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RINGKASAN 

 

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam salah 

satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat  ini adalah suatu upaya 

STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya sosialisasi pemanfaatan buku KIA 

pada ibu hamil di Desa Sukajaya Kayu Agung pada tahun 2020. Dengan tujuan menberikan 

pengetahuan kepada masyarakat dalam masa kehamilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkah, rahmat dan lindungan-

Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan pengabdian masyarakat yang berjudul Sosialisasi 

Pemanfaatan Buku KIA Pada Ibu Hamil di Desa Sukajaya Kayu Agung. 

Laporan ini dibuat dalam rangka penerapan kegiatan pengabdian masyarakat dosen STIK 

Siti Khadijah Palembang. Perguruan tinggi sebagai implementasi dan desimenasi pada 

masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang harus 

dijalankan oleh para dosen dan tenaga fungsional di perguruan tinggi.  

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 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 yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dan arahan kepada kami untuk hingga terselesainya 

penelitian ini. 

3. Mardelia Astriani, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb selaku ketua pelaksana  

4. Bapak kades Sukajaya Kayu Agung 

5. Teman-teman dosen STIK Siti Khadijah Palembang yang senantiasa mendukung dan 

memberi semangat sampai penelitian ini selesai.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal pengabdian 

masyarakat ini, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 

untuk perbaikan laporan penelitian ini selanjutnya  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Palembang,     Juli  2020 

 

        Mardelia Astriani, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Masa Kehamilan, persalinan dan nifas merupakan suatu kondisi yang normal, 

namun memerlukan pengawasan supaya tidak berubah menjadi yang abnormal. 

Keluarga yang sehat dan sejahtera dengan kualitas hidup yang baik, diantarannya dari 

segi ibu dan anak merupakan pertimbangan yang penting, karna dalam siklus 

kehidupan setiap wanita mengalami suatu kejadian yang dinamakan kehamilan, 

persalinan, nifas dan memiliki anak atau bayi baru lahir yang akan menjadi suatu 

tonggak utama dalam sebuah keluarga. Untuk itu, seorang wanita perlu menjaga 

kesehatan dan keselamatan jiwanya karna banyak berbagai macam faktor yang dapat 

mengancam selama siklus kehidupannya (Hidayat, 2016). 

 Pada masa kehamilan, persalinan, nifas merupakan pengawasan dan pengetahuan 

dengan cara memberikan Asuhan kebidanan komprehensif merupakan asuhan kebidanan yang 

diberikan secara menyeluruh dimulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, BBL, dan keluarga 

berencana. Dalam program pemerintah yaitu mengurangi bencana, mengurangi kemungkinan 

seorang perempuan hamil mengalami komplikasi dalam kehamilan, persalinan atau masa 

nifas dengan melakukan asuhan antenatal dan persalinan dengan prinsip bersih dan aman, 

mengurangi kemungkinan komplikasi persalinan yang berakhir dengan kematian atau 

kesakitan melalui pelayanan obstetric dan neonatal esensial dasar dan komprehensif 

(Prawirohardjo, 2016). 

 Data Word Health Organization (WHO) Angka Kematian Ibu (AKI) pada 

Tahun 2018 sekitar 830 wanita meninggal setiap hari karena komplikasi selama 

kehamilan. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) Sebanyak 700 Bayi baru lahir di 

dunia meninggal setiap harinya karena prematur, komplikasi terkait persalinan 

(asfiksia atau kesulitan bernafas saat lahir), infeksi dan cacat lahir (birth defect) 

(WHO, 2019). 

 Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka kematian 

ibu (AKI) yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas pada Tahun 2018 

sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup dan angkah kematian bayi (AKB) sebesar 23 

per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Kemenkes RI Tahun 2017 angka 

kematian ibu (AKI) sebanyak 305 orang per 100.000 kelahiran hidup dan angka 

kematian bayi (AKB) sebanyak 22 per 1.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2019). 



 
 

Berdasarkan data Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Kematian Ibu Maternal 

(AKI) pada Tahun 2017 mencapai 52 Kasus. Jumlah Kematian Ibu Maternal tertinggi 

terjadi di Kab. Banyuasin (18 kasus), Kab. OKU Timur (11 kasus), dan Kab. OKU 

(10 kasus), kemudian diikuti Kab. Musi Banyuasin (9 kasus). Sedangkan jumlah 

kematian ibu maternal terendah terjadi di Kab OKI, PALI dan Kota Lubuk Linggau 

masing- masing (2 kasus), diikuti Kota Pagar Alam (1 kasus) dan Kab. OKU Selatan 

(1kasus). Sedangkan Jumlah Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2017 mencapai 232 

kasus. Jumlah kematian bayi tertinggi ada di Kabupaten Musi Rawas dengan 

kematian sebanyak (70 kasus), kemudian diikuti oleh Kabupaten Banyuasin (68 

kasus) dan Kabupaten M.Enim (65 kasus). Sedangkan kasus kematian neonatal 

terendah terjadi di Kab. PALI (8 kasus), kemudian diikuti oleh Kota Pagar Alam (10 

Kasus) dan LAHAT (11 Kasus) (Profil Dinkes Provinsi Sumsel, 2018). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang Angka kematian ibu 

(AKI) Tahun 2017 sebanyak 7 kasus. Penyebabnya kematian terbanyak adalah 

hipertensi dalam kehamilan (5 orang), dan terendah adalah perdarahan (1 orang). 

Sedangkan penyebab kematian ibu lainnya adalah gangguan metabolik (DM) yaitu 

sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 

2017 sebanyak 29 kasus kematian yang terdiri dari 20 bayi neonatus (0 s.d 28 hari) 

dan 9 bayi (29 s.d 11 bulan). Penyebab kematian antara lain adalah diare, pneumonia, 

Asfiksia, BBLR, kelainan kongenital, dan lainnya (Dinkes Kota Palembang, 2018). 

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil Antenatal Care 

(ANC) dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 merupakan jumlah ibu hamil 

yang telah memproleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan 

dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu 

Tahun, sedangkan cakupan K4 merupakan jumlah ibu hamil yang telah memproleh 

pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang 

dianjurkan ditiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah 

kerja pada kurun waktu satu tahun (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia cakupan ibu hamil 

telah memperoleh pelayanan K1 di indonesia pada Tahun 2017 sebesar 74% 

meningkat pada Tahun 2018 sebesar 86,0%. Dan cakupan K4 pada Tahun 2017 

sebesar 76% meningkat pada Tahun 2018 sebesar 79,3%. Untuk proporsi persalinan 

difasilitas kesehatan di indonesia pada Tahun 2017 mencapai 66,7% meningkat pada 

Tahun 2018 sebesar 79,3% (Kemenkes RI, 2019). 



 
 

Berdasarkan Provinsi Sumatera Selatan cakupan pelayanan Antenatal ibu 

hamil K1 dan K4 pada tahun 2017 yaitu masing-masing sebesar 100% dan 99% 

dengan selisih K1 dan K4 masih dibawah 100% namun tetap harus menjadi perhatian 

bahwa masih ada ibu hamil yang pemeriksaan kehamilannya belum mencapai 6 kali 

selama kehamilan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2017 sebesar 99,2% dan mengalami penurunan di Tahun 

2018 yaitu sebesar 98,8% (Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, 2019). 

Berdasarkan data cakupan K1 untuk Kota Palembang Tahun 2018 sebesar 

100% dan K4 sebesar 98,9%. Berdasarkan data bahwa Tahun 2018 cakupan 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Kota Palembang sebesar 98,8% (Profil 

Kesehatan Kota Palembang, 2018). 

Data dari Depkes RI (2018) menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu 

hamil K4 di Desa Sukajaya Kayu Agung masih jauh dari target yang dicanangkan 

oleh pemerintah. Cakupan K4 tahun 2018 hanya (79,41%) sedangkan target yang 

diharapkan pemerintah adalah (86%). Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil ke 

pelayanan kesehatan juga menunjukkan rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal 

care (ANC) dan pemanfaatan buku KIA pada ibu hamil dan balita.  

Berbagai faktor dapat mempengaruhi rendahnya pemanfaatan pelayanan 

kesehatan (pemanfaatan buku KIA) oleh masyrakat. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniawan, Larasati dan Elisa (2018) di Kota Palembang menunjukkan bahwa 

faktor yang paling berpengaruh dalam rendahnya kunjungan ibu hamil ke pelayanan 

kesehatan adalah pengetahuan ibu hamil mengenai manfaat buku KIA,  motivasi ibu 

terhadap pemanfaatan buku KIA, geografis atau jangkauan pelayanan kesehatan, 

informasi dan sikap mengenai pemanfaatan layanan kesehatan. 

Buku KIA merupakan buku yang yang berisi catatan khusus kesehatn ibu 

hamil dan anak sert informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak 

termasuk didalamnya adalah tentang nutrisi bagi ibu hamil, nifas serta makanan 

pendamping ASI. Dengan adanya sosialisasi pemenfaatn buku KIA dan kelompok 

pendamping diharapkan ada kerjasama yang baik antara kelompok pendamping dan 

ibu hamil dalam pemaantauan asupan nutrisi khususnya bagi ibu hamil. Buku KIA 

baru saja mengalami revisi di tahun ini, sehingga pemanfaatannya yang belum 

maksimal diharapkan dapat dimaksimalkan dan di sosialisasikan kepada ibu hamil. 

 

 



 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana sosialisasi pemanfaatan buku KIA di Desa Sukajaya Kota Kayu Agung 

 

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan kelompok 

pendamping tentang pentingnya buku KIA. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan pengetahuan mengenai mnfaat dan tujuan buku KIA  

b. Meningkatkan kesejahteraan ibu hamil dan balita melalui buku KIA 

c. Menumbuhkan sikap yang baik pada masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan 

kesehatan. 

d. Mengurangi mortalitas dan morbiditas ibu hamil dari “ 3 T” 

e. Memperdayaan kelompok ibu pendampng dalam sosialisasi buku KIA 

 

D. MANFAAT 

 Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang isi buku 

KIA seperti tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas dan BBL, tanda-tanda persalinan, 

nutrisi pada ibu hamil dan keluarga berencana. 

E. SASARAN 

 Ibu hamil, kelompok pendamping (keluarga) di Desa Sukajaya Kota Kayu Agung. 



 
 

BAB II  

TARGET DAN LUARAN 

 

Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa laporan 

pengabdian masyarakat dan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang 

pentingnya buku KIA bagi ibu hamil, dengan memberikan penyuluhan tentang 

pemanfaatan buku KIA bagi ibu hamil di Desa Sukajaya Kota Kayu Agung. 

Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan 

selain publikasi pada massa media cetak ( Koran dan website), juga nantinya akan 

didapatkan suatu awal strategi/modal dan pelibatan suami saat kehamilan yang 

akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dalam kehamilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

 

  

 

B. Metode Kegiatan 

 Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 bertempat di 

Desa Sukajaya Kota Kayu Agung. Metode yang digunakan berupa 

penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Alat yang digunakan berupa poster, 

leaflet, dan buku KIA terkait materi yang akan disampaikan, serta 

perlengkapan demonstrasi. 

 



 
 

C. Rancangan Evaluasi 

1. Pengetahuan di ukur dengan mengadakan pre test dan post test terkait 

materi 

2. Follow up secara langsung terkait pemanfaatan dan penerapan isi buku 

KIA melalui diskusi interaktif dan tanya jawab.  

D. Jadwal Pelaksanaan 

No Kegiatan Juni  Juli  Agustus  

M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

1 Persiapan          

2 Pelaksanaan           

3 Pelaporan          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kader merupakan penggerak masyarakat untuk sadar akan kesehatan ibu 

dan anak, pada beberapa kasus keterlambatan tumbuh kembang, ibu hamil resiko 

tinggi, maupun masalah kesehatan sebagian besar dideteksi atau ditemukan sejak 

awal oleh kader.(farida, 2016). Kader berperan baik meningkatkan kemungkinan 

ibu untuk memanfaatkan buku KIA sebagai sumber informasi dalam perawatan 

pasca salin dan menyusui. Hal tersebut berarti peran bidan berhubungan dengan 

pemanfaatan buku KIA, bidan yang berperan baik meningkatkan kemungkinan 

ibu untuk memanfaatkan buku KIA sebanyak 1,655 kali lebih besar dibanding 

bidan yang kurang berperan pada ibu. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya 

(Sistiarani et al., 2012) di Puskesmas Paciran yang menyebutkan bahwa 69,2% 

ibu menyatakan bahwa bidan berperan dalam memberikan informasi pada ibu 

untuk selalu membaca buku KIA yang dimiliki. Namun, masih banyak ibu yang 

tidak menerapkan pesan bidan tersebut. Ibu masih banyak beranggapan bahwa 

buku KIA kurang penting sehingga tidak dijadikan prioritas untuk dibaca. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan dukungan kader dapat meningkatkan 

pemanfaatan buku KIA sebanyak 2,3 kali lebih besar. Dalam pemanfaatan buku 

KIA, bidan berperan penting untuk memberikan pendidikan kesehatan ibu dan 

anak dengan media Buku KIA, mencatatkan hasil pemantauan pemeriksaan ibu 

nifas, dan sebagai penghubung masyarakat dengan tenaga kesehatan jika ibu 

maupun keluarga mengalami kesulitan dalam memahami buku KIA ataupun 

menghadapi masalah kesehatan lain (Kemenkes, 2012b) (Kemenkes, 2015). Bidan 

memiliki peran yang penting karena merupakan pelayanan kesehatan yang berada 

di dekat kegiatan sasaran posyandu dan memiliki frekuensi tatap muka bidan lebih 

sering daripada petugas kesehatan lainnya (Nugroho & Nurdiana, 2008). Senada 

dengan hasil penelitian Widagdo & Husodo (2009) kader Posyandu yang berperan 

sebagai pelaksana berpengaruh 6 kali lebih besar terhadap pemanfaatan buku 

KIA.  

Menurut (Kemenkes, 2015) kader berperan sebagai penggerak masyarakat 

untuk sadar akan kesehatan ibu dan anak dengan melakukan deteksi dini 

penyimpangan perkembangan anak dan penyuluhan pada ibu tentang KIA dengan 

menggunakan Buku KIA dan merupakan perpanjangan tangan tenaga kesehatan 

dimasyarakat. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk mendekatkan 

pelayanan kesehatan pada masayarakat. Bentuk kegiatan Posyandu antara lain 

memantau pertumbuhan dan 108 perkembangan anak balita, serta sebagai sarara 



 
 

penyebaran informasi tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita (Kemenkes, 

2012a). Pada kegiatan posyandu balita, kader berperan untuk melakukan 

pendaftaran, penimbangan, mencatat pelayanan ibu dan anak dalam buku KIA, 

mengunakan buku KIA sebagai bahan penyuluhan, serta melaporkan buku KIA 

penggunaan buku KIA kepada petugas kesehatan (Wirawan, 2007). Namun, pada 

sebagian besar kegiatan posyandu penggunaan buku KIA hanya digunakan untuk 

mencatatkan hasil pemeriksaan ibu pasca salin dan menyusui. Bidan belum 

optimal menggunakan buku KIA sebagai media pendidikan kesehatan. 

Penggunaan buku KIA sebagai media pendidikan kesehatan lebih banyak 

digunakan bidan untuk menjelaskan pemantauan pertumbuhan bayi pada lembar 

KMS, jadwal imunisasi, serta catatan pemberian Vitamin A. Bagian lain dalam 

buku KIA seperti kolom ibu nifas masih sangat jarang disampaikan pada ibu. Hal 

tersebut terjadi karena terbatasnya waktu dan durasi lamanya posyandu. Pada 

kegiatan kelas ibu nifas terlibat aktif memberikan pendidikan kesehatan bersama 

dengan kader dan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, serta psikolog 

dengan media pendidikan kesehatan buk KIA.  

Namun, rendahnya keikursertaan kelas ibu terutama kelas ibu nifas berarti 

hanya sebagian kecil ibu yang mendapatkan informasi tambahan terkait KIA. 

Dengan dilaksanakan pengabdian masyarakat terkait hal ini maka terdapat 

peningkatan pengetahuan ibu nifas tentang Buku KIA sebesar 29% dan adanya 

peningkatan upaya pemanfaatan Buku KIA oleh ibu. Melalui keikutsertaan dalam 

komitmen global untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), 

pembangunan nasional Indonesia khususnya di sektor kesehatan diarahkan pada 

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) 

dengan target penurunan angka kematian ibu dan anak (AKI & AKB) serta 

peningkatan kualitas hidup anak Indonesia yang dicirikan oleh kualitas tumbuh 

kembang yang baik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA hanya bisa 

dilakukan melalui kerjasama (partnership) yang baik dengan segenap sektor 

terkait, diantaranya sektor swasta yang terlibat dalam pemberian pelayanan KIA. 

Peran sektor ini sangat penting karena terlibat langsung dalam pemberian 

pelayanan dan juga berkontribusi dalam memetakan masalah dan potensi 

penanganan kesehatan ibu dan anak melalui sistem surveilans KIA. 

 

  

 

 

 



 
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Pemanfaatan buku KIA oleh ibu hamil berdasarkan sikap sebagian besar 

responden memiliki sikap baik 39 (50,6%), sikap cukup 36 (46,8%) 

responden, sikap kurang 2 (2,6%) responden.  

2. Pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan sebagian besar 

responden memiliki kategori cukup 60 (77,9%), pengetahuan baik 16 (20,8%) 

responden, pengetahuan kurang 1 (1,3%) responden.  

B. Saran  

1. Bagi Ibu Hamil  

Bagi ibu hamil diharapkan untuk memperhatikan segala informasi yang 

diberikan oleh bidan mengenai kehamilannya sehingga meningkatkan kesadaran 

melakukan deteksi dini tanda bahaya terhadap kehamilanya di pelayanan 

kesehatan secara rutin.  

2. Bagi Bidan  

Bagi bidan diharapkan pentingnya memberikan konseling atau penyuluhan 

terkait pemanfaatan buku KIA serta pengetahuan terhadap tanda bahaya 

kehamilan kepada ibu hamil dan lebih meningkatkan pelayanan KIA dengan 

membuat program khusus penyuluhan untuk ibu hamil dalam pelayanan KIA 

karena pemanfaatan buku KIA terhadap tanda bahaya kehamilan sangat penting 

untuk kebutuhan ibu ha 
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MATERI 

 

A. Materi Edukasi 

1. Tanda bahaya kehamilan 

a. Pengertian  

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda/gejala yang menunjukkan 

ibu/janin yang dikandungnya dalam keadaan bahaya.  

b. Macam-macam tanda bahaya kehamilan  

1) Perdarahan pervaginam  

2) Mual dan muntah yang berlbeihan  

3) Nyeri perut bagian bawah  

4) Sakit kepala yang hebat  

5) Bengkak pada wajah dan jari-jari tangan  

6) Gerakan janin tak terasa  

c. Cara mengantisipasi tanda-tanda bahaya kehamilan  

1) Ibu hamil (dari trimester I) mengkonsumsi makanan yang bergizi 

dan nutrisi yang seimbang  

2) Mengurangi aktifitas yang berat dan diimbangi dengan istirahat yang 

cukup  

3) Melaksanakan pola hidup sehat (bersih)  

Melakukan kunjungan rutin pada bidan, agar bila terjadi komplikasi / 

terdeteksi adanya tanda bahaya dapat ditangani segera. 

 

2. Tanda bahaya persalinan 

 Macam-macam tanda bahaya pada persalinan adalah sebagai berikut : 

a. Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mules 

b. Tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir   

c. Ibu tidak kuat mengejan atau mengalami kejang 

d. Air ketuban keruh dan berbau  



 
 

Tanda dan Gejala : 

1) Demam maternal 

2) Takikardi janin 

3) Nyeri tekan pada uterus 

4) Peningkatan suhu vagina (hangat apabila disentuh) 

5) Cairan amnion berbau busuk 

6) sel darah putih meningkat meningkat 

e. Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar 

Retensio plasenta adalah terlambatnya kelahiran plasenta selama 

setengah jam setelah persalinan. (Manuaba, 1998). 

Pada beberapa kasus dapat terjadi retensio plasenta berulang (habitual 

retensio plasenta). Plasenta harus dikeluarkan karena dapat 

menimbulkan bahaya perdarahan, infeksi karena sebagai benda mati, 

dapat terjadi plasenta inkarserata, dapat terjadi polip plasenta, dan 

terjadi degenerasi ganas korio karsinoma. Dalam melakukan 

pengeluaran plasenta secara manual perlu diperhatikan tekniknya 

sehingga tidak menimbulkan komplikasi seperti perforasi dinding 

uterus, bahaya infeksi, dan dapat terjadi inversio uteri. 

f. Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat 

Tindakan Pendukung dan Penenang selama Persalinan, (Varney, 

2002).  

Perawatan pendukung selama persalinan adalah penting dalam 

kebidanan. Perawatan pendukung dapat secara ajaib mengubah seluruh 

skenario persalinan. Tindakan ini mempunyai efek positif baik secara 

emosional maupun fisiologis terhadap ibu dan janin, sehingga ibu dan 

janin memerlukan sedikit medikasi dan intervensi bahkan persalinan 

dapat berlangsung dengan sedikit. 



 
 

3. Tanda bahaya nifas 

Gejala atau tanda bahaya yang harus diwaspadai diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Perdarahan postpartum 

b. Infeksi masa Nifas 

Tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

1) Setelah 24 jam pertama, suhu di atas 370C lebih dari 1 hari. Tetapi 

kenaikan suhu tubuh temporal hingga 410C tepat seusai melahirkan 

(karena dehidrasi) atau demam ringan tidak lebih dari 380C pada 

waktu air susu mulai keluar tidak perlu dikhawatirkan.  

2) Rasa sakit atau tidak nyaman, dengan atau tanpa pembengkakan, di 

area abdominal bawah usai beberapa hari melahirkan. Rasa sakit  

 

 

 

 

 



 
 

3) yang tak kunjung reda di daerah perineal, setelah beberapa hari 

pertama. 

4) Bengkak di tempat tertentu dan/atau kemerahan, panas, dan keluar 

darah di tempat insisi Caesar. 

5) Rasa sakit di tempat tertentu, bengkak, kemerahan, panas, dan rasa 

lembek pada payudara begitu produksi penuh air susu mulai 

berkurang yang bisa berarti tanda-tanda mastitis. 

Infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan disebut 

infeksi nifas.Suhu 380C atau lebih yang terjadi antara hari ke 2-10 

postpartum dan diukur per oral sedikitnya 4 kali sehari disebut sebagai 

morbiditas puerperalis. Kenaikan suhu pada masa nifas dianggap 

sebagai infeksi nifas apabila tidak ditemukan sebab-sebab ekstragenital 

(Saifuddin, 2007).  

Infeksi peurperium adalah infeksi bakteri yang berasal dari saluran 

reproduksi selama persalinan atau puerperium (Varney, 2008). 

Penyebab predisposisi infeksi nifas: 

1) Persalinan lama, khususnya dengan pecah ketuban 

2) Pecah ketuban yang lama sebelum persalinan 

3) Teknik aseptik tidak sempurna 

4) Bermacam-macam pemeriksaan vagina selama persalinan, 

khususnya pecah ketuban 

5) Tidak memperhatikan teknik mencuci tangan 

6) Manipulasi intra uteri (misal: eksplorasi uteri, pengeluaran plasenta 

manual) 

7) Trauma jaringan yang luas atau luka terbuka, seperti laserasi yang 

tidak diperbaiki 

8) Hematoma 

9) Hemoragi, khususnya jika kehilangan darah lebih dari 1000 ml 

10) Pelahiran operatif terutama pelahiran melalui seksio sesaria 

11) Retensi sisa plasenta atau membran janin 

12) Perawatan perineum tidak memadai 



 
 

13) Infeksi vagina/serviks atau penyakit menular seksual yang tidak 

ditangani 

Tanda dan gejala infeksi nifas: 

Tanda dan gejala infeksi umumnya termasuk peningkatan suhu tubuh, 

malaise umum, nyeri, dan lokhia berbau tidak sedap. Peningkatan 

kecepatan nadi dapat terjadi, terutama pada infeksi berat. Interpretasi 

kultur laboratorium dan sensitivitas, pemeriksaan lebih lanjut, dan 

penanganan memerlukan diskusi dan kolaborasi dengan dokter (Varney, 

2008). 

Tanda dan gejala infeksi meliputi sebagai berikut: Nyeri lokal, disuria, 

suhu derajat rendah jarang, di atas 38,30C, edema, sisi jahitan merah dan 

inflamasi, mengeluarkan pus atau eksudat berwarna abu-abu kehijauan, 

pemisahan atau terlepasnya lapisan luka operasi.  

Pencegahan terjadinya infeksi masa nifas: 

1) Sesudah partus terdapat luka-luka dibeberapa tempat di jalan lahir. 

2) Pada hari-hari pertama postpartum harus dijaga agar luka-luka ini 

tidak dimasuki kuman-kuman dari luar. Oleh sebab itu, semua alat 

dan kain yang berhubungan dengan daerah genital harus suci hama. 

3) Pengunjung dari luar hendaknya pada hari-hari pertama dibatasi 

sedapat mungkin. 

4) Setiap penderita dengan tanda-tanda infeksi jangan dirawat bersama 

dengan wanita-wanita dalam masa nifas yang sehat (Winkjosastro, 

2007). 

Macam-macam infeksi nifas: Vulvitis, 2)Vaginitis, 3)Servisitis, 4) 

endometritis, 5) Septikemia dan piemia, 6)Peritonitis, 7)Parametritis 

(selulitis pelvika), 8)Mastitis dan abses



 
 

4. Tanda bahaya Bayi Baru Lahir 

Bayi baru lahir banyak yang meninggal karena : 

a. terlambat mengetahui tanda bahaya 

b. terlambat memutuskan untuk membawa bayi berobat ke dokter/ 

bidan/perawat. 

c. terlambat sampai tempat pengobatan. 

Apa saja tanda bahaya pada Bayi Baru Lahir ? 

a. tidak mau menyusu/ memuntahkan semua yang diminum. ini tandanya 

bayi terkena infeksi berat. 

b. bayi kejang. 

c. bayi lemah, bergerak hanya jika dipegang. ini tandanya bayi sakit berat. 

d. sesak nafas (= 60x/mnt) 

e. bayi merintih. ini tandanya bayi sakit berat. 

f. pusar kemerahan sampai dinding perut. itu tandanya sdh mengalami 

infeksi. 

g. demam. lebih dari 37,5 C atau kurang dari 36,5 C 

h. mata bayi bernanah banyak. hati2.. ini bisa menyebabkan kebutaan. 

i. bayi diare, mata cekung, tidak sadar, jika kulit dicubit akan lambat 

kembali.ini tandanya bayi kekurangan cairan yg berat dan bisa 

menyebabkan kematian. 

j. kulit bayi terlihat kuning. kuning pada bayi bahaya, jika muncul pada : 

hari pertama 

k. BAB/tinja bayi berwarna pucat. 

5. Tanda-tanda persalinan 

Menurut Prawirohardjo, 2002, tanda-tanda persalinan adalah: 

a) Terjadinya his persalinan yang mempunyai tanda- tanda seperti, 

pinggang terasa sakit, yang menjalar ke depan, sifatnya teratur, 

intervalnya makin pendek dan kekuatannya makin besar. 

b) Pengeluaran lendir bercampur darah melalui vagina (Bloody Show). 

Dengan his permulaan, terjadi perubahan pada serviks yang 

menimbulkan pendataran dan pembukaan, lendir pada kanalis servikalis 



 
 

lepas, kapiler pembuluh darah pecah, yang menjadikan perdarahan 

sedikit. 

c) Pengeluaran cairan, keluar banyaknya cairan dari jalan lahir. Ini terjadi 

akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban robek. Sebagian besar 

ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap tetapi kadang-

kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil. Dengan pecahnya ketuban 

diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam. 

 

6. Nutrisi pada ibu hamil 

Masa hamil adalah masa penting untuk pertumbuhan optimal janin dan 

persiapan persalinan. Penambahan zat-zat gizi berguna untuk : kesehatan ibu 

hamil, pertumbuhan janin, saat persalinan, persiapan menyusui dan tumbuh 

kembang bayi. 

Syarat pengaturan makanan : 

a. Energi : Pada Trimester I ditambah 180 Kkal dari kebutuhan sebelum 

hamil; Trimester II dan III ditambah 300 Kkal dari kebutuhan sebelum 

hamil. 

b. Protein : 10-15% dari total energi, atau sesuai kecukupan protein ibu 

sebelum hamil ditambah 17 g/hari selama kehamilan. 

c. Lemak 20-25% dari total energi. 

d. Karbohidrat 50-60%/hari dari total energi. 

e. Vitamin dan Mineral sesuai AKG 

Untuk memenuhi kebutuhan zat besi ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi 

tablet tambah darah setiap hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. 

 

Bahan makanan dan makanan yang dianjurkan: 

a. Sumber Karbohidrat : beras, kentang, bihun, mie, roti, makaroni, 

krackers, dll. 

b. Sumber Protein : ayam, ikan, daging, telur, hati, keju, susu, kacang -

kacangan, tahu, tempe. 

c. Sumber Vitamin dan Mineral : sayur dan buah berwarna yang segar.



 
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a. Makan lebih banyak dari sebelum hamil agar penambahan berat badan 

sesuai dengan umur kehamilan. 

b. Bagi ibu yang terlalu gemuk , kurangi porsi makanan sumber energi dari 

lemak dan karbohidrat. 

c. Bila ibu terlalu kurus tambahkan porsi makanan sumber energi dan 

protein. 

d. Usahakan konsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. 

e. Untuk menghindari penimbunan cairan/edema perhatikan penggunaan 

garam dalam makanan dan minuman agar tidak berlebihan. 

 

Contoh menu sehari  

Pagi Siang Malam 

a. Nasi 

b. Ayam goreng Bb. Lengkuas 

c. Pepes Tahu 

d. Oseng-oseng jagung muda+ 

wortel 

e. Susu  

 

Jam 10.00 : Bubur Kacang 

hijau 

a. Nasi 

b. Sop sayuran 

c. Ikan balado 

d. Kripik tempe 

e. Jeruk 

 

Jam16.00 : Selada 

buah 

 

a. Nasi 

b. Telur Balado 

c. Perkedel Tahu 

d. Tumis tauge + 

baso 

e. Pisang 

 



 
 

Pengaturan Makanan Sehari Untuk Ibu Hamil 

BAHAN 

MAKANAN 

TRIMESTER 1 TRIMESTER 2 DAN 

3 

Nasi/penukar 

Daging/penukar 

Tempe/penukar 

Sayur 

Buah 

Minyak 

Kacang hijau 

Susu 

Tepung saridele 

Gula 

3 ¼ gelas 

2 ½ potong 

5 potong 

3 gelas 

2 potong 

2 sdm 

2 ½ sdm 

2 ½ sdm 

- 

1 sdm 

3 ½ gelas 

2 ½ potong 

5 potong 

3 gelas 

2 potong 

2 sdm 

2 ½ sdm 

2 ½ sdm 

4 sdm 

1 sdm 

Nilai Gizi Energi : 2095,8 kal 

Protein: 79,5 gram 

Lemak : 57 gram 

K.H : 273,8 gram 

Vit. C : 70 mg 

Zat Besi : 31mg 

Energi : 2164,5 kal 

Protein : 82,5 gram 

Lemak : 65 gram 

K.H : 275 gram 

Vit. C : 70 mg 

Zat Besi: 31 mg 

Bahan Makanan Trimester I Trimester II dan III 

 

B. Peran Pendamping 

Peran pendamping dalam pemanfaatan buku KIA adalah untuk mengetahui 10 

tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan. berikut ini merupakan 10 

tanda yang wajib diketahui dan dilaporkan oleh pendamping ibu hamil 

menurut Kepmesnkes RI (2010) adalah sebagai berikut: 



 
 

1) Pengukuran tinggi badan untuk mendeteksi dini panggul sempit 

kesulitan dalam melahirkan secara normal, 2) Pengukuran tekanan darah 

untuk mendeteksi hipertensi dalam kehamilan, 3) Pengukuran ligkar 

lengan atas untuk mendeteksi energi kronis, 4) Pengukuran fundus uteri 

/ tinggi rahim. Ibu, suami dan keluarga dianjurkan memberi tanda 

rumput () apabila telah mendapat pemeriksaan dari petugas kesehatan, 

untuk lebih jelas lihat petunjuk di bawah ini:  

 

5) Penentuan letak janin, perhitungan denyut jantung janin, 6) status 

imunisasi. 

  



 
 

7) pemberian tblet penambah darah (FE), 8) tes laborat untuk mendeteksi 

adanya penyakit atau kelainan. 

 

9). ibu sudah mendapatkan konseling atau penjelasan mengenai IMD, nifas, 

perawatan nifas,bayi baru lahir, KB oleh petugas kesehatan, 10) ibu sudah 

mendapatkan tatalaksana kasus apabila memiliki masalah kesehatan. 

  

Pendamping kelompok (suami dan keluarga) memiliki kewajiban untuk 

mengingatkan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil.  



 
 

11). Kelompok pendamping wajib memastikan bahwa ibu telah mendapatkan 

perawatan sehari-hari yang benar selama kehamilan. 

 

 

12). Pendmping kelompok harus mengingatkan kegiatan apa saja yang 

harus dihindari selama kehamilan  

 



 
 

13). Kelompok pendamping harus senantiasa mengingatkan terhadap persiapan 

persalinan. 

 

14)  Masalah lain dalam kehamilan 
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REALISASI ANGGARAN 

 

No Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1 Pembukaan  Konsumsi 40 x 25.000 Rp. 1.000.000 

2 Pembuatan Leaflet, 

Bannner dan poster  

30 x @Rp. 10.000 Rp. 300.000 

3 Pembuatan spanduk  1 x @100.000 Rp. 100.000 

4. Fotocopy materi 40 x @ 5.000 Rp. 100.000 

5. Penyewaan Audio, 

proyektor, dll 

 Rp. 100.000 

6. ATK   Rp. 100.000 

7. Transport  40x @ 25.000 Rp. 1.000.000 

8. Pembuatan Laporan 2 x @ 100.000 Rp. 200.000 

9. Souvenir  40x@ 10.000 Rp. 400.000 

Total Rp. 3.500.000 

 

 

 


