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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Teknik Pernafasan merupakan teknik yang dapat bermanfaat untuk mengatasi rasa

nyeri persalinan sehingga ibu tidak kewalahan saat mengalami kontraksi, selain itu teknik
pernafasan juga dapat membantu proses persalinan agar berjalan dengan normal.
Relaksasi pernafasan selama proses persalinan dapat mempertahankan komponen
sistem saraf simpatis dalam keadaan homeostatis sehingga tidak terjadi peningkatan suplai
darah, mengurangi kecemasan dan ketakutan agar ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
selama proses persalinan (Maryunani, 2010).
Pernapasan yang dilakukan dengan benar saat melahirkan bisa memberi banyak
manfaat. Salah satunya adalah mengurangi nyeri saat bersalin. Oleh karena itu, sebelum
waktunya tiba, pelajarilah dulu teknik pernapasan yang benar agar tidak kebingungan saat
di ruang bersalin nanti. Selain membantu mengurangi nyeri saat bersalin, ada banyak
manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan teknik pernapasan yang benar saat
melahirkan, termasuk memaksimalkan pasokan oksigen untukmu dan bayimu, merelaksasi
otot-otot dan menenangkan pikiran, serta memudahkan persalinan.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di beberapa tempat praktek
bidan, peneliti melihat bidan yang mengajarkan teknik pernafasan kepada pasien pada kala
1 untuk membuat pasien rileks dan dapat mengontrol rasa nyerinya. Selain itu, di kala 2
juga bidan selalu memimpin pasien agar dapat bernafas dengan cara yang benar, yang
mana ketika pasien sulit mengontrol pernafasan saat mengedan maka hasilnya kepala janin
akan sulit dilahirkan, sedangkan ketika pasien sudah dapat mengontrol nafasnya dengan
benar, maka pasien akan dengan mudah melahirkan kepala janin.
Berdasarkan

hal

tersebut

maka

diperlukan

PENYULUHAN

TENTANG

PENTINGNYA LATIHAN PERNAFASAN PADA PERSALINAN DALAM KELAS
IBU MASA NEW NORMAL DI PUSKEMAS PEMBANTU DESA SRINANTI KOTA
KAYU AGUNG TAHUN 2020

2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan

data di atas dapat dirumuskan masalah yaitu “PENYULUHAN

TENTANG Pentingnya Latihan Pernafasan Pada Persalinan Dalam Kelas Ibu Masa New
Normal Di Puskemas Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020
3.

Tujuan Kegiatan
Diketahuinya Tekhnik Pernafasan Pada Persalinan Dalam Kelas Ibu Masa New

Normal Di Puskemas Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020
Diketahuinya pengetahuan ibu dalam Latihan Pernafasan Pada Persalinan Dalam Kelas
Ibu Masa New Normal Di Puskemas Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun
2020.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan informasi
tentang Pentingnya Latihan Pernafasan Pada Persalinan Dalam Kelas Ibu Masa New
Normal Di Puskemas Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020 Luaran yang
di rencanakan setelah program pengabdian dilaksanaan selain publikasi pada media massa
cetak ( Koran dan website ), juga nantinya akan di dapatkan suatu awal strategi/modal dan
pelibatan suami saat masa kehamilan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepadaSeluruh ibu hamil trimester II dengan usia
kehamilan 14 minggu – 28 minggu dan ibu hamil trimester III dengan usia kehamilan 28
minggu – 40 minggu. Kegiatan yang diikuti ibu dalam kelas ibu hamil ini yaitu yoga
kehamilan.Pasangan atau suami ibu boleh ikut mendampingi.

2. Metode Kegiatan
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, demonstrasi dan
wawancara.

3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Rabu, 18 & 25 Juli 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.dSelesai

Tempat

: Di Puskemas Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat
baik dari Ibu hamil Di Puskemas Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020.
Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan
mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.
Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi
D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari
kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar ibu hamil memahami tentangPentingnya
Latihan Pernafasan selama hamil dalam mempersiapkan Persalinan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat Ibu hamil di BPM
Desi Hariani, SST., M.Kes lebih memahami tentangPentingnya Latihan Pernafasan selama
hamil guna mempersiapkan diri pada saat Persalinan, Dalam Kelas Ibu Masa New
Normal. Teknik pernafasan merupakan teknik yang bermanfaat untuk mengatasi rasa nyeri
persalinan dan membuat ibu lebih tenang/rileks. Keterampilan relaksasi pernafasan untuk
mengatasi rasa nyeri ini dapat digunakan selama persalinan sehingga ibu tidak kewalahan
atau panik saat menghadapi rangkaian kontraksi, selain itu teknik pernafasan dapat
membantu proses persalinan agar berjalan dengan normal.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentangpentingnya latihan
pernafasan selama hamil guna mempersiapkan diri pada persalinan dan disampaikan
secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat Di Puskemas
Pembantu Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020. Selain itu juga diajarkan secara
langsung bagaimana praktek dan teknik latihan pernafasan yang tepat, serta dibuka forum
diskusi tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias
dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil
dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga
perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring
terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap
para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat
dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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MATERI PENYULUHAN
2.1

Teknik Pernafasan

2.1.1 Definisi
Teknik pernafasan adalah salah satu keterampilan yang paling bermanfaat untuk
mengatasi rasa nyeri persalinan. Keterampilan relaksasi pernafasan untuk mengatasi rasa
nyeri ini dapat digunakan selama persalinan agar dapat mengatasi persalinan dengan baik
berarti tidak kewalahan atau panic saat menghadapi rangkaian kontraksi. Yang dimaksud
teknik pernafasan dalam penelitian ini adalah cara ibu melakukan teknik pernafasan
dengan benar saat kala I dan kala II, yaitu udara di hirup melalui hidung dan di hembuskan
melalui mulut, bernafas dengan frekuensi 6-8 kali per menit, bernafas dengan frekuensi
32-40 kali per menit, dan dengan teknik tarik-keluar atau tarik-keluar atau tarik-keluar
atau tarik-tiup.
Relaksasi napas dalam merupakan metode yang efektif terutama pada pasien yang
mengalami kepanikan dan nyeri kronis.Latihan relaksasi bernapas merupakan teknik
pereda nyeri dan mengurangi kepanikan yang banyak memberikan masukan terbesar
karena teknik relaksasi napas dalam persalinan dapat mencegah kesalahan yang berlebihan
pasca persalinan. Adapun relaksasi

bernapas

selama proses

persalinan dapat

mempertahankan komponen sistem saraf simpatis (SSO) dalam keadaan homeostasis
sehingga tidak terjadi peningkatan suplai darah, mengurangi kecemasan dan ketakutan
agar ibu dapat beradaptasi dengan nyeri selama proses persalinan (Rosemary M, 2004).

2.1.2 Teknik Relaksasi Bernafas
Teknik relaksasi bernapas merupakan tindakan pengendalian nyeri non
farmakologis yang dapat membantu ibu mengendurkan seluruh tubuhnya ketika rahim
berkontraksi. Beberapa jenis pernapasan bisa membantu ibu dalam menghadapi persalinan
tahap 1 (Sebelum diperbolehkan mengedan):
a. Menarik napas dalam (untuk membantu ibu rileks) dilakukan pada awal akhir
kontraksi.
b. Menarik napas dangkal dan cepat di dada bagian atas, dilakukan pada saat kontraksi
mencapai puncaknya.

c. Menarik napas pendek dan cepat diikuti dengan menghembuskan napas melalui mulut
dan dilakukan untuk menahan keinginan untuk mengedan (sebelum terjadi pembukaan
lengkap).

Pada tahap 1, teknik pernapasan dalam dapat memperbaiki relaksasi otot-otot
abdomen dan dengan demikian meningkatkan ukuran rongga abdomen.Keadaaan ini
mengurangi friksi (gesekan) dan rasa tidak nyaman antara rahim dan dinding abdomen
karena otot-otot di daerah genitalia juga menjadi lebih rileks, otot-otot tersebut tidak
mengganggu penurunan janin.Pada tahap II, ibu mulai boleh mengedan dan diselingi
dengan menarik napas cepat dan pendek.Pada tahap ini, pernapasan dipakai untuk
menaikkan

tekanan

abdomen

dan

dengan

demikian

membantu

mengeluarkan

janin.Keadaan ini juga dipakai untuk merelaksasikan otot-otot fundamental untuk
mencegah pengeluaran dini kepala janin (Penny Simkin, 2003).

Ada beberapa metode yang mendasari relaksasi bernapas yaitu :
a. Metode Dick-Read
Bersamaan dengan pendidikan dan latihan pernapasan, relaksasi telah menjadi
landasan persalinan yang disiapkan sejak Dick-Read pertama kali mempertahankannya
sejak 1933. (Rosemary , 2004).
Grantiny Dick-Read dalam dua bukunya, Natural Childbirth (1933) dan Childbirth
Without Fear (1944), menuliskan bahwa rasa nyeri melahirkan merupakan akibat
pengaruh sosial dan sindrom takut tegang-nyeri, untuk mengganti rasa takut maupun nyeri
program Dick-Read meliputi pemberian informasi tentang persalinan dan melahirkan
disamping nutrisi, hygienis dan latihan fisik yang diantaranya latihan relaksasi secara
sadar dan latihan pola napas. Relaksasi secara sadar meliputi relaksasi progresif kelompok
otot seluruh tubuh.Dengan berlatih banyak, wanita mampu berelaksasi sesuai perintah,
baik selama kontraksi maupun diantara kontraksi.Pola napas meliputi napas dalam pada
abdomen hampir sepanjang masa bersalin, napas pendek menjelang akhir tahap pertama,
dan sampai pada waktu terakhir ini, menahan napas pada tahap persalinan.

b. Metode Lamaze
Metode Lamaze berasal dari karya Povlov tentang Classical Conditioning.Metode
menurut Lamaze, cemas, takut, panik dan rasa nyeri, merupakan respon bersyarat.Wanita
juga dapat dikondisikan supaya tidak mengalami rasa nyeri pada saat melahirkan.Metode
Lamaze

membuat

wanita

berespon

terhadap

kontraksi

rahim

buatan

dengan

mengendalikan relaksasi otot dan pernapasan sebagai ganti berteriak dan kehilangan
kendali.
Wanita hamil sebaiknya diajar untuk merelaksasikan otot-otot yang tidak terlihat
saat ia mengkontraksikan otot tertentu. Ia akan menerapkan latihan ini pada saat
melahirkan, yakni dengan merelaksasikan semua otot bawah pernapasan dada lalu
mengangkat diafragma dari rahim yang berkontraksi. Pola pernapasan dada bervariasi,
sesuai intensitas kontraksi dan kemajuan persalinan (Bobak, 2004).

2.1.3 Keuntungan Teknik Relaksasi Bernafas
a. Keuntungan Emosional
1. Memberikan pengalaman positif tentang melahirkan pada ibu
2. Mengurangi ketegangan dan ketakukan ibu pada saat persalinan
3. Berpartisipasi nyata dalam melahirkan anaknya
4. Membantu tumbuhnya hubungan antara orang tua dan anak
5. Membantu tumbuhnya hubungan antara ibu dan bapak
b. Keuntungan Fisiologis
1. Dapat mengurangi rasa sakit tanpa menggunakan obat-obatan dandapat
mengurangi resiko terhadap bayi
2. Mencegah terjadinya komplikasi seperti nyeri sampai dengan menurunnya oksigen.
3. Ibu dapat bekerja sama pada saat pemeriksaan
4. Ibu tidak merasa lelah pada saat dan sesudah melahirkan

2.1.4 Latihan Pernafasan Selama Persalinan
Pernapasan dasar untuk persalinan : pernapasan lambat atau pernapasan ringan.
Rencanakan untuk menggunakan selama persalinan guna membantu relaksasi, menjamin
pasokan oksigen yang memadai, dan memungkinkan anda mengubah pernapasan sebagai
respons terhadap intensitas kontraksi.Akan sangat nyaman bila memulai dengan

pernapasan lambat jika diperlukan pada awal persalinan dan menggunakannya selama
persalinan sepanjang hal itu membantu.
Selanjutnya ibu mungkin ingin menggantinya dengan pernapasan ringan atau salah
satu variasi yang paling enak bagi ibu.Beberapa wanita menggunakan pernapasan lambat
selama persalinan.Lainnya menggunakan ringan atau lambat saja.Apa yang ibu gunakan
tergantung keinginan ibu saat itu.
Kami menganjurkan para ibu hamil belajar pernapasan lambat maupun ringan.Hal
terpenting disini adalah menguasai kedua pola dasar sehingga membantu ibu rileks dan
mengalihkan perhatian selama persalinan sehingga ibu dapat mengadaptasikannya sesuai
kebutuhan (Stoppar, M.2006).
Menurut Heidi Murkoff (2006) adapun jenis – jenis latihan pernapasan saat persalinan
yaitu:
a. Pernapasan Lambat
Gunakan pernapasan lambat (tingkat pertama dari pernapasan terpola) sewaktu
Anda mencapai satu titik pada persalinan saat kontraksi cukup kuat sehingga anda tidak
dapat lagi berjalan atau berbicara tanpa berhenti sejenak. Gunakan pernapasan lambat
selama hal itu membantu , biasanya sampai Anda kekala satu persalinan. Bergantilah
kepernapasan ringan atau variasinya jika Anda menjadi tegang dan tidak rileks selama
kontraksi.Beberapa wanita hanya menggunakan pernapasan lambat sepanjang kala satu
persalinan, lainnya menggunakan semua pola dan variasi yang diuraikan disini.
Pernapasan lambat dapat berupa pernapasan dada (pernapasan yang melibatkan
otot antar tulang rusuk) maupun pernapasan perut (pernapasan yang melibatkan otot
diafragma) yang lebih penting dari pada apakah itu pernapasan dada atau perut adalah
bahwa pernapasan ini membantu Anda rileks.

1. Segera setelah kontraksi dimulai, ambil napas yang banyak, dan hembuskan napas
dengan kuat. Ini dapat digunakan sebagai pernapasan "pengatur" atau sinyal pada
pasangan. Lepaskan semua ketegangan sewaktu Anda mengeluarkan napas, dan
kendurkan semua otot dari kepala sampai ujung kaki.
2. Pusatkan perhatian
3. Dengan perlahan hirup napas melalui hidung (atau mulut jika hidung Anda tersumbat)
dan keluarkan melalui mulut, dengan membiarkan semua udara mengalir keluar.

Berhenti sejenak sampai udara seolah-olah ingin masuk kembali. Bernapaslah enam
sampai sepuluh tarikan per menit (kira-kira separuh dari kecepatan pernapasan
normal).
4. Tarik napas dengan cepat, tetapi keluarkan napas dengan bersuara (dapat didengar
oleh mereka yang dekat dengan Anda), dengan mulut sedikit terbuka dan rileks.
Bunyi yang terdengar sewaktu mengeluarkan napas adalah seperti desah lega. Pada
saat persalinan, Anda boleh berteriak atau bergumam waktu mengeluarkan napas.
5. Jaga bahu dalam posisi kebawah dan rileks. Relakskan dada dan perut sehingga
keduanya mengembung waktu Anda menarik napas dan kembali normal waktu Anda
mengeluarkan napas.
6. Saat kontraksi berakhir, beri sinyal pada pasangan bahwa kontraksi sudah berlalu atau
ambil napas yang dalam dan rileks, diakhiri dengan desahan.
7. Rilekskan seluruh tubuh, ganti posisi, minum, dst.

Catatan : Saat berlatih dan belajar pola pernapasan ini, beberapa wanita merasa kurang
nyaman bila menarik napas melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Bila hal
ini terjadi pada seorang ibu, modipikasi polanya menjadi pernapasan hidung atau mulut
saja, yang paling penting pernapasan ini dan membuat ibu relaks.Praktekkan latihan yang
diuraikan diatas sampai ibu merasa nyaman dan konsisten dalam melakukannya.Dengan
demikian, ibu cukup percaya pada kemampuannya untuk menggunakan pernapasan lambat
ini guna mendapat rileksasi yang dalam.Selama kontraksi persalinan, ibu menggunakan
pola ini selama 60 sampai 90 detik.Berlatihlah dengan berbagai posisi (duduk, berbaring,
menyamping, berdiri, merangkak, dan bahkan didalam mobil).Saat mengeluarkan napas
pusatkan perhatian untuk merilekskan berbagai bagian tubuh sehingga ibu dapat
merilekskan semua bagian tubuh yang tidak diperlukan untuk mempertahankan posisi ibu.

b. Pernapasan Ringan
Pernapasan ringan sangat bermanfaat jika dan saat ibu menemukan bahwa ia tidak
lagi dapat relaks selama kontraksi, kontraksi terlalu sakit untuk pernapasan lambat, atau
secara naluriah mempercepat pernapasan. Sebagaian besar wanita meskipun tidak
semuanya, merasa perlu berpindah ke pernapasan ringan pada saat tertentu selama dalam
masa persalinan aktif, khususnya jika kontraksi jaraknya sangat dekat dan sangat

kuat.Biarkan

insensitas

kontraksi

membimbing

ibu

dalam

memutuskan

kapan

menggunakan pernapasan ringan.
Simkin, Penny. P. T(2009) mengatakan bahwa: untuk melakukan pernapasan ringan, tarik
dan keluarkan pernapasan dengan cepat dan ringan melalui mulut kira-kira satu tarikan
napas setiap satu atau dua detik. Jaga pernapasan tetap dangkal dan ringan.Tarik napas
dengan tenang, tetapi keluarkan dengan bersuara baik berupa desahan pendek atau bunyi
ringan.Tarikan napas yang tenang membantu ibu memastikan bahwa tidak mengambil
napas berlebihan atau hiperventilasi.
Pola ini tidak mudah dikusai seperti pernapasan lambat.Bersabarlah dan berikan
cukup waktu bagi diri ibu untuk mempelajarinya perlahan-lahan.Mulailah mempelajari
pernapasan ringan dengan berlatih pada kecepatan antara satu tarikan napas per detik dan
satu setiap dua detik.Cobalah bernapas dengan berbagai kecepatan dalam kisaran tersebut
sampai merasa nyaman.Cara terbaik untuk menghitung kecepatan adalah menghitung
pernapasan selama 10 detik.Jika hitungan Anda diantara 5 sampai 10, pernapasannya
dalam kisaran tersebut.Bernapaslah dengan kecepatan ini selama 30 detik sampai 2
menit.Saat ibu sudah mampu melakukan pernapasan ringan dengan mudah, nyaman, dan
konsisten selama satu sampai dua menit.
Selama persalinan, pernapasan ringan tampak lebih alami karena rahim bekerja
sangat keras sehingga ibu membutuhkan lebih banyakoksigen. Sama seperti berlari
membuat Anda bernapas dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen, meningkatnya
intensitas dan frekwensi kontraksi juga meningkatkan kebutuhan akan oksigen. Kecepatan
pernapasan ibu selama persalinan secara alami akan diatur oleh kebutuhan oksigen, rasa
cemas serta rasa sakit dan frekuensi kontraksi.
Christine Henderson, 2006 mengatakan bahwa : pernapasan ringan melalui mulut terbuka
akan membuat mulut kering, jadi sebaiknya ibu menggunakan satu atau beberapa anjuran
berikut ini:
1. Sewaktu Anda menarik napas, sentuhkan ujung lidah pada langit-langit tepat
dibelakang gigi. Cara ini akan membuat udara basah saat Anda menarik napas.
2. Dengan jari-jari regang, tutup hidung dan mulut sehingga telapak tangan Anda
merefleksikan cairan dari udara pernapasan Anda.
3. Diantara kontraksi, minumlah air atau cairan lain, atau mangisap es batu atau es buah
beku.

4. Kadang-kadang sikat gigi atau kumur-kumur.

2.2 Nyeri Melahirkan Pada Persalinan Normal
Persalinan diawali dengan penurunan hormon progesterone. Respon tersebut
memberikan umpan balik ke hipotalamus untuk mensekresi oksitosin yag di keluarkan
melalui hipofisis posterior. Pengaruh dari oksitosin membuat terjadinya kontraksi otot
myometrium yang berdampak terhadap munculnya respon nyeridari ibu. Nyeri melahirkan
berbeda dengan karakteristik jenis nyeri yang lain. Nyeri melahirkan adalah bagian dari
proses normal, dapat diprediksi munculnya nyeri yakni sekitar hamil aterm sehingga ada
waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi, nyeri yang muncul adalah bersifat
akut memiliki tanggang waktu yang singkat, munculnya nyeri secara intermitten dan
berhenti jika proses persalinan sudah berakhir. Terdapat 2 fase pada kala 1 yaitu: fase laten
pembukaan sampai mencapai 3 cm, berlangsungsekitar 8 jam sedangkan fase aktif yaitu
pembukaan dari 3 cm sampai lengkap (+ 10 cm), berlangsung sekitar 6 jam fase aktif
terbagi atas fase akselerasi (sekitar 2 jam), fase dilatasi maksimal (sekitar 2 jam ),
pembukaan 4 cm sampai 9 cm, fase deselerasi (sekitar 2 jam), pembukaan 9 cm sampai
lengkap (+10 cm). Hampir semua ibu mengalami nyeri melahirkan. Melahirkan tanpa neri
hanya dirasakan oleh sedikit ibu hamil. Nyeri sangat sangat menganggu dan menyulitkan
banyak orang.Nyeri bersifat subjektif artinya antara satu individu dengan individu lainnya
berbeda dalam menyikapi nyeri tersebut. Perbandingan sakala nyeri dengan indeks nyeri
(0-50) MPI (McGill Pan Index) pada beberapa kondisi yang berbeda-beda yakni :
persalinan primipara skala indeks nyeri 38, persalinan multipara skala indeks nyeri 30.dari
78% primipara di temukan 37% nyeri berat, 35% nyeri sangat hebat (intolerable) dan 28%
nyeri sedang (Manurung, 2011)
Rasa nyeri akibat perubahan serviks dan iskemia Rahim ialah nyeri visera.Nyeri ini
berasal dari bagian bawah abdomen dan menyebar ke daerah lumbal punggung dan
menurun ke paha.Biasanya ibu bersalin mengalami rasa nyeri ini hanya selama kontraksi
dan bebas dari rasa nyeri interval antarkontraksi.Nyeri melahirkan dapat berupa nyeri
lokal disertai keram dansensasi robekan akibat regangan dan laserasi serviks, vagina, atau
jaringan perineum.Rasa nyeri sering digambarkan sebagai sensasi terbakar yang dirasakan
saat jaringan meregang. Rasa nyeri juga dapat beralih sehingga dapat dirasakan di
punggung, di pinggang, dan di paha (Fauziah, 2015)

Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya
1. Honor
No. Pelaksana
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
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

