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RINGKASAN  

Tanda bahaya kehamilan harus dikenali dan terdeteksi sejak dini sehingga 
dapat ditangani dengan benar karena setiap tanda bahaya kehamilan bisa 
mengakibatkan komplikasi kehamilan. Berdasarkan penilitian, telah diakui saat ini 
bahwa setiap kehamilan dapat memiliki potensi dan membawa risiko bagi ibu. 
Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditemukan masih ada ibu –
ibu yang dalam kategori risiko tinggi seperti umur ibu < dari 19 tahun dan > 30 
tahun, selain itu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka 
kematian ibu adalah sikap dan perilaku ibu itu sendiri selama hamil dan didukung 
oleh pengetahuan ibu terhadap kehamilannya. Beberapa faktor yang melatar 
belakangi resiko kematian ibu tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat 
yang disebabkan oleh tingkat pendidikan ibu rendah, kemampuan ekonomi 
keluarga rendah, kedudukan sosial budaya yang tidak mendukung, hal ini terlihat 
dari dan upaya dari ibu dan keluarga untuk memeriksakan diri ke petugas 
kesehatan masih kurang, namun kurangnya partisipasi dari ibu dan keluarga 
terhadap kegiatan kesehatan bias juga dipengaruhi oleh tenaga kesehatan yaitu 
masih ditemukan disparitas tehadap pelayanan dari bidan yang dipengaruhi oleh 
beban kerja dari bidan, motivasi bidan serta pelatihan. Dengan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan ibu hamil memiliki tingkat 
kewaspadaan yang lebih baik sehingga dapat memetakan faktor risiko kehamilan 
serta komplikasi persalinan yang mungkin dihadapinya. Dengan bekal 
pengetahuan dan kewaspadaan tersebut, ibu hamil dapat secara intensif 
melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapan penanggulangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

          Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul pengenalan dan penanganan 

tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil di RT 28 Kelurahan Kertapati tahun 

2018 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 Arindari, S.Kep., Ners., M.N.S selaku Ketua Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

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

4. Warga masyarakat RT 28 Kelurahan Kertapati  

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 2018 
      Ketua Pelaksana, 
 
 

	 	 	 	 	 	 Mardelia Astriani, M.Tr.Keb. 
NIDN. 0208039002 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Analisa Situasi 

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. 

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.  

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka Depkes membuat skala 

prioritas untuk mencapai Indonesia Sehat, dalam kurun waktu 2015 –2019, 

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.  



Pendekatan keluarga adalah 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). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014, Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang 

dilakukan melalui: deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi 

kehamilan; melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga 

kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila 

terjadi penyulit/komplikasi. 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya menunjukan bahwa kasus kematian ibu lebih 

disebabkan oleh faktor terlambat dalam deteksi dini risiko pada saat hamil 

(Widarta et al., 2015), hal ini menjelaskan bahwa deteksi dini tentang 

tanda bahaya pada kehamilan sangat diperlukan support dari keluarga 

(Aditiawarman dkk, 2008).  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan 

berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh tim pengabdian 

masyarakat dimana penyebab kematian Ibu terbanyak adalah eklampsia, 

pre eklanpsia serta perdarahan. Berdasarkan wawancara dengan 6 dari 10 

ibu hamil diperoleh informasi bahwa belum mengetahui tanda bahaya 

dalam kehamilan. 

 



B. Tujuan Kegiatan  

 Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang 

pengenalan dan penanganan tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil di 

Posyandu RT 28 Kelurahan Kertapati. 

 

C.  Manfaat Kegiatan. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan pengetahuan tentang pengenalan dan penanganan tanda 

bahaya kehamilan pada ibu hamil; 

2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan 

memberikan kontribusi secara langsung sebagai implementasi dari proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
TARGET DAN LUARAN 

 

A. TARGET 

            Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini, 

terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang 

Pengenalan  dan Penanganan Tanda-Tanda  Bahaya Kehamilan sehingga 

dapat mengurangi angka kematian ibu akibat persalinan. 

 

B. LUARAN 

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah : 

1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan 

Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh 

dosen dan mahasiswa; 

2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media 

elektronik sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil di RT 28 Kelurahan 

Kertapati. 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan 

metode ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Senin, 04 Juni 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  : Posyandu RT 28 Kelurahan Kertapati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

Posyandu RT 28 Kertapati Palembang merupakan salah satu dari 

posyandu yang ada dalam wilayah kerja Kelurahan Kertapati dimana 

secara geografi sebagian besar mata pencaharian dari masyarakatnya 

adalah   ibu rumah tangga.  

 

1. Hasil pengabdian Masyarakat  

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan 

dalam bentuk penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan khususnya pada 

ibu hamil dengan metode ceramah dan diskusi, demonstrasi, simulasi, 

dan dilanjutkan dengan praktek secara langsung oleh ibu ibu dan 

pendamping yang dalam hal ini adalah keluarga (Suami / orang tua 

dari ibu ) tentang risiko pada ibu hamil serta apa yang harus disiapkan 

oleh keluarga. 

Pelaksanaan kegiatan ini adalah secara tim yang terdiri dari 

dosen dan Mahasiswa yang berperan sebagai narasumber dan 

instruktur atau pembimbing dalam kegiatan. Sebelum berlangsungnya 

kegiatan, para peserta dibagikan leaflet tentang materi yang akan 

dibahas. Kegiatan ceramah dan diskusi berjalan lancar dengan 

suasana kondusif, dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi ini ibu 

ibu dengan lugasnya berdiskusi sekali kali diselingi dengan canda dan 

tawa sehinggga suasana benar benar kondusif.  

 

a. Karakteristik Subjek Pengabdian Masyarakat 

Karakteristik dari subjek utama dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat adalahibu hamil dengan rata rata 

umur 24-25 tahun dengan rentang antara 16-38 tahun, Paritas 

dari ibu ibu yang hadir rata rata bervariasi dari satu sampai 

dengan lima dimana yang terbanyak adalah ibu dengan paritas 

satu sampai dua sisanya bervariasi antara paritas tiga sampai 



lima. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh ibu ibu 

tersebut adalah bervariasi, ada yang tamat sekolah dasar, tamat 

sekolah menengah pertama dan juga tamat sekolah menengah 

atas dan tidak ada yang tamat sarjana. Hasil pemeriksaan 

kesehatan berupa tekanan darah semuanya pada batas normal 

baik ibu ibu hamil maupun keluarga yang mendampingi yaitu 

anatara 90/60 sampai dengan 120/80.  

 

b. Hasil Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung, 

sampai kegiatan berakhir yaitu dengan melihat kehadiran dari ibu 

ibu serta keluarga, respon dari peserta ketika diberikan 

kesempatan untuk bertanya. Secara keseluruhan menunjukan 

adanya perubahan tentang pengetahuan dari ibu ibu tentang 

risiko pada ibu hamil yang terlihat dari hasil pre test dan post test 

dimana didapatkan adanya perubahan yang signifikan. 

Keterlibatan yang aktif dari pemerintahan setempat termasuk 

kader dengan berusaha untuk memotivasi ibu-ibu dan keluarga 

untuk hadir dalam kegitan ini juga menjadi salah satu faktor 

pendukung dari keberhasilan kegiatan ini. 

 

B. PEMBAHASAN 

Dikatakan Ibu hamil risiko tinggi yaitu ibu hamil yang disertai 

dengan keadaan penyimpangan dari normal yang secara langsung maupun 

tidak langsung menyebabkan kesakitan dan kematian bagi ibu maupun 

bayinya. Menurut teori Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai 

penyebab terjadinya risiko tinggi pada ibu hamil meliputi: umur ibu yang 

tergolong risiko tinggi ≤ 20 tahun dan ≥ 35 tahun, paritas yang termasuk 

risiko tinggi adalah ibu yang hamil atau melahirkan anak 4 kali atau lebih, 

jarak anak yang tergolong risiko tinggi ≤ 2 tahun dan tinggi badan yang 

termasuk risiko tinggi 145 cm atau kurang. Oleh sebab itu kondisi ini perlu 

diwaspadai oleh ibu hamil dan keluarga serta masyarakat bilamana ibu 



hamil didapati mengalami kehamilan risiko tinggi karena bisa berdampak 

pada angka kesakitan dan kematian ibu hamil maupun janin. 

Menurut penelitian menunjukkan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu adalah sikap dan 

perilaku ibu itu sendiri selama hamil dan didukung oleh pengetahuan ibu 

terhadap kehamilannya. Promosi kesehatan tentang bahaya atau faktor 

risiko pada ibu melalui penyuluhan dengan mnggunakan alat bantu dapat 

meningktkan pengetahuan (Wenas et al., 2014). 

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditemukan 

masih ada ibu –ibu yang dalam kategori risiko tinggi seperti umur ibu < 

dari 19 tahun dan > 30 tahun, selain itu salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap tingginya angka kematian ibu adalah sikap dan perilaku ibu itu 

sendiri selama hamil dan didukung oleh pengetahuan ibu terhadap 

kehamilannya. Beberapa faktor yang melatar belakangi resiko kematian 

ibu tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan 

oleh tingkat pendidikan ibu rendah, kemampuan ekonomi keluarga rendah, 

kedudukan sosial budaya yang tidak mendukung, hal ini terlihat dari dan 

upaya dari ibu dan keluarga untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan 

masih kurang, namun kurangnya partisipasi dari ibu dan keluarga terhadap 

kegiatan kesehatan bias juga dipengaruhi oleh tenaga kesehatan yaitu 

masih ditemukan disparitas tehadap pelayanan dari bidan yang 

dipengaruhi oleh beban kerja dari bidan, motivai bidan serta pelatihan yg 

kurang (Ristrini and Oktarina, 2014). Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini, diharapkan ibu hamil memiliki tingkat kewaspadaan yang 

lebih baik sehingga mereka dapat memetakan faktor risiko kehamilan serta 

komplikasi persalinan yang mungkin dihadapinya. Dengan bekal 

pengetahuan dan kewaspadaan tersebut, ibu hamil dapat secara intensif 

melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapan penanggulangannya. 

 

 

 

 



BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan 

masih ditemukannya ibu –ibu dengan kategori risiko terhadap bahaya 

kehamilan berupa usia dibawah 20 tahun. Hasil evaluasi dari kegiatan 

penyuluhan dengan menggunakan beberapa metode terdapat peningkatan 

pengetahuan ibu. 

 

B. SARAN 

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, untuk 

lebih meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang risiko tinggi 

pada kehamilan sehingga akan memberi dampak pada penurunan kasus 

kematian ibu, pun kepada ibu dan keluarga supaya secara rutin melakukan 

pemeriksaan kehamilan untuk mendeteksi adanya risiko yang terjadi 

selama kehamilan. Karena risiko kehamilan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya dan dapat terjadi pada kehamilan yang sehat. 
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Lampiran 2. 
Surat Tugas Mahasiswa 
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Lampiran 4. 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi 

 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 
PENGENALAN DAN PENANGANAN TANDA-TANDA BAHAYA 

KEHAMILAN PADA IBU HAMIL 
 

Sub Pokok Bahasan                :  Pengenalan dan Penanganan Tanda-Tanda Bahaya 

       Kehamilan Pada Ibu Hamil di Posyandu RT 28  

       Kertapati Palembang. 

Sasaran                                    : Ibu Hamil 

Waktu                                     : 30 menit 

Tanggal                                   : Senin, 04 Juni 2018 

Tempat                                    : Posyandu RT 28 Kelurahan Kertapati 

1. Tujuan instruksional umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan diharapkan ibu-
ibu Hamil mengetahui dan memahami dengan baik mengenali penanganan 
tanda-tanda bahaya kehamilan. 

2. Tujuan instruksional khusus 

Setelah mengikuti kegiatan Selama 1x30 Menit Ibu-Ibu Hamil mampu 

menjelaskan tentang: 

1. Tanda bahaya pada kehamilan 

2. Sepuluh tanda bahaya pada kehamilan 

 
3. Topik  

Pengenalan Dan Penanganan Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu 

Hamil. 

4. Metode  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab 

 



5. Media  

Leaflet 

6. Setting tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderator	

Peserta	Peserta					Peserta	Peserta	

Observe	

			Penyaji	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

				Peserta	

				Peserta	

				Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	



7. Kegiatan penyuluhan 

No  Waktu  Kegiatan penyuluhan  Kegian pesertata 

1 5 menit  Pembukaan : 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Melakukan kontrak 

waktu. 

4. Menyebutkan materi 

penyuluhan yang akan 

diberikan 

 

1. Menyambut 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

 

2 10 menit Pelaksanaan  : 

Menjelaskan tentang 

1. Tanda Bahaya 

Pada Kehamilan 

2. 10 tanda bahaya 

Pada Kehamilan 

 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3 10 menit Tanya jawab : 

1. Memberi kesempatan 

bertanya kepada 

peserta 

2. Menjawab pertanyaan 
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MATERI PENYULUHAN 

 
A. Definisi Tanda Bahaya pada Kehamilan 

 

Tanda bahaya pada kehamilan adalah tanda gejala yang 

menunjukkan ibu atau bayi yang dikandungnnya dalam keadaan bahaya. 

Bila ada tanda bahaya, biasanya ibu perlu mendapat pertolongan segera di 

rumah sakit (hospital emergency). Kebanyakan kehamilan berakhir dengan 

persalinan dan masa nifas yang normal. Namun 15 sampai 20 diantara 100 

ibu hamil mengalami gangguan pada kehamilan. 

Gangguan tersebut dapat terjadi secara mendadak, dan biasanya 

tidak dapat diperkirakan sebelumnya (unpredictable disruption).Karena 

itu, tiap ibu hamil, keluarga dan masyarakat perlu mengetahui dan 

mengenali tanda bahaya. Tujuannya, agar dapat segera mencari 

pertolongan ke bidan, dokter, atau langsung ke rumah sakit, untuk 

menyelamatkan jiwa ibu dan bayi yang dikandungnya. 

 

B. Sepuluh (10) tanda bahaya Pada Kehamilan 

Terdapat 10 tanda bahaya pada kehamilan yang perlu dikenali yaitu : 

1. Ibu tidak mau makan dan muntah terus 

Kebanyakan ibu hamil dengan umur kehamilan 

 1-3 bulan sering merasa mual dankadang-kadang muntah. Keadaan ini 

normal dan akan hilang dengan sendirinya pada kehamilan lebih dari 3 

bulan.Tetapi, bila ibu tetap tidak mau makan, muntah terus menerus 

sampai ibu lemah dan tak dapat bangun, keadaan ini berbahaya bagi 

keadan janin dan kesehatan. 

 

2. Berat badan ibu hamil tidak naik 

Selama kehamilan berat badan ibu naik sekitar 9-12 kg, karena 

adanya pertumbuhan janin dan bertambahnya jaringan tubuh ibu akibat 

kehamilan (pregnancy cause).Kenaikan berat badan itu biasanya terlihat 

nyata sejak kehamilan berumur 4 bulan sampai menjelang persalinan.Bila 



berat badan ibu tidak naik pada akhir bulan keempat atau kurang dari 45 

kg pada akhir bulan keenam (end of second trismester), pertumbuhan janin 

mungking terganggu.Kehidupan janin mungking terancam.Ibu mungkin 

kekurangan gizi. Mungkin juga ibu mempunyai penyakit lain, seperti 

batuk menahun, malaria, dll yang segera perlu diobati 

 

3. Perdarahan (bleeding) 

Perdarahan melalui jalan lahir pada kehamilan, persalinan dan nifas sering 

merupakan tanda bahaya yang dapat berakibat kematian ibu dan atau 

janin. 

 

a) Perdarahan melalui jalan lahir  

pada kehamilan sebelum 3 bulan dapat disebabkan oleh keguguran 

atau keguguran yang mengancam. Ibu harus segera meminta 

pertolongan bidan atau dokter. Janin mungkin masih dapat 

diselamatkan. Bila janin tak dapat diselamatkan, ibu perlu mendapat 

pertolongan agar kesehatannya terjaga 

b) Perdarahan melalui jalan lahir disertai nyeri perut bawah yang hebat 

Pada ibu yang terlambat haid 1-2 bulan, merupakan keadaan sangat 

berbahaya. Kehidupan ibu terancam, ia harus langsung di bawa ke 

rumah sakit untuk diselamatkan jiwanya. 

c) Perdarahan kehamilan 7-9 bulan 

Meskipun hanya sedikit, merupakan ancaman bagi ibu dan janin. Ibu 

perlu segera mendapat pertolongan di rumah sakit. 

d) Perdarahan yang banyak, segera atau dalam 1 jam setelah melahirkan, 

sangat berbahaya dan merupakan penyebab kematian ibu paling sering. 

Keadaan ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 2 

jam. Ibu perlu segera ditolong untuk penyelamatan jiwanya. 

e) Perdarahan pada masa nifas (dalam 42 hari setelah melahirkan)  

yang berlangsung terus  menerus, disertai bau tak sedap dan demam, 

juga merupakan      tanda bahaya. Ibu harus segera di bawa ke rumah 

sakit. 



 

 4. Bengkak tangan/wajah, pusing, dan dapat diikuti kejang 

 

a) Sedikit bengkak pada kaki atau tungkai bawah pada umur kehamilan 6 

bulan ke atas mungkin masih normal.Tetapi , sedikit bengkak pada 

tangan atau wajah, apa lagi bila disertai tekanan darah tinggi dan sakit 

kepala (pusing), sangat berbahaya. Bila keadaan ini dibiarkan maka 

ibu dapat mengalami kejang-kejang.Keadaan ini disebut keracunan 

kehamilan atau eklamsi 

b) Keadaan ini sering menyebabkan kematian ibu serta janin. Bila 

ditemukan satu atau lebih gejala tersebut, ibu harus segera meminta 

pertolongan kepada bidan terdekat untuk di bawa ke rumah. 

 

5. Gerakan janin berkurang atau tidak ada 

 

a) pada keadaan normal, gerakan janin dapat dirasakan ibu pertama kali 

pada umur kehamilan 4-5 bulan. Sejak saat itu, gerakan janin sering 

dirasakan ibu. 

b) Janin yang sehat bergerak secara teratur. Bila gerakan janin berkurang, 

melemah atau tidak bergerak sama sekali dalam 12 jam, kehidupan 

bayi mungkin terancam. Ibu perlu segera mencari pertolongan. 

 

6.Kelainan letak janin 

 

Pada keadaan normal, kepala janin berada di bagian bawah rahim 

ibu dan menghadap ke arah punggung ibu.Menjelang persalinan, kepala 

bayi turun dan masuk ke rongga panggul ibu Kadang-kadang letak bayi 

tidak normal sampai umur kehamilan 9 bulan. Pada keadaan ini, ibu harus 

melahirkan di rumah sakit, agar ibu dan bayi dapat diselamatkan. 

Persalinan mungkin mengalami gangguan atau memerlukan 

tindakan.Anjurkan ibu/keluarganya untuk menabung. 

 



Kelainan letak janin antara lain :Letak sungsang : kepala janin di bagian 

atas rahindan Letak lintang: letak janin melintang di dalam rahimKalau 

menjelang persalinan terlihat bagian tubuh bayi di jalan lahir, misalnya 

tangan, kaki atau tali pusat, maka ibu perlu segera di bawa ke rumah sakit. 

 

7. Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) 

 

Biasanya ketuban pecah menjelang persalinan, setelah ada tanda 

awal persalinan seperti mulas dan keluarnya lendir, bercampur sedikit 

darah.Cairan ketuban biasanya berwarna jenih kekuningan.Bila ketuban 

telah pecah dan cairan ketuban keluar sebelum ibu mengalami tanda-tanda 

persalinan, janin dan ibu akan mudah terinfeksi. Hal ini berbahaya bagi 

ibu maupun janin.Ibu perlu segera mendapat pertolongan bidan terdekat 

untuk di bawa ke rumah sakit. 

 

8. Persalinan lama 

Persalinan berlangsung sejak ibu mulai merasa mulas sampai 

kelahiran bayi.Persalinan tersebut biasanya berlangsung kurang dari 12 

jam.Ibu yang melahirkan anak kedua dan selanjutnya biasaya lebih cepat 

dari ibu yang melahirkan anak pertama. 

Bila bayi belum lahir lebih dari 12 jam sejak mulainya mulas, 

maka persalinan tersebut terlalu lama.Perlu dilakukan tindakan.Ibu perlu 

mendapat pertolongan di rumah sakit untuk menyelamakan janin dan 

mencegah terjadinya perdarahan atau infeksi pada ibu. 

 

9. Penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan. 

Kesehatan dan pertumbuhan janin dipengaruhi oleh kesehatan ibu. 

Bila ibu mempunyai penyakit yang berlangsung lama atau merugikan 

kehamilannya, maka kesehatan dan kehidupan janinpun terancam 

 

 

 



 Beberapa penyakit yang merugikan kehamilan antara lain: 

A. Penyakit jantung : gejalanya ibu sering berdebar, mudah sesak 

nafas bila melakukan kegiatan ringan sehari-hari. 

B. Kurang darah (anemia) berat : gejalanya pucat, lesu, lemah, pusing 

dan sering sakit. 

C. Tbc : gejalanya batuk tidak sembuh-sembuh, nafsu makan kurang, 

berat badan turun, berkeringat pada malam hari. 

D. Malaria : gejalanya demam menggigil secara berkala, lemah, pucat. 

E. Infeksi pada saluran kelamin : gejalanya tidak selalu nyata, 

misalnya keputihan, luka atau nyeri pada alat kelaminIbu dengan 

keadaan tersebut harus diperiksa dan mendapat pengobatan secara 

teratur oleh dokter. Anjurkan ibu dan keluarganya menabung untuk 

persiapan persalinannya nanti 

 

10. Demam tinggi pada masa nifas 

Ibu yang pada masa nifas (selama 42 hari sesudah melahirkan ) 

mengalami demam tinggi lebih dari 2 hari, dan disertai keluarnya cairan 

(dari lubang rahim) yang berbau, mungkin mengalami infeksijalan lahir. 

Pada keadaan ini cairan liang rahim tetap berdarah. Keadaan ini 

mengancam jiwa ibu. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. 
Dokumentasi 

 

A. Foto Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Leaflet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. 
Realisasi Anggaran 

 
Kegiatan Kebutuhan Realisasi Anggaran 

Konsumsi • Snack 

50 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 500.000 

Penyuluhan • Cetak Media 

Penyuluhan 

• Souvenir 

 

Rp. 100.000 

Rp.  200.000 

Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 150.000 x 3 

orang 

• Honorarium RT 

Rp. 200.000 

• Honorarium 

Kader PKK  

Rp. 200.000 x 2 

orang 

• Pembuatan 

laporan kegiatan 

dan 

penggandaan 

Rp. 150.000 

 

 

 

Rp. 450.000 

 

Rp. 200.000 

 

 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 150.000 

 

 

 

TOTAL Rp. 2.000.000 

 

 

 


