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RINGKASAN
Pelayanan antenatal merupakan pilar kedua di dalam safe mothermood yang merupakan sarana
agar ibu hamil lebih siap menghadapi persalinan.Persiapan persalinan hendaknya disiapkan sedini
mungkin terutama di fokuskan pada trimester III karena pada minggu-minggu terakhir kehamilan,
waktu akan begitu sedikit bahkan kadang-kadang tidak dapat dipastikan kapan persalinan akan
terjadi, namun masih banyak ketidaksiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan yang akan
menjadi salah satu faktor penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB).Persiapan persalinan yang harus di siapkan oleh ibu hamil TM III yaitu biaya dan
penentuan tempat serta penolong persalinan, anggota keluarga yang dijadikan sebagai
pengambilan keputusan jika terjadi sesuatu anggota keluarga yang membutuhkan rujukan, baju
ibu dan bayi beserta perlengkapannya, surat-surat fasilitas kesehatan (KemenkesRI.2015).
Manfaat dari persiapan persalinan untuk ibu dan keluarga yaitu agar ibu dan keluarga menjadi
lebih siap dalam menghadapi proses persalinan, mencegah masalah potensial sedini mungkin,
proses persalinan berjalan lancar, ibu mendapatkan asuhan yang sesuai dan tepat waktu.
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PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat ini yang berjudul Edukasi Pemahaman Ibu Mengenai Persalinan Normal di BPM
Maimunah Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019 ini 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 setulustulusnya kepada :
1.

Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang

2.

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

3.

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

4.

Ibu hamil di Bidan Maimunah Kelurahan 12 ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang

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 2019

Ketua Pelaksana,

Elvina Indah Syafriani, SST.,M.Keb
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DAFTAR ISI
Laporan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebanyak 2 eksamplar untuk PPkM STIK
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Halaman Sampul ........................................................................................................................... i
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Daftar Isi ....................................................................................................................................... v
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DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... vii
LAMPIRAN
Lampiran terdiri dari : (1) Surat tugas dosen; (2) Surat tugas mahasiswa; (3) Kontrak
pengabdian; (4) Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta Materi); (5) Dokumentasi ( foto,leaflet,
daftar hadir peserta kegiatan); (6) Anggaran biaya
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Pelayanan antenatal merupakan pilar kedua di dalam safe mothermood yang
merupakan sarana agar ibu hamil lebih siap menghadapi persalinan.Persiapan persalinan
hendaknya disiapkan sedini mungkin terutama di fokuskan pada trimester III karena pada
minggu-minggu terakhir kehamilan, waktu akan begitu sedikit bahkan kadang-kadang tidak
dapat dipastikan kapan persalinan akan terjadi, namun masih banyak ketidaksiapan ibu hamil
dalam menghadapi persalinan yang akan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).Persiapan persalinan yang harus di
siapkan oleh ibu hamil TM III yaitu biaya dan penentuan tempat serta penolong persalinan,
anggota keluarga yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan jika terjadi sesuatu anggota
keluarga yang membutuhkan rujukan, baju ibu dan bayi beserta perlengkapannya, surat-surat
fasilitas kesehatan (KemenkesRI.2015).
Manfaat dari persiapan persalinan untuk ibu dan keluarga yaitu agar ibu dan keluarga
menjadi lebih siap dalam menghadapi proses persalinan, mencegah masalah potensial sedini
mungkin, proses persalinan berjalan lancar, ibu mendapatkan asuhan yang sesuai dan tepat
waktu.
Berdasarkan registrasipasien di PMB“Maimunah” pada tahun 2018 yaitu dengan
jumlah ibu hamil sebanyak 110 orang, ibu hamil primipara sebanyak 252 orang (0,47%),
multipara sebanyak 36 orang (0,32%), dan grande multipara sebanyak 22 orang (0,2%).Ibu
yang bersalin di PMB sebanyak 76 orang, dari wawancara bidan “Maimunah” didapatkan data
ibu hamil yang ketidaksiapan untuk melakukan persalinan sebanyak 28 orang diantaranya ibu
hamil yang belum menyiapkan pendonor darah sebanyak 14(0,5%)orang,ibu hamil yang
belum menyiapkan biaya dan jaminan kesehatan 6(0,2%)orang, ibu hamil yang mengalami
kecemasan menuju persalinan 5 (0,17%) orang, dan ibu hamil belum menpenetuan tempat
persalinan sebanyak 3(0,1%)orangibu hamil yang sudah membawa persiapan persalinan yaitu
48 ibu hamil.Kunjungan ibu nifas fisiologis sebanyak KF 1 sebanyak 76(100%)orang, KF3
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sebanyak 76 (100%) orang pada wawancara bidan “Maimunah” ada ibu nifas yang datang
dengan keluhan belum bisa menyusui bayi dengan benar sebanyak 32(0,42%)orang, ibu nifas
yang belum bisa perawatan perineum yang benar sebanyak 23 (0,30%)orang,dan ibu nifas
yang belum mengerti tentang cara merawat bayi sehari-hari sebanyak21 (0,27%) orang
,jumlah bayi baru lahir sejumlah 76orang, dan kunjungan bayi baru lahir yang fisiologis
sebanyak 76orang (100%), serta jumlah aseptor KBdalam masa nifas sebanyak 57 (0,75%)
orang, dan akseptor KB yang belum menggunakan alat kontrasepsi sampai akhir masa nifas
sebanyak 19 (0,25%)orang. Dari wawancara bidan “Maimunah” ibu nifas yang sampai akhir
masa nifasnya tidak menggunakan KB karena ibu nifas belum siapuntuk pemakaian alat
kontrasepsi dan efek samping yang ada dalam KB tersebut.
Penyebabutamaketidaksiapan ibu hamiluntukbersalin yaitu kurangnya pengetahuan
persiapan persalinanseperti persiapan pendonor, biaya,jaminan kesehatan,dan kecemasan
menuju persalinan.Akibat tidak memadainya atau kurangnya persiapan kelahiranseperti tidak
menyiapkan pendonormaka ibu hamil bisa mengalami kematian dikarenakan pada kondisi
yang darurat akan membuat ibu membutuhkan tranfusi darah yang secepatnya, tidak
menyiapkan biaya dan jaminan kesehatan ibu tidak akan mendapatkan asuhan jika terjadi
kegawatdaruratan,dan jika ibu cemas yang berlebih untuk menujukepersalinan akan beresiko
terjadinya rangsangan kontraksi janin yang dapat menyebabkan keguguran dan tekanan darah
meningkat sehingga timbul kejadian preeklamsia, stress mental, dan beresiko mengalami
kelahiran premature (Fauziah & Sutejo.2012)
Dari kondisi tersebut pemerintah mengupayakan pelayanan antenatal harus diberikan
sesuai standar nasional minimal 4 kaliselama kehamilan yaitu satu kali trimester I, satu kali
trimester II, dan dua kali trimester III (Prawirohardjo, 2014). Bidan sebagai tenaga kesehatan
yang mempunyai kewenangan mandiri dalam melaksanakan asuhan pada ibu hamil, perlu
memiliki kemampuan professional yang telah distandardisasi. Pada umumnyaKurangnya
pengetahuan persiapan persalinan pada ibu hamil dapat dicegah melalui kegiatan
efektif,sepertimenempelkan stiker P4K danpemeriksaan pada kehamilan yang rutin dan
berkualitasyang dapat mendeteksi jika ada suatu komplikasi atau penyulit yang dilakukan
pemerikasaan dengan 10T yaitu terdiri dari Timbang berat badan dan ukur tinggi badan,
Pemeriksaan 4 tekanan darah, Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), Pemeriksaan puncak
rahim (tinggi fundusuteri), Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, Skrining status
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imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid, Pemberian Tablet zat besi minimal
90 tablet selama kehamilan, Test laboratorium, Tatalaksana kasus dan Temu wicara.
(Mochtar, 2013).
Selain upaya tersebut,pemerintah juga mengupayakan peningkatan pelayanan
kesehatan yang bersifat menyeluruh dan bermutu kepada ibu dan bayi dalam lingkup
kebidanan adalah melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif (Continuity Of Care).
Continuity of careadalah suatu proses dimana tenaga kesehatan secara terus menerus menuju
pelayanan yang berkualitas tinggi, biaya perawatan medis yang efektif. Continuity of
carepada awalnya merupakan ciri dan tujuan utama pengobatan keluarga yang lebih
menitikberatkan kepada kualitias pelayanan kepada pasien (keluarga) dengan dapat
membantu bidan.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Edukasi
pemahaman ibu mengenai persiapan persalinan normal Normal di bidan Maimunah
Kelurahan 12 Ulu kecamatan seberang ulu 2 Kota Palembang Tahun 2019.
2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah
pada kasus ini adalah pemahaman ibu mengenai persiapan persalinan normal di BPM
Maimunah Wilayah Kerja Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang
Tahun 2019.

3.

Tujuan Kegiatan
Untuk Meningkatan pemahaman ibu-ibu hamil mengenai persiapan Persalinan di
BPM Maimunah Wilayah Kerja Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota
Palembang.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target Luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan masyarakat tentang edukasi persiapan persalinan normal di
Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ini agar ibu-ibu mampu dan
memiliki pengetahuan tentang persiapan persalinan normal dengan baik, serta mampu
mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan apabila adanya tanda-tanda persalinan.
2.2. Luaran
Dari penyuluhan mengenal persiapan persalinan normal Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang

Ulu II Kota Palembang dapat dihasilkan luaran berupa :
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di BPM Maimunah Wilayah Kerja
Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Sabtu, 15 Juni 2019

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

:Balai Pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kota Palembang
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Persiapan Persalinan Normal di BPM
Maimunah Wilayah Kerja Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang berjalan
dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih
dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar Persiapan Persalinan Normal. Pemateri
mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian Persiapan persalinan. Setelah menggali
pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai
Persiapan Persalinan. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan
memperhatikan isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama 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 materi isi materi.
Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi
yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab 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 peserta seminar.

6

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang
Persiapan Persalinan Normal. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di
masyarakat BPM Maimunah Wilayah Kerja Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang ulu II Kota
Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab 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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Pasal 1
Judul Kegiatan Pengabdian
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan
kegiatan pengabdian yang berjudul: ”Edukasi pemahaman ibu mengenai persalinan normal di
BPM Maimunah Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun
2019”.
Pasal 2
Waktu Kegiatan Pengabdian
Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli
2019.
Pasal 3
Personalia Kegiatan Pengabdian
Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut:
1. Pelaksana Utama

: Elvina Indah S, SST.,M.Keb

2. Anggota Pelaksana

: Mardelia Astriani,M.Tr.Keb

Pasal 4
Biaya Kegiatan Pengabdian
Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 2.500.000,Pasal 5
Cara Pembayaran
Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut:
(1)

Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang
diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada

Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang.
(2)

Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang
diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan
pengabdian.

(3)

Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA
setelah menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi
kegiatan pengabdian.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
Hak PIHAK PERTAMA adalah:
a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran
terhadap isi perjanjian oleh pelaksana.
Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan pengabdian
b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
Hak PIHAK KEDUA adalah:
a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana
disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan
duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain.
b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua
minggu setelah berakhir kegiatan

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan
ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang
telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang.

Pasal 7
Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain
atau tidak sedang didanai oleh pihak lain
(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA
Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi
(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak
Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019)
(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
Pasal 9
Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan
Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada.
(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata
tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 10
Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian
(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi
milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada
dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat
menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang.
(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD.
DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi
kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang.
(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan
dari pekerjaan kegiatan pengabdian.
(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui
PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
Sanksi
Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan
hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan
mendapatkan sanksi sebagai berikut:
(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang
pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana.
(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2 (dua)
minggu sampai dengan 20 Juli 2019
(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan
pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima
kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara:
a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran

Lampiran 4
SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan

: Persiapan Persalinan

Sub pokok pembahasan

: Edukasi pemahaman ibu mengenai persiapan persalinan normal

Sasaran

:Seluruh Ibu Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2

Hari/ Tanggal

: Sabtu, 15 Juni 2019

Tempat

:Balai Pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kota Palembang

Jam / Waktu

: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Edukasi
pemahaman ibu mengenai persiapan persalinan normal diharapkan seluruh Ibu di
Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 mengetahui tentang pemahaman
ibu mengenai persiapan persalinan normal
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di
Kelurahan 12 ulu Mampu:
1. Menjelaskan Pengertian Persalinan
2. Mengetahui Persiapan persalinan
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Persalinan
4. Mengetahui ciri-ciri Persalinan
5. Mengetahui Tanda Bahaya pada Persalinan
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Persalinan
2. Tanda-tanda Persalinan
3. Tanda Awal Persalinan dan Tanda Positif Persalinan
4. Persiapan Persalinan
5. Tanda bahaya pada persalinan

3) Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4) Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet
5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

1.

Pembukaan
(10 Menit)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.

tentang

Persiapan Persalinan
4. Melakukan

1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan

3. Menggali pengetahuan
Peserta

Kegiatan peserta

kontrak

waktu.

dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti

Menjelaskan Tentang:

(20 Menit)

1. Pengertian

1. Menyampaikan
informasi

telah diketahui

Persalinan

2. Mendengarkan

2. Tanda-tanda

dan

persalinan
3. Tanda
persalinan
Tanda

yang

awal

Memperhatikan.

dan
Positif

Persalinan
4. Persiapan
Persalinan
5. Tanda bahaya pada
Persalinan.
3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

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

materi

pertanyaan yang

3. Mengucapkan terima
kasih

1. Menyebutkan

membalas

LAMPIRAN MATERI
A.

Pengertian Persalinan
Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal. Kelahiran seorang

bayi juga merupakan peristiwa sosial yang ibu dan keluarga menantikannya selama 9 bulan.
Ketika persalinan dimulai, peranan ibu adalah untuk melahirkan bayinya. Peran petugas
kesehatan adalah memantau persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi, disamping
itu bersama keluarga memberikan bantuan dan dukungan pada ibu bersalin.
Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun ke dalam
jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban didorong keluar melalui 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
yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.

B.

Tanda-tanda Persalinan
Tanda-tanda persalinan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tanda kemungkinan persalinan,

tanda awal persalinan, dan tanda positif persalinan. Ibu hamil dapat saja mengalami semua tanda
persalinan ini atau sebagian.
1.

Tanda kemungkinan persalinan

a.

Sakit pinggang
Nyeri yang samar, ringan, mengganggu, dan dapat hilang-timbul.

b.

Kram pada perut bagian bawah
Seperti kram menstruasi, dan dapat disertai dengan rasa tidak nyaman di paha.

c.

Tinja yang lunak
Buang air beberapa kali dalam beberapa jam, dapat disertai dengan kram perut atau
gangguan pencernaan.

d.

Desakan untuk berbenah
Lonjakan energi yang mendadak menyebabkan ibu hamil melakukan banyak
aktivitas dan keinginan untuk menuntaskan persiapan bagi bayi.

2.

Tanda awal persalinan

a.

Kontraksi yang tidak berkembang
Kontraksi cenderung mempunyai panjang, kekuatan, dan frekuensi yang sama.
Kontraksi pra persalinan ini dapat berlangsung singkat atau terus menerus selama
beberapa jam sebelum berhenti atau mulai berkembang.

b.

Keluarnya darah
Aliran lendir yang bernoda darah dari vagina

c.

Rembesan cairan ketuban dari vagina
Disebabkan oleh robekan kecil pada membran (ROM).

3.

Tanda Positif Persalinan

a.

Kontraksi yang berkembang
Menjadi lebih lama, lebih kuat, dan atau lebih dekat jaraknya bersama dengan
berjalannya waktu, biasanya disebut “Sakit” atau “Sangat Kuat” dan terasa didaerah
perut pinggang, atau keduanya.

b.

Aliran cairan ketuban yang deras dari vagina
Disebabkan oleh robekan membran yang besar (ROM).

c.

Pelebaran leher rahim
Leher rahim membuka sebagai respon terhadap kontraksi yang berkembang.

C.

Tanda-tanda Bahaya Ibu Bersalin
1.

Ketuban Pecah Dini
Normalnya ketuban pecah beberapa saat sebelum melahirkan. Jika sebelum tanggal

perkiraan persalinan ibu talah merasa keluarnyacairan 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.

Pergerakkan 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. Pemnantauan 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. Januin 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).
2.

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).

D.

Persiapan Persalinan
Persiapan persalinan terbagi menjadi dua, antara lain:
1.

Persiapan persalinan bagi ibu

a.

Pemilihan metode persalinan
Dalam hal ini penting adanya komunikasi antara dokter atau bidan dan pasangan

suami-istri. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Pertimbangkan juga segi resiko
dan efek yang terjadi setelahnya. Misalnya dengan melahirkan normal, operasi Caesar
maupun waterbirth.
b.

Tempat melahirkan
Tempat melahirkan hendaknya disesuaikan dengan jarak tempuh dari rumah untuk

memperkirakan waktu sampai ke rumah sakit atau BPS. Perhatikan kepadatan lalu lintas

pada jam-jam tertentu sehingga dapat mempersiapkan jalur alternatif untuk sampai ke
rumah sakit atau BPS tersebut.
c.

Tenaga medis penolong persalinan
Dokter kandungan maupun bidan yang sekiranya akan menangani proses persalinan

sebaiknya ditentukan dari jauh-jauh hari. Ada baiknya menciptakan kesinambungan antara
tenaga medis yang memantau kehamilan ibu sedari awal, sehingga dapat tahu betul perihal
perkembangan ibu dan janin.
d.

Persiapan mental ibu
Menghindari kepanikan dan ketakutan, menyiapkan diri ibu, mengingat bahwa

setelah semua ini ibu akan mendapatkan buah hati yang didambakan.Menyimpan tenaga
untuk melahirkan, tenaga akan terkuras jika berteriak-teriak dan bersikap gelisah.Dengan
bersikap tenang, ibu dapat melalui saat persalinan dengan baik dan lebih siap.Dukungan
dari orang-orang terdekat, perhatian dan kasih sayang tentu akan membantu memberikan
semangat untuk ibu yang akan melahirkan.
e.

Persiapan kebutuhan

1

Persiapan yang harus dibawa untuk ibu selama persalinan:

2)

a)

Sikat gigi (Untuk ibu hamil) serta pasta gigi

b)

Minum dan makan untuk ibu

c)

Sarung bersih

d)

Celana dalam bersih

e)

Pembalut

f)

Handuk

g)

Sabun

h)

Kaos kaki

i)

Baju ganti

j)

Bra untuk menyusui

k)

Barang-barang pribadi lainnya

Persiapan untuk bayi yang sudah lahir:
a)

Popok

b)

Handuk bersih

c)

Kantong plastik atau pot tanah liat untuk ari-ari (plasenta)

2.

d)

Baju atau stelan

e)

Topi dan selimut bayi

Persiapan persalinan bagi Bidan (Tenaga Kesehatan)
Peralatan, bahan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk asuhan persalinan dasar
pada bidan.

a.

Alat pertolongan persalinan/set partus (di dalam wadah stenlis tertutup)

1)

2 buah klem kelly atau kocher

2)

Gunting tali pusat

3)

Pengikat tali pusat DTT

4)

Kateter Nelaton

5)

Gunting Episiotomi

6)

Klem ½ kocher atau kelly

7)

2 buah sarung tangan DTT kanan

8)

1 buah sarung tangan GTT kiri

9)

Kain Kasa DTT

10)

Kapas Basah DTT

11)

Alat suntik sekali pakai 2,5 ml yang berisi oksitosin 10 U

12)

Kateter penghisap lendir DeLee

b.

Bahan-bahan untuk penjahitan episiotomi:

1)

1 buah alat suntik sekali pakai 10 ml beserta jarumnya

2)

20 ml larutan Lidokain 1 %

3)

Pemegang jarum

4)

Pinset

5)

Jarum jahit

6)

Benang catgut 3.0

7)

1 pasang sarung tangan DTT (total disediakan 5 pasang sarung tangan)

c.

Persediaan obat-obatan untuk komplikasi

1)

3 botol larutan Ringer laktat 500 ml

2)

Set infus

3)

2 kateter intra vena ukuran 16-18 G

4)

2 ampul metil egrometrin maleat 0,2 mg

5)

3 Ampul oksitosin 10 U

6)

10 tablet misoprostol (cytotec)

7)

2 Vial larutan magnesium sulfat 40 % (10 gr dalam 25 ml)

8)

2 buah alat suntik sekali pakai ukuran 2,5 ml (total disediakan 3 buah)

9)

2 buah alat suntik sekali pakai ukuran 5 ml

10)

10 kapsul/kaplet amoksilin/ampisilin 500 mg atau penisilin prokain injeksi 3 juta
unit/vial 10 ml

d.

Lain-lain yang mungkin perlu dipersiapkan:

1)

Partograf

2)

Kertas kosong atau formulir rujukan yang digunakan di kabupaten

3)

Pena

4)

Thermometer

5)

Pita pengukur

6)

Fetoskop

7)

Jam yang mempunyai jarum detik

8)

Stetoskop

9)

Tensimeter

10) Larutan klorin 0,5 % (larutan bayclin 5,25 %)
11) Sabun dan detergen
12) Sikat kuku dan penggunting kuku
13) Celemek (pelindung badan) dari bahan plastik
14) Kain plastik (perlak) untuk alas ibu saat persalinan
15) Kantong plastic.

Lampiran 5
LAMPIRAN FOTO

Lampiran 6
Realisasi Anggaran Biaya

No.
1.

2.

3.

Kegiatan
Konsumsi

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
• Snack
30 x Rp. 15.000
• 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

TOTAL

Rp. 2.500.000

