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RINGKASAN 

 
 

Kehamilan adalah serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan 

pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam indung telur (ovarium) wanita, lalu 

berlanjut ke pembentukan zigot, perlekatan atau menempel di dinding rahim, pembentukan 

plasenta, dan pertumbuhan serta perkembangan hasil konsepsi sampai cukup waktu (aterm). 

Pada proses kehamilan ini seorang wanita, mengalami juga proses perubahan-perubahan yang 

meliputi perubahan fisik, mental, psikologis dan sosial. 

Personal hygiene pada masa kehamilan ibu perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya 

penyakit menular seksual dengan cara mencegah terjadinya infeksi dan penyakit lainya, maka 

permasalahan yang ada adalah ibu hamil di RB Ananda masih perlu diberi pengetahuan 

mengenai personal hygiene. Solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan personal 

hygiene pada masa kehamilan adalah ibu-ibu hamil diberikan informasi mengenai 

pemeliharaan kesehatan dan kebersihan selama dalam masa kehamilan. 

Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang mendapatkan peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman tentang Personal Hygiene selama masa kehamilan. 

Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang dapat menerapkan Personal 

Hygiene untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri selama masa kehamilan . 

Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang diharapkan untuk lebih 

memperkaya informasi tentang Personal Hygiene selama masa kehamilan dengan mengikuti 

kegiatan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh Rumah Bersalin, Klinik Kesehatan atau 

Puskesmas setempat. 

Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri selama masa 

kehamilan. 



Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang diharapkan dapat melakukan 

pemeriksaan di pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan-keluhan selama 

masa kehamilan. 



PRAKARTA  
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudul “PENYULUHAN PERSONAL HYGIENE PADA IBU HAMIL 

DI RUMAH BERSALIN MITRA ANANDA KOTA PALEMBANG TAHUN 2020” dapat 

terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan 

dengan lancar stanpa 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, S.Kep.,M.NS  selaku Ketua Lembaga Pengabdian  

Masyarakat 

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

4. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian

pada masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sebagai tindak 

lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

Demikianlah semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua aamiin. 

 

 
Palembang, Januari 2020 

Ketua Pelaksana, 

 

 

Ika Savitri,SKM.M.Epid 

 

 

 

 
 

 

 

 



DAFTAR ISI 
 

 

 
HALAMAN PENGESAHAN   

RINGKASAN  

PRAKATA 

DAFTAR ISI   

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I PENDAHULUAN  

BAB II TARGET DAN LUARAN 

BAB III METODE PELAKSANAAN   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-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.  



DAFTAR LAMPIRAN 
 

 

Surat tugas dosen 

Surat tugas mahasiswa 

Kontrak pengabdian 

Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta materi) 

Dokumentasi (foto, leaflet,daftar hadir peserta kegiatan) 

Realisasi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Analisis Situasi dan Permasalahan 

Kehamilan adalah serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan 

pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam indung telur (ovarium) wanita, lalu 

berlanjut ke pembentukan zigot, perlekatan atau menempel di dinding rahim, pembentukan 

plasenta, dan pertumbuhan serta perkembangan hasil konsepsi sampai cukup waktu (aterm). 

Pada proses kehamilan ini seorang wanita, mengalami juga proses perubahan-perubahan yang 

meliputi perubahan fisik, mental, psikologis dan sosial. 

Selama masa kehamilan tubuh akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon di masa 

kehamilan. Kebutuhan fisik pada ibu hamil sangat diperlukan, yaitu meliputi oksigen, nutrisi, 

peronal hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi & body mekanik, exercise/senam 

hamil, istirahat/tidur, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, persiapan kelahiran bayi, 

memantau kesejahteraan bayi, ketidaknyamanan dan cara mengatasinya, kunjungan ulang, 

pekerjaan, tanda bahaya dalam kehamilan. 

Kesehatan pada ibu hamil untuk mendapatkan ibu dan anak yang sehat dilakukan selama ibu 

dalam keadaan hamil. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan memperhatikan kebersihan 

diri (personal hygiene) pada ibu hamil itu sendiri, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang 

dapat memberikan efek negatif pada ibu hamil, misalnya pencegahan terhadap infeksi. 

Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan diri dan kesehatan 

seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwoto, 2006) Personal hygiene merupakan 

perawatan diri sendiri yang di lakukan untuk mempertahankan kesehatan baiik secara fisik 

maupun psikilogis (Tarwoto, 2006). Personal hygiene adalah hal yang sangat penting dan 

harus di perhatikan karna kebersihan mempengaruhi kesehatan dan psikis (Atutiningsih, 

2006). 

Personal Hygiene pada ibu hamil adalah tindakan kebersihan yang dialakukan oleh ibu hamil 

untuk mengurangi kemungkinan infeksi karena badan yang kotor dan banyak mengandung 

kuman-kuman. Jadi kesimpulan nya Personal hygiene adalah proses merawat diri sendiri 

untuk memelihara kesehatan agar terlindung terhadap infeksi dan penyakit. 

Pemeliharaan personal hygiene berarti tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri 

seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Seseorang dikatakan memiliki personal 



hygiene baik apabila, orang tersebut dapat menjaga kebersihana tubuhnya yang meliputi 

kebersihan kulit, gigi dan mulut, rambut, mata, hidung dan telinga, kaki dan kuku, genitalia 

serta kebersihan dan kerapihan pakaiannya. 

Kebersihan harus dijaga pada masa hamil. Mandi dianjurkan sedikitnya dua kali sehari 

karena ibu hamil cenderung untuk mengeluarkan banyak keringat, menjaga kebersihan diri 

terutama lipatan kulit (ketiak, bawah buah dada, daerah genetalia) dengan cara dibersihkan 

dengan air dan dikeringkan. Kebersihan gigi dan mulut perlu mendapat perhatian karena 

seringkali mudah terjadi gigi berlubang, terutama pada ibu yang kekurangan kalsium. Rasa 

mual selama masa hamil dapat mengakibatkan perburukan hygiene mulut dan dapat 

menimbulkan karies gigi. Di dalam tatanan pelayanan kesehatan, Bidan/ Tenaga Kesehatan 

secara langsung berhubungan dengan Promosi kesehatan yang merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan ibu selama masa kehamilan. 

Berdasarkan analisis situasi diatas, para personal hygiene pada masa kehamilan ibu perlu 

diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual dengan cara mencegah 

terjadinya infeksi dan penyakit lainya, maka permasalahan yang ada adlah ibu hamil di RB 

Ananda masih perlu diberi pengetahuan mengenai personal hygiene. 

 
B. Solusi dan Target Luaran 

Solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan personal hygiene pada masa kehamilan 

adalah ibu-ibu hamil diberikan informasi mengenai pemeliharaan kesehatan dan kebersihan 

selama dalam masa kehamilan. 

C. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan dan kebersihan diri 

selama dalam masa kehamilan di Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang. 

 
D. Manfaat Kegiatan 

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam 

peningkatan kesehatan dan kebersihan diri ibu dalam masa kehamilan. Secara eksplisit 

manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pengetahuan para ibu hamil di Rumah Bersalin Ananda Kota Palembang 

sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya infeksi dan penyakit selama masa 

kehamilan. 

2. Meningkatnya kemampuan ibu hamil di Rumah Bersalin Ananda Kota Palembang dalam 



menjaga kesehatan dan kebersihan diri ibu dalam masa kehamilan. 

3. Dosen STIK Siti Khadijah Palembang dapat melaksanakan salah satu dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 



BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

  Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan informasi tentang 
Penyuluhan Personal Hygiene Pada Ibu Hamil Di  Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota 

Palembang  Tahun 2020.  
 Pada Media Massa Elektronik (Websaite) yang di rencanakan setelah program pengabdian 

dilaksanaan selain publikasi pada , juga nantinya akan di dapatkan suatu awal strategi/modal dan 

pelibatan suami saat kehamilan yang akan sangat bermanfaat untuk  Masa kehamian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 
A. Khalayak Sasaran 

Ibu Hamil Trimester I, II, III di Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang. 

 
B. Jadwal Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 19 

Januari 2020 di Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang. Kegiatan ini dihadiri ibu 

hamil sebanyak 18 orang(absensi terlampir). 

 
C. Bentuk Kegiatan 

Bentuk kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemberdayaan masyarakat 

melalui penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan ini dilakukan 

untuk memberikan pemahaman peserta tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan diri 

selama masa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Kegiatan 

  Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah 

dan diskusi terprogram. Rincian kegiatan dapat diperlihatkan dalam tabel 4.1 di bawah ini: 

Peserta pada kegiatan penyuluhan kesehatan ini adalah ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilan di Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang. Kegiatan penyuluhan 

kesehatan dengan metode ceramah dan diskusi berjalan lancar dengan suasana kondusif, para 

ibu hamil tampak antusias dalam berdiskusi tentang personal hygiene masa kehamilan. 

Peserta yang hadir sebanyak 18 orang. 

  Hasil wawancara yang dilakukan secara umum terhadap ibu hamil pada awal 

penyuluhan untuk mengindentifikasi pengetahuan mengenai personal hygiene atau 

kebersihan diri dalam masa kehamilan relatif masih kurang. Ada beberapa ibu hamil yang 

menganggap bahwa kebersihan dan kesehatan diri pada masa kehamilan kurang penting 

untuk diperhatikan. Mereka mengatakan hanya sebatas tahu tentang membersihkan diri tetapi 

mereka kurang memahami dampak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Hal ini 

dikarenakan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan dan 

kebersihan diri (personal hygiene) pada masa kehamilan. 

Diakhir kegiatan penyuluhan dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta tentang 

personal hygiene masa kehamilan. Kemudian disampaikan juga kesimpulan dari penyuluhan 

kesehatan tersebut. 

 
B. Pembahasan Kegiatan 

  Menurut Wood (1926), pendidikan kesehatan adalah pengalaman- pengalaman yang 

bermanfaat dalam mempengaruhi kebiasaan, sikap dan pengetahuan seseorang atau 

masyarakat. Merupakan perpaduan berbagai pengalaman belajar yang dirancang untuk 

memudahkan adopsi secara sukarela perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Menurut Steuart 

(1968), pendidikan kesehatan adalah merupakan upaya komponen program kesehatan yang 

isinya perencanaan untuk perubahan perilaku individu, kelompok dan masyarakat 

sehubungan dengan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

(Fitriani, 2011). Berdasarkan hasil kegiatan para peserta penyuluhan belum pernah 

mendapatkan informasi tentang personal hygiene yang diberikan dalam bentuk penyuluhan 



kesehatan mereka hanya mendapatkan dari media massa dan elektronik. Pada saat 

penyuluhan materi yang disampaikan dalam bentuk media berupa powerpoint/LCD dan 

leaflet. 

  Kesehatan dan kebersihan diri pada masa kehamilan itu sangat penting untuk 

mencegah terjadinya infeksi dan penyakit lainnya yang mengakibatkan terganggu dan 

ketidaknyamanan dalam masa kehamilan. Pada masa kehamilan tersebut, perubahan hormon 

terjadi pada ibu hamil, hal ini mengakibatkan suhu tubuh meningkat meskipun cuaca sedang 

sejuk. Saat suhu tubuh meningkat ini maka tubuh akan mengeluarkan keringat supaya suhu 

tubuh kembali normal. Oleh karena itu ibu hamil cenderung lebih sering berkeringat dan 

mengakibatkan bau badan dan tidak segar, maka disarankan agar mandi tetap 2 kali dalam 1 

hari dan mengganti pakaian bila dirasakan tidak nyaman. 

Peningkatan kadar estrogen pada masa kehamilan dapat juga mengakibatkan vagina rentan 

terkena infeksi, vagina yang gatal akan mengakibatkan terkena iritasi. Selain itu dapat pula 

mengakibatkan 

keputihan yang menimbulkan jamur, yang bila tidak tertangani dengan baik akan menginfeksi 

jalan lahir, oleh sebab itu disarankan untuk selalu menjaga kebersihan organ intim tersebut. 



BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

sebagai berikut: 

1. Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang mendapatkan peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman tentang Personal Hygiene selama masa kehamilan. 

2. Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang dapat menerapkan 

Personal Hygiene untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri selama masa kehamilan . 

 
B. Saran 

1. Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang diharapkan untuk lebih 

memperkaya informasi tentang Personal Hygiene selama masa kehamilan dengan mengikuti 

kegiatan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh Rumah Bersalin, Klinik Kesehatan atau 

Puskesmas setempat. 

2. Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri selama masa 

kehamilan. 

3. Para ibu hamil Rumah Bersalin Mitra Ananda Kota Palembang diharapkan dapat 

melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan-keluhan 

selama masa kehamilan. 
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MATERI PENYULUHAN 

A. Pendidikan Kesehatan 

1. Definisi Pendidikan Kesehatan 

  Menurut Green, dkk (1980), pendidikan kesehatan merupakan proses menjembatani gap 

antara informasi kesehatan dan tindakan kesehatan (President’s Committee on Health 

Education). Menurut Lawrence Green (1972), pendidikan kesehatan adalah istilah yang 

diterapkan pada pengguna proses pendidik secara terencana untuk mencapai tujuan kesehatan 

yang meliputi beberapa kombinasi dan kesempatan pembelajaran (Mubarak, 2012). 

 
2. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

  Menurut Ida Bagus, Tjitarsa (1992), dalam Mubarak (2012), tujuan utama pendidikan 

kesehatan adalah agar orang mampu: 

1. Menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri. 

2. Memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya, dengan sumber daya 

yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar. 

3. Memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 
3. Metode Pendidikan Kesehatan 

Dibawah ini akan diuraikan beberapa metode pendidikan individual, kelompok, dan massa 

(public) (Notoatmodjo, 2012): 

a. Metode pendidikan individual (perorangan) 

b. Metode pendidikan kelompok 

Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran 

serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Metode pendidikan kelompok terbagi 2 yaitu 

kelompok besar dan kecil. Kelompok besar apabila peserta 



 

penyuluhan ini lebih dari 20 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar itu, antara lain: 

ceramah dan seminar. Ceramah baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi ataupun 

rendah, sedangakan seminar hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan 

menengah keatas. 

Kelompok kecil apabila peserta kegiatan itu kurang dari 20 orang biasanya kita sebut 

kelompok kecil. Metode yang cocok untuk kelompok ini antara lain: diskusi kelompok, curah 

pendapat (brain storming), bola salju (snow balling), kelompok kecil-kecil (bruzz group), 

memainkan peran (role play), permainan simulasi (simulation game). 

 
c. Metode pendidikan massa (public) 

Metode pendidikan (pendekatan) massa untuk mengomunikasikan pesan- pesan kesehatan 

yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat massa atau public, maka cara yang paling 

tepat adalah pendekatan massa. 

Pada umumnya bentuk pendekatan (cara) massa ini tidak langsung. Biasanya menggunakan 

atau melalui media massa. Beberapa contoh metode ini, antara lain: ceramah umum (public 

speaking), pidato-pidato dan diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, simulasi, 

dialog antara pasien dengan dokter tentang masalah kesehatan melalui TV atau radio, 

sinetron, tulisan-tulisan dimajalah atau koran. billboard, yang dipasang dipinggir jalan, 

spanduk, poster, dan sebagainya. 

 
4. Sasaran Pendidikan Kesehatan 

Menurut Fitriani (2011), sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan pada   

program pembangunan Indonesia adalah: 

1. Masyarakat umum. 

2. Masyarakat   dalam   kelompok   tertentu    seperti    wanita, pemuda, remaja. Termasuk 

dalam kelompok khusus adalah lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, 

sekolah agama baik negeri atau swasta. 

3. Sasaran individu dengan tehnik pendidikan   kesehatan individual. 

 
5. Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan 

Menurut Fitriani (2011), ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai 

dimensi, yaitu: 

1. Dimensi sasaran, ruang lingkup pendidikan kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 



 

a. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu. 

b. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. 

c. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. 

2. Dimensi tempat pelaksanaannya, pendidikan kesehatan dapat berlangsung di berbagai 

tempat yang dengan sendirinya sasaran berbeda pula, yaitu: 

a. Pendidikan kesehatan disekolah dengan sasaran murid. 

b. Pendidikan kesehatan dirumah   sakit   atau   puskesmas dengan sasaran pasien dan 

keluarga pasien. 

c. Pendidikan kesehatan ditempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan yang 

bersangkutan 

3. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan 

5 tingkat pencegahan dari Leavel dan Clark. 

a. Promosi kesehatan 

Pada tingkat ini pendidikan kesehatan sangat diperlukan seperti: peningkatan gizi, perbaikan 

kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan serta hygiene perorangan 



 

b. Perlindungan khusus 

Program imunisasi sebagai bentuk pelayanan khusus sangat dibutuhkan terutama dinegara 

berkembang. 

 
c. Diagnosis dini dan pengobatan segera 

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit maka 

sering kesulitan mendeteksi penyakit yang terjadi pada masyarakat, bahkan masyarakat sulit 

atau tidak mau diperiksa dan diobati sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan 

kesehatan yang layak. 

 
d. Pembatasan kecacatan 

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit sehingga masyarakat 

tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. 

 
e. Rehabilitas 

Untuk memulihkan kecacatan kadang-kadang diperlukan latihan-latihan tertentu. Karena 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat segan melakukan latihan yang dianjurkan. 

 
B. Kehamilan 

1. Pengertian Kehamilan 

Kehamilan adalah proses yang normal, alamiah yang diawali dengan pertumbuhan dan 

perkembangan janin intrauterin dan dimulai sejak konsepsi sampai persalinan (Dewi & 

Sunarsih, 2011). Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari hari pertama haid terakhir. 

Kehamilan dibagi dalam 3 periode yaitu triwulan pertama dari konsepsi sampai 3 bulan, 

triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 

9 bulan. Kehamilan melibatkan perubahan fisik maupun emosional dari ibu serta 

perubahan 



 

sosial dalam keluarga, pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan 

menghasilkan kelahiran bayi sehat cukup bulan melalui jalan lahir namun kadang-kadang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan (Prawirohardjo, 2011). 

Menurut Federasi Obstetri Ginekoloigi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai 

fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau 

implantasi (Yulistiana, 2015: 81). Manuaba, 2012, mengemukakan kehamilan adalah proses 

mata rantai yang bersinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, 

konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus,pembentukan placenta dan 

tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Sholic hah, Nanik, 2017: 79-80). 

 
2. Pengertian Personal Hygiene 

Personal Hygiene berasal dari bahasa Yunani artinya kebersihan perorangan yaitu tindakan 

menjaga kebersihan seseorang. Personal hygiene pada ibu hamil adalah kebersihan yang 

dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan infeksi, karena badan yang kotor 

banyak mengandung kuman-kuman. 

Kehamilan merupakan suatu proses kehidupan seorang wanita, dimana dengan adanya proses 

ini terjadi perubahan-perubahan yang meliputi perubahan fisik, mental, psikologis dan sosial. 

Kebutuhan fisik pada ibu hamil sangat diperlukan, yaitu meliputi oksigen, nutrisi, peronal 

hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi & body mekanik, exercise/senam hamil, 

istirahat/tidur, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, persiapan kelahiran bayi, memantau 

kesejahteraan bayi, ketidaknyamanan dan cara mengatasinya, kunjungan ulang, pekerjaan, 

tanda bahaya dalam kehamilan. 

Kesehatan pada ibu hamil untuk mendapatkan ibu dan anak yang sehat dilakukan selama ibu 

dalam keadaan hamil. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan memperhatikan kebersihan 

diri (personal hygiene) pada ibu hamil itu sendiri, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang 

dapat 



 

memberikan efek negatif pada ibu hamil, misalnya pencegahan terhadap infeksi. 

 
1. Tujuan Menjaga Personal Hygiene Pada Ibu Hamil Untuk mendapatkan ibu dan 

anak yang sehat, dengan jalan: 

a. Mencegah penyakit/infeksi. 

b. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu 

c. Mencegah komplikasi-komplikasi pada ibu hamil, waktu hamil, bersalin dan nifas. 

d. Peningkatan derajat kesehatan. 

e. Pelihara kesehatan diri. 

f. Perbaikan personal hygiene. 

g. Meningkatkan kepercayaan diri. 

 
 

2. Macam-macam Personal Hygiene Pada Ibu Hamil 

a. Perawatan kulit kepala dan rambut 

b. Perawatan Payudara 

c. Perawatan dan kebersihan pakaian 

d. Perawatan Genitalia 

e. Perawatan tubuh secara keseluruhan (kulit, kuku, gigi dan mulut) 

 
 

3. Manfaat Personal Hygiene pada Ibu Hamil 

a. Meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil 

b. Memelihara kebersihan diri ibu hamil 

c. Memperbaiki personal hygiene ibu hamil yang kurang 

d. Mencegah penyakit 

e. Meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil 

 
 

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada personal hygiene ibu hamil 

a. Perawatan kulit kepala dan rambut 

Rambut berminyak cenderung menjadi lebih sering selama kehamilan karena overactivity 

kelenjar minyak kulit kepala dan 



 

mungkin memerlukan keramas lebih sering. Rambut bisa tumbuh lebih cepat selama kehamilan 

dan mungkin memerlukan pemotongan lebih sering. 

Menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala pada ibu hamil sangatlah penting. Disarankan ibu 

hamil untuk mencuci rambut secara teratur guna menghilangkan segala kotoran, debu, dan endapan 

minyak yang menumpuk pada rambut kita membantu memberikan stimulasi sirkulasi darah pada 

kulit kepala dan memonitor masalah- masalah pada rambut dan kulit kepala. 

Dengan keramas, dimana cara ini dapat membersihkan kotoran yang menyumbat pori-pori di kulit 

kepala yang bisa menghambat pertumbuhan rambut. Selain itu, keramas juga merupakan kegiatan 

pemijatan yang baik pada kulit kepala ibu hamil untuk menstimulasi dan menyediakan jalan rambut 

baru untuk tumbuh dengan mudah. Prosedur cara membersihkan rambut dan kulit kepala pada ibu 

hamil : 

❖ Memberitahu klien dan menjelaskan mengenai prosedur. 

❖ Mengkaji rambut dan kulit kepala klien. 

❖ Rambut dirapihkan dengan sisir. 

❖ Menggosok pangkal rambut dengan kasa yang telah diberi sampo dan diberikan pijatan pada kulit 

kepala. 

❖ Pembilasan rambut. 

❖ Mengeringkan dan menyisir rambut. 

❖ Merapihkan klien. 

 
 

b. Perawatan Payudara 

Pemeliharaan payudara juga penting, puting susu harus dibersihkan kalau terbasahi oleh colustrum. 

Kalau dibiarkan dapat terjadi edema pada puting susu dan sekitarnya. Puting susu yang masuk 

diusahakan supaya keluar dengan pemijatan keluar setiap kali mandi. Payudara perlu dipersiapkan 

sejak sebelum bayi lahir sehingga dapat segera berfungsi dengan baik pada saat diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR HADIR PESERTA 
 

 
No NAMA ALAMAT TTD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Table 2.1 Anggaan Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1. Konsumsi • Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

Rp. 450.000 

2. Penyuluhan • Cetak Leaflet 30 x Rp. 2000 
• Souvenir 

 

Rp.60.000 

Rp. 300.000 

3. Umum • Honorarium Pelaksana Rp. 
250.000 x 1 orang 

• Honorarium Pimpinan RB & 

Bidan Pelaksana 
Rp. 200.000 x 4 orang 

• Pembuatan laporan kegiatan dan 
penggandaan 
Rp. 100.000 

• ATK 

Rp. 65.000 

Rp. 250.000 

   
 

Rp. 800.000 

   
Rp. 100.000 

   
Rp. 65.000 

 TOTAL  Rp. 2.000.000 



 

 


