut yaitu di Posyandu yang ada di
RT tersebut.
Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri
terlebih dahulu, kemudian mencoba menggali pengetahuan tentang kehamilan.
Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian kehamilan,
pengertian K4 ibu hamil dan standar pelayanan K4 selama kehamilan. Setelah
menggali pengetahuan, kemudian pemateri mulai memaparkan materi mengenai
standar pelayanan K4. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta
antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung kurang lebih 45 menit dan di akhir
sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari
peserta penyuluhan terkait isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta,
pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang tekah disampaikan
dengan cara memberikan pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab
pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu
kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri
dengan siswa/siswi peserta seminar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya
ibu hamil menjadi lebih rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas
kesehatan. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di
masyarakat khususnya ibu hamil di RT 13 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan
Plaju Kota Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa
batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat khususnya ibu hamil 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 aspekaspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4
SATUAN ACARA PENYULUHAN

Sub Pokok Bahasan

: Kurang Pengetahuan Ibu Tentang Pentingnya
Memeriksakan Kehamilan

Sasaran

: Ibu Hamil

Hari/Tanggal

: Senin, 16 September 2019

Jam/Waktu

: 09.00 – Selesai

Tempat

: Posyandu Bougenville Tegal Binangun Kelurahan Plaju
Darat RT 13

I.

Tujuan Instructional Umum
Setelah dilakukannya penyuluhan, diharapkan ibu hamil mengerti tentang
pentingnya memeriksakan kehamilan

II. Tujuan Instructional Khusu
Setelah diberikan penyuluhan ibu hamil dapat:
1. Menyebutkan pengertian kunjungan kehamilan
2. Memberitahu ibu apa itu K4
3. Memberitahu kepada ibu hamil tentang pemeriksaan yang memenuhi
standar pelaksanaan K4
4. Mengetahui tujuan standar ANC 10 T
5. Mengetahui pentingnya ANC
6. Mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janin melalui ANC
7. Mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan

III. Topik
K4 Ibu Hamil

IV. Metode
1. Ceramah
2. Tanya Jawab

V. Media
1. Laptop dan LCD
2. Leaflet
3. Poster
4. Lembar Balik

VI. Setting Tempat

VII. moderator
VIII.

penyaji

aaaaaa

IX. Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

XI. Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

XII.Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

X.

Observe

VII. Kegiatan Penyuluhan
No.

Waktu

1.

5 menit

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan Peserta

Pembukaan:
• Membuka kegiatan dengan

• Menjawab salam

mengucapkan salam
• Memperkenalkan diri

• Mendengarkan

• Menjelaskan tujuan dari

• Memperhatikan

penyuluhan
• Menyebutkan materi yang

• Memperhatikan

akan diberikan
2.

20 menit

Pelaksanaan:
• Menjelaskan tentang

• Memperhatikan

pengertian kunjungan
kehamilan
• Menjelaskan tentang

• Memperhatikan

pengertian K4
• menjelaskan tujuan K4

• Memperhatikan

• Menjelaskan tujuan standar
ANC 10 T

• Memperhatikan

• Menjelaskan Manfaat ANC
• Menjelaskan Perkembangan

• Memperhatikan

dan pertumbuhan janim
melalui ANC
• Menjelaskan Tanda-tanda
bahaya kehamilan
3.

15 menit

Evaluasi:
• Menanyakan kepada peserta
tentang materi yang telah
diberikan

4.

2 menit

Terminasi:

• Menjawab
pertanyaan

• Mengucapkan terima kasih

• Mendengarkan

atas peran serta peserta
• Mengucapkan salam
penutup

VIII. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman Materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

• Menjawab salam

LAMPIRAN MATERI

A. Pengertian
Antenatal care (ANC) merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh
bidan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan
secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta
mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya Ibu siap menghadapi
peran baru sebagai orang tua (Wagiyo & Putrono, 2016)
Menurut Depkes RI (Rukiah & Yulianti, 2014) mendefinisikan bahwa
pemeriksaan kehamilan merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan
untuk memeriksa Keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan
upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan pada hakekatnya
pemeriksaan kehamilan bersifat preventif dan bertujuan mencegah hal-hal
yang tidak diinginkan bagi ibu dan janin..

B. Pengertian kunjungan Antenatal K4
Kunjungan Antenatal K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga
profesional untuk mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar yang
ditetapkan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester
kedua, dan dua kali trimester ketiga.

C. Frekuensi Kunjungan Antenatal
Kebijakan

program

pelayanan

antenatal

menetapkan

frekuensi

kunjungan antenatal sebaiknya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan,
dengan ketentuan sebagai berikut
1. Minimal 1 kali pada trimester 1
Pada kunjungan ini dilakukan pada usia kehamilan 1-12 minggu
2. Minimal 1 kali pada trimester 2
Kunjungan ini dilakukan pada trimester kedua yaitu pada usia kehamilan
>12 minggu – 28 minggu
3. Minimal 2 kali pada trimester 3

Pada timester 3, ibu hamil dianjurkan melakukan kunjungan antenatal
minimal dua kali, yaitu satu kali pada usia kehamilan > 28 minggu- 36
minggu, dan satu kali pada usia kehamilan >36 minggu.

D. Manfaat Kunjungan Antenatal K4
Pada Trimester 1 :
1. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu hamil
2. Mendeteksi masalah dan mengatasinya
3. Memberitahukan hasil pemeriksaan dan usia kehamilan
4. Mengajari ibu mengatasi ketidaknyamanan
5. Mengajari dan mendorong perilaku yang sehat
6. Mulai mendiskusikan mengenal persiapan kelahiran bayi
7. Menjadwalkan kunjungan selanjutnya
Pada Trimester 2 :
1. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu hamil
2. Mendeteksi masalah dan mengatasinya
3. Memberitahukan hasil pemeriksaan dan usia kehamilan
4. Mengajari ibu mengatasi ketidaknyamanan
5. Mengajari dan mendorong perilaku yang sehat
6. Mulai mendiskusikan mengenal persiapan kelahiran bayi
7. Menentukan tinggi fundus
8. Mewaspadai khusus mengenai preeklamsi
9. Menjadwalkan kunjungan selanjutnya
Pada Trimester 3 :
1. Menentukan tinggi fundus
2. Palpasi abdomen
3. Melakukan deteksi letak janin

E. Tujuan standar ANC 10 T
1. Timbang berat badan
Proses antenatal care pertama dari 10 T adalah timbang berat badan
sekaligus ukur tinggi badan ibu hamil. Ini biasanya dilakukan pada
pertemuan pertama untuk mengetahui adakah risiko kehamilan yang
mungkin terjadi. Setiap bulannya, pertambahan berat badan terus dicatat
untuk mengetahui apakah masih masuk dalam level normal atau tidak.
2. Tekanan darah diperiksa
Normalnya, tekanan darah berada di angka 110/80 hingga 140/90 mmHg.
Bidan akan membahas lebih detil risiko apabila tekanan darah diketahui
terlalu rendah atau tinggi.
3. Tinggi puncak rahim diperiksa
Puncak rahim atau fundus uteri juga perlu diperiksa sebagai salah satu
indikator usia kehamilan. Idealnya, tinggi puncak rahim ini sama dengan
usia kehamilan.
4. Vaksinasi tetanus
Perlu juga diberikan vaksinasi tetanus untuk ibu hamil. Namun
sebelumnya, bidan juga perlu mengetahui status imunisasi sebelumnya
sekaligus seberapa dosis yang harus diberikan.
5. Tablet zat besi
Rangkaian antenatal care berikutnya adalah pemberian tablet atau
suplemen zat besi untuk ibu hamil seperti asam folat, kalsium, dan
lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi ibu.
6. Tetapkan status gizi
Penting untuk mengetahui status gizi ibu hamil dalam rangkaian
pemeriksaan ANC. Apabila gizi ibu hamil kurang tercukupi, maka risiko
bayi mengalami meningkat. Penetapan status gizi ini dilakukan dengan
mengukur lingkar antara lengan atas dan jarak pangkal bahu ke ujung
siku.

7. Tes laboratorium
Pada awal dan akhir usia kehamilan, tujuannya untuk mengetahui kondisi
yang umum seperti golongan darah, rhesus, hemoglobin, HIV, dan
lainnya. Namun pada beberapa kondisi, ibu hamil perlu menjalani tes
laboratorium yang lebih spesifik untuk mengetahui adakah risiko selama
kehamilan.
8. Tentukan denyut jantung janin
Ketika memasuki usia kehamilan 16 minggu, denyut jantung bayi sudah
bisa diperiksa, untuk mendeteksi adakah faktor risiko kematian karena
cacat bawaan, infeksi, atau gangguan pertumbuhan. Deteksi denyut
jantung dan keberadaan janin ini bisa diketahui lewat pemeriksaan USG.
9. Tatalaksana kasus
Bagi ibu hamil dengan risiko tinggi, maka akan ada tatalaksana kasus
yang memastikan calon ibu mendapat perawatan dan fasilitas kesehatan
memadai.
10. Temu wicara
Apapun yang ditanyakan selama proses kehamilan bisa disampaikan saat
temu wicara dengan bidan. Ini termasuk bagian dari proses pemeriksaan
ANC, agar mendapat informasi sejelas-jelasnya saat sedang konsultasi.

F. Manfaat ANC
Berikut 2 manfaat asuhan antenatal, seperti diungkapkan oleh Dr. dr.
Dwiana Ocviyanti, Sp.OG(K) :
1. Mendeteksi sedini mungkin adanya faktor risiko dan tanda-tanda awal
komplikasi pada kehamilan, seperti perdarahan dan preeklampsia.
2. Memberikan edukasi kepada para bumil seputar masalah gizi, persiapan
persalinan, dan kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan.

G. Tujuan Pemeriksaan K1-K4
1. Menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas
serta mengusahakan bayi yang dilahirka dalam keadaan sehat

2. Memantau kemungkinan adanya resiko kehamilan, serta sekaligus
merencanakan penatalaksanaan yang optimal pada kehamilan resiko
tinggi
3. Menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal

H. Tanda Bahaya Kehamilan
1. Perdarahan dari vagina
2. Kontraksi sebelum waktu bersalin
3. Mual dan muntah
4. Janin kurang aktif bergerak
5. Sakit saat buang air kecil
6. Sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan
7. Demam

Leaflet

Tampak Depan

Tampak Belakang

Lampiran 5
DOKUMENTASI

Lampiran 6

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Biaya
No.
1.

2.

3.

Kegiatan
Konsumsi

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
 Snack
30 x Rp. 15.000










TOTAL

Cetak Leaflet
30 x Rp. 3000
Souvenir
Honorarium
Pelaksana
Rp. 200.000 x 3 orang
Honorarium RT
Rp. 400.000
Honorarium Kader
PKK
Rp. 250.000 x 2
orang
Pembuatan laporan
kegiatan dan
penggandaan
Rp. 200.000
ATK
Rp. 110.000

Anggaran
Rp. 450.000

Rp. 90.000
Rp. 150.000

Rp. 600.000
Rp. 400.000

Rp. 500.000

Rp. 200.000
Rp. 110.000
Rp. 2.500.000

