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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 pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil di 

Puskesmas Pembantu di Desa Srinanti Kota Kayu Agung pada tahun 2020. Dengan tujuan 

memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam masa kehamilan. 

  



 

PRAKATA 

 

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

Masyarakat ini yang berjudul “STRATEGI KELAS IBU HAMIL DALAM PEMERIKSAAN 

ANTENATAL CARE MASA NEW NORMAL DI PUSKESMAS PEMBANTU  DESA 

SRINANTI  KOTA KAYU AGUNG 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.N.S  selaku Ketua Lembaga Pengabdian  Masyarakat 

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

4. Danawi selaku Kepala Desa Srinanti Kota Kayu Agung  

5. 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, Juli 2020 

Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

 
Desi Hariani, SST., M.Kes 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1. Analisis Situasi 

Di tengah pandemi COVID-19, banyak ibu hamil enggan memeriksakan 

kehamilannya karena takut tertular virus Corona, padahal pemeriksaan kehamilan tetap 

perlu dilakukan secara rutin. agar ibu hamil tetap melakukan pemeriksaan maka Para 

bidan, khususnya bidan praktek mandiri membuat aturan baru tentang jadwal pemeriksaan 

kehamilan yang harus dijalani oleh ibu hamil di masa pandemi COVID-19 melalui kelas 

ibu hamil. 

Ibu hamil memang lebih berisiko terinfeksi virus Corona karena daya tahan 

tubuhnya cenderung lebih lemah. Itulah sebabnya, bila tidak ada keperluan mendesak, ibu 

hamil dianjurkan untuk tidak bepergian ke luar rumah selama pandemi COVID-19, 

apalagi ke rumah sakit. Meski begitu, pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara 

rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Melalui pemeriksaan ini, bidan dapat 

mengetahui bila ada gangguan atau komplikasi dalam kehamilan dan bisa segera 

mengatasinya.Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya tetap rutin menjalani pemeriksaan 

kehamilan, meskipun tidak sesering biasanya. Berikut ini adalah jadwal pemeriksaan 

kehamilan yang dianjurkan selama pandemi virus Corona Pada trimester pertama, ibu 

hamil cukup menjalani satu kali pemeriksaan kehamilan, yaitu saat usia kandungan 11–13 

minggu. Dalam kunjungan ini, bidan akan melakukan pemeriksaan leopold untuk 

mendeteksi kelainan yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan janin. Untuk memastikan 

kehamilan, dilakukan pemeriksaan dengan test pack di rumah. Bila hasil tes positif, Ibu 

hamil dapat menghitung usia kehamilan mulai dari hari pertama haid terakhir (HPHT). 

Jika usia kehamilan masih kurang dari 11 minggu, ibu hamil belum perlu melakukan 

kunjungan ke dokter kandungan.Bila ada yang ingin ditanyakan ke bidan, iBu hamil bisa 

memanfaatkan fasilitas konsultasi online dengan bidan, Bumil juga bisa mengikuti kelas 

kehamilan online yang mengajarkan cara menjaga dan mengawasi kehamilan secara 

mandiri di rumah. 

https://www.alodokter.com/seberapa-sering-pemeriksaan-kehamilan-dilakukan
https://www.alodokter.com/seberapa-sering-pemeriksaan-kehamilan-dilakukan
https://www.alodokter.com/virus-corona
https://www.alodokter.com/5-komplikasi-kehamilan-yang-paling-sering-terjadi
https://www.alodokter.com/menentukan-usia-janin-dengan-teknik-menghitung-usia-kehamilan


 

 

Trimester kedua Selama kehamilan trimester kedua, Bumil hanya perlu 

melakukan kunjungan ke bidan satu kali untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, 

tepatnya pada usia kandungan 20 minggu.Walaupun hanya satu kali, pemeriksaan ini 

dapat memberikan informasi mengenai kondisi organ-organ bayi dan plasenta, serta 

mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Selain itu, kesehatan Bumil juga akan 

diperiksa secara menyeluruh. 

Trimester ketiga Jadwal pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil trimester ketiga 

harus lebih sering lagi karena sudah mendekati waktu persalinan. Jadwal pemeriksaan 

kehamilan di trimester ini adalah sebagai berikut: 

a. Satu kali di usia kehamilan 28 minggu 

b. Satu kali di usia kehamilan 32 minggu 

c. Satu kali di usia kehamilan 36 minggu 

d. Seminggu sekali sejak usia kehamilan 37 minggu sampai waktu persalinan tiba 

 
Waspadai Gejala yang Dapat Membahayakan Ibu Hamil dan Janin Ada 

beberapa gejala yang harus diwaspadai dan perlu segera Bumil periksakan ke dokter 

walaupun belum waktunya melakukan kunjungan rutin. Gejala tersebut meliputi: 

a. Muntah hebat 

b. Perdarahan dari vagina 

c. Kontraksi atau nyeri perut yang hebat 

d. Pecah ketuban 

e. Tekanan darah tinggi 

f. Nyeri kepala hebat 

g. Tidak merasakan gerakan janin 

h. Kejang 

 
Kenakan masker dan sediakan hand sanitizer ketika Bumil ingin memeriksakan 

kandungan ke rumah sakit. Terapkan juga physical distancing selama di perjalanan, Bila 

Bumil mengalami gejala COVID-19 atau ada anggota keluarga di rumah yang mengalami 

gejala tersebut, tunda jadwal  pemeriksaan  kehamilan  hingga  14  hari  ke  depan, 

lakukan isolasi mandiri. 

https://www.alodokter.com/perdarahan-pada-tiap-semester-belum-tentu-darah-keguguran
https://www.alodokter.com/mengenali-ciri-ciri-ketuban-pecah-dari-warna-dan-bau
https://www.alodokter.com/bunda-yuk-pantau-gerakan-janinmu
https://www.alodokter.com/cuci-tangan-pakai-air-dan-sabun-atau-hand-sanitizer
https://www.alodokter.com/terapkan-physical-distancing-saat-ini-juga
https://www.alodokter.com/kenali-gejala-orang-terinfeksi-virus-corona-di-minggu-pertama
https://www.alodokter.com/bantu-cegah-penyebaran-covid-19-inilah-protokol-isolasi-mandiri-yang-perlu-diterapkan


 

 

Untuk itu kami melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi melalui kegiatan 

pengabdian masyarakat dengan judul “STRATEGI KELAS IBU HAMIL DALAM 

PEMERIKSAAN ANTENATAL CARE MASA NEW NORMAL DI BPM DESI 

HARIANI.,SST.,M.Kes RT.22 RW.003 KEL. KENTEN KEC.TALANG KELAPA”. 

 
2. Rumusan Masalah 

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk 

Indonesia memberikan berbagai macam pengaruh di masyarakat. Mulai dari laju 

perekonomian yang semakin melemah, sektor hiburan dan pariwisata, hingga pengaruh 

sosial dan budaya di tengah masyarakat itu sendiri. 

Pengaruh-pengaruh ini tidak lain berkaitan dengan kebijakan pembatasan sosial 

dan mobilitas di masyarakat. Tidak jarang, di tengah kondisi pandemi ini muncul 

beberapa fenomena baru di masyarakat. Salah satunya adalah tingkat kehamilan yang 

meningkat selama pandemi Covid-19. 

 
3. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemeriksaan antenatal care di 

masa new normal covid 19, Hal ini dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan ibu 

dan janin di wilayah kerja RT 22 RW 03 kecamatan Talang kelapa untuk tetap dapat 

mendapatkan pelayanan yang maksimal hingga menjelang proses persalinan yang 

semakin



 

BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silahturahmi dan memberikan informasi 

tentang kesehatan khususnya mengenai pemeriksaan Antenatal Care di Desa Srinanti Kota Kayu 

Agung. 

 Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain publikasi pada 

Media massa cetak Koran dan website, juga nantinya akan di dapatkan suatu awal strategi/modal 

dan pelibatan suami saat kehamilan yang akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kesehatan 

dalam kehamilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 
 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat Desa Srinanti Kota Kayu Agung  

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Kamis, 13 Juli  2020 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Puskesmas Pembantu di Desa Srinanti Kota Kayu Agung



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang 

sangat baik dari semua ibu hamil di masyarakat Desa Srinanti Kota Kayu Agung. Tujuan 

dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami 

peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan dan kegiatan kelas 

ibu.sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen 

prodi D.III Kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun 

keberlanjutan dari kegiatan perlu di pantau dan di perhatikan agar ibu hamil dapat 

senantiasa menjaga kesehatan kandungannya pada masa new normal COVID -19. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kegiatan penyuluhan yang di lakukan diharapkan dapat mencegah terjadinya 

komplikasi selama kehamilan pada masa new normmal pademi COVID -19, Mengingat 

indonesia angka kejadian COVID-19 Masih sangat tinggi. Dalam kegiatan penyuluhan 

pemeriksaan ini juga dapat memberikan kesempatan ibu hamil untuk mengetahui kondisi 

kesehatan kandungan secara menyeluruh. Dengan begitu, meskipun di tengah pandemi 

Covid-19, pemeriksaan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja.Tentu hal ini dilakukan 

dengan memperhatikan berbagai imbauan dan protokol kesehatan guna mencegah 

penularan virus corona, terutama bagi ibu hamil. Materi yang diberikan merupakan 

pengetahuan mendasar tentang pemeriksaan antenatal care selama masa pandemi COVID 

-19 yang disampaikan secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan ibu hamil 

yang ada di Desa Srinanti Kota Kayu Agung. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa 

batas pertanyaan, hal ini menyebabkan ibu hamil menjadi lebih antusias dalam mengikuti 

kelas ibu.mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan 

pada setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol monitoring terhadap kegiatan 

kelas ibu hamil yang telah dilakukan sebelumnya. Perlu dipertimbangkan lagi untuk 

melakukan kegiatan selanjutnya berupa penerapan hasil penemuan terbaru dalam 

penatalaksanaan pemeriksaan antenatal care. Tim LPM juga berharap para dosen STIK 

Siti Khadijah Palembang tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  

dengan  melihat  aspek-aspek  kecil 



 

yang akan berdampak besar dimasa yang akan datang. Aplikasi hasil penelitian terbaru 

tentang pemeriksaan antenatal care pada masa new normal COCID-19 sebaiknya segera 

diberikan kepada ibu hamil Kenten menggunakan sumber daya yang tersedia di daerah 

tersebut yang merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat. 
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MATERI PENYULUHAN 

 

Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Perubahan yang terjadi pada wanita 

selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis bukan patologis.Karenanya, asuhan yang 

diberikanpun adalah asuhan yang meminimalkan interpensi. Bidan harus memfasilitasi proses 

alamiah dari kehamilan dan menghindari tindakanyang bersifat medis yang terbukti 

manfaatnya .Setiap kehamilan merupakan proses alamiah , bila tidak dikelola dengan baik 

akan memberikan komplikasi pada ibu dan janin dalam keadaan sehat dan aman( Walyani 

2017). 

 

Senam hamil merupakan salah satu kegiatan dalam pelayanan selama kehamilan atau 

prenatal care yang bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih otot sehingga dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam persalinan normal. Dalam gerakan senam hamil 

terkandung efek relaksasi yang dapat menstabilkan emosi ibu hamil. Melalui senam hamil ibu 

hamil akan diajarkan cara mengurangi kecemasan dan mengurangi rasa takut dengan cara 

relaksasi fisik dan mental, serta mendapatkan informasi yang mempersiapkan mereka untuk 

mengalami apa yang akan terjadi selama persalinan dan kelahiran( Larasati dan Wibowo 

(2012). 

 Tanda Dugaan Hamil, yaitu: 

a) Amenorea 

b) Mual dan muntah (emesis). 

c) Ngidam (menginginkan makanan tertentu) 

d) pingsan 

e) Kelelahan 

f) Payudara tegang. 

g) Sering miksi 

h) Konstipasi dan opstipasi 

i) Pigmentasi kulit 

j) Epulis 

k) Varises



 

Antenatal care adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi dan 

penanganan medic pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persiapan 

persalinan yang aman dan memuaskan.( Walyani 2015 ) 

Tujuan asuhan antenatal adalah sebagai berikut : 

a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan serta 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

b. Mendeteksi adanya komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin. 

c. Merencanakan asuhan khusus sesuai dengan kebutuhan. 

d. Mempersiapkan persalinan serta kesiagaan dalam menghadapi komplikasi 

e. Mempersiapkan masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. 

Pengawasan antenatal bertujuan untuk: 

(1) Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat saat 

kehamilan,saat persalinan, dan kala nifas. 

(2) Mengenal dan menangani penyakit yang menyertai hamil, persalinan, dan 

kala nifas. 

(3) Memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek keluarga berencana. 

(4) Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. 

Jadwal Pemeriksaan Antenatal 

Jadwal pemeriksaan antenatal adalah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan pertama 

Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambatnya haid. 

2. Pemeriksaan ulang 

a. Setiap bulan sampai umur kehamilan 24 sampai 28minggu. 

b. Setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 32 minggu 

c. Setiap 1 minggu sejak umur kehamilan 32 minggu sampai terjadi 

persalinan. 

 

 

 



 

 Pelayanan Antanatal Care 

Frekuensi pelayanan antenatal Care oleh WHO ditetapkan 4 kali kunjungan 

ibu hamil dalam pelayanan antenatal, selama kehamilan dengan ketentuan sebagi 

berikut : 

a. 1 kali pada trimester pertama 

b. 1 kali pada trimester kedua 

c. 2 kali pada trimester ketiga (Surwono 2017), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Rencana Anggaran Biaya 

 

REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN 

 

1. Honor 

No. Pelaksana 

Kegiatan 

Jumlah Jumlah jam/ 

minggu 

Honor/ Jam Biaya (Rp) 

1 Ketua Tim 16 pertemuan 4 jam Rp.40.000,00 Rp.640.000,00 

2 Pelaksana 16 pertemuan 4 jam Rp.20.000,00 Rp.320.000,00 

3 Teknisi 16 pertemuan 4 jam Rp.15.000,00 Rp.240.000,00 

4 Ketua RT 16 pertemuan 4 jam Rp.12.500,00 Rp.200.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp.1.400.000,00 

 

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan 
No. Bahan Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Fotokopi Leaflet 40 lembar Rp. 750,00 Rp. 30.000,00 

2. Clipchart 1 buah Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 

3. Spanduk 2x3 meter Rp . 40.000,00 Rp. 120.000,00 

4. Souvenir 30 buah Rp. 17.000,00 Rp. 510.000,00 

5. Snack 30 kotak Rp. 10.000,00 Rp. 300.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 1.160.000,00 

 

3. Perjalanan 
No. Jenis Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Bensin Mobil 1 hari RP. 200.000,00 Rp.100.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 100.000,00 

 

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran HKI, dan 

Lain-Lain 

No. Tujuan Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Kertas A4 80gram 1 rem Rp. 40.000,00 Rp. 40.000,00 

2. Tinta Printer Warna dan Hitam Rp. 286.000,00 Rp. 240.000,00 

3. Jilid 4 rangkap Rp. 15.000,00 Rp. 60.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp. 340.000,00 

 

NO. URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor Rp. 1.400.000,00 

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan Rp. 1.160.000,00 

3. Perjalanan Rp. 100.000,00 

4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan. Rp. 340.000,00 

Jumlah Biaya Rp. 3.000.000,00 


