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RINGKASAN

Pandemi adalah penyebaran cepat suatu penyakit di suatu wilayah atau wilayah tertentu. Pandemi
merupakan tingkat tertinggi untuk darurat kesehatan global dan menunjukkan bahwa wabah yang meluas ini
mempengaruhi banyak wilayah di dunia. Saat ini dunia sedang menghadapi masalah global penyebaran covid19 yang semakin meluas dan terjadi peningkatan kasus yang massif.
Pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan hasil survey terjadi penurunan akses pelayanan kesehatan
termasuk pelayanan KIA dan KB dalam 3 bulan terakhir. Pandemi COVID-19 memang membuat banyak
orang khawatir bahkan hingga stres, tidak terkecuali ibu hamil. Padahal, stres pada ibu hamil dapat membawa
pengaruh buruk pada bayi di dalam kandungannya. Hamil di tengah pandemi Covid-19 bukanlah hal yang
mudah dihadapi. Sebagian ibu mungkin mengkhawatirkan bagaimana proses persalinan akan berlangsung.
Namun, ingatlah bahwa kondisi stres ibu akan berdampak pada janin.
Sejauh ini belum ada bukti bahwa wanita hamil berisiko lebih besar terkena penyakit yang serius jika
terkena COVID-19. Namun, ibu hamil sangat mungkin terkena penyakit pernapasan yang bisa berujung pada
komplikasi serius bila tidak ditangani. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mengantisipasi penularan COVID-19
untuk menghindari hal tersebut. Saat mengkhawatikan hal tersebut, ibu hamil terkadang stres hingga
cenderung tidak berselera makan dan sulit tidur. Hal ini tentu saja tidak baik bagi kesehatannya.

PRAKATA

Assaalamulaikum wr wb
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar di setiap institusi
perguruan tinggi dalam hal ini STIK Siti Khadijah Palembang.Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan
penyuluhan Manajemen Stress Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi Di Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun
2020 yang telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020.
Dalam kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu untuk terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus
berlanjut sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu kami juga mengharapkan
kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi dan Permasalahan
Pandemi adalah penyebaran cepat suatu penyakit di suatu wilayah atau wilayah tertentu.
Pandemi merupakan tingkat tertinggi untuk darurat kesehatan global dan menunjukkan bahwa wabah
yang meluas ini mempengaruhi banyak wilayah di dunia. Saat ini dunia sedang menghadapi masalah
global penyebaran covid-19 yang semakin meluas dan terjadi peningkatan kasus yang massif.
WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi
mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya,
virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya
itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Pada
umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan
kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tetapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi
(kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung,
tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.
Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko. Karena itulah penting bagi kita semua untuk
memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi dan tahu apa yang dilakukan
bila mengalami gejala. Dengan demikian kita bisa melindungi diri dan orang lain.
Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19)
berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah
menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam situasi normal, kesehatan ibu anak
(KIA), KB, dan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan besar dan diperberat dengan adanya
COVID-19 mengingat adanya batasan dalam hal akses dan kualitas layanan. Sehingga dikhawatirkan,
adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas Ibu dan anak dan penurunan cakupan pelayanan KIA,
KB, dan gizi.
Pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan hasil survey terjadi penurunan akses pelayanan
kesehatan termasuk pelayanan KIA dan KB dalam 3 bulan terakhir. Pandemi COVID-19 memang
membuat banyak orang khawatir bahkan hingga stres, tidak terkecuali ibu hamil. Padahal, stres pada
ibu hamil dapat membawa pengaruh buruk pada bayi di dalam kandungannya. Hamil di tengah
pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah dihadapi. Sebagian ibu mungkin mengkhawatirkan
bagaimana proses persalinan akan berlangsung. Namun, ingatlah bahwa kondisi stres ibu akan
berdampak pada janin.
Sejauh ini belum ada bukti bahwa wanita hamil berisiko lebih besar terkena penyakit yang
serius jika terkena COVID-19. Namun, ibu hamil sangat mungkin terkena penyakit pernapasan yang
bisa berujung pada komplikasi serius bila tidak ditangani. Oleh karena itu, ibu hamil perlu

mengantisipasi penularan COVID-19 untuk menghindari hal tersebut. Saat mengkhawatikan hal
tersebut, ibu hamil terkadang stres hingga cenderung tidak berselera makan dan sulit tidur. Hal ini
tentu saja tidak baik bagi kesehatannya.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan
Manajemen Stress Pada Ibu Hamil di Masa Pandemi di Rumah Bersalin Citra Tahun 2020.

B. Solusi dan Target Luaran
Solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam analisis situasi adalah memberikan
pengetahuan dan pemahaman pada Ibu hamil tentang cara memanajemen stress pada masa pandemi.
Setelah penyuluhan, peserta mampu mengelolah atau memanajemen stress yang dirasakan pada masa
pandemi ini.

C. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang manajemen stress pada masa pandemi di Desa
Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020

D. Manfaat Kegiatan
1. Bagi Dosen
Pengabdian kepada masyarakat ini berguna sebagai salah satu realisasi dari kewajiban dosen dalam
Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

2. Bagi Ibu Hamil di Desa Srinanti Kota Kayu Agung
Mendapatkan pemahaman baru tentang manajemen stress pada ibu hamil di masa pandemi.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa laporan pengabdian masyarakat dan
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa inggris, dengan memberikan penyuluhan tentang
Manajemen Stress Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain publikasi pada media
massa cetak ( Koran dan website), juga nantinya akan didapatkan suatu awal strategi/modal dan masyarakat
yang akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbahasa inggris.

BAB III
METODE KEGIATAN
A. Khalayak Sasaran
Adapun sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul Manajemen Stress
Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi di Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020 adalah ibu hamil
trimester 1, 2 dan 3 yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Desa Srinanti Kota Kayu Agung dengan
harapan ibu hamil akan lebih siap dalam menghadapi persalinan berjumlah 20 Orang.

B. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 21 Juli 2020 bertempat di Desa Srinanti Kota Kayu
Agung.Dibawah ini adalah jadwal kegiatan yang telah dilakukan:
N
o
1

Kegiatan
Mei

4
4

Penulisan Laporan

5

Penggandaan Laporan

3

Juli

Agustus

Persiapan Rancangan
Pengabdian
Pertemuan Tim dan
Pihak RB
Persiapan Kegiatan
Pengmas
Pelaksanaan Pengmas

2

Bulan
Juni

C. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berupa penyuluhan kepada Ibu Hamil dan Tanya jawab.Alat yang digunakan berupa leaflet,
lembar balik dan pemutaran video terkait Persiapan Persalinan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Hasil Kegiatan
Evaluasi dilakukan setelah pemberian materi penyuluhan Manajemen Stress Pada Ibu Hamil Di
Masa Pandemi. Indikator atau tolak ukur untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan
adalah peserta mampu menyebutkan persiapan ibu, persiapan bayi dan pemilihan tempat persalinan dan
menyatakan siap menghadapi proses persalinansebanyak 90 % dari keseluruhan peserta.

B. Pembahasan Kegiatan
Pada saat kegiatan dilakukan, Ibu hamil yang mengikuti berjumlah 20 orang. Dari hasil evaluasi
didapatkan peserta (ibu hamil) yang mampu menyebutkan jenis-jenis bagaimana cara memanagemen
stress pada saat masa pandemi setelah dilakukan penyuluhan berjumlah 90%. Antusiasme peserta dalam
mendengar, bertanya serta menjawab pertanyaan serta bertukar pendapat dengan peserta lain menjadi
tolak ukur keberhasilan kegiatan ini. Selain itu, para suami juga terlibat langsung dalam proses tanya
jawab, karena suami adalah pendamping dan salah satu pengambil keputusan, maka suami pun menjadi
salah satu sasaran dalam kegiatan ini.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
1. Kegiatan penyuluhan diikuti secara antusias oleh ibu hamil dan suami di Desa Srinanti Kota Kayu
Agung
2. Peserta mampu memahami materi yang diberikan saat penyuluhan terbukti dari kemampuan peserta
menyebutkan dan menjawab pertanyaan saat setelah dilakukannya penyuluhan manajemen stress
pada ibu hamil di masa pandemi.

B. Saran
1.

STIK Siti Khadijah Palembang
Diharapkan pihak institusi dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap dosen yang akan
melakukan tridarma perguruan tinggi dengan dukungan moral dan material sehingga pengabdian
masyarakat dapat terus terlaksana.

2.

Desa Srinanti Kota Kayu Agung
Diharapkan meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang bagaiman ibu hamil dapat tetap aktif
dalam melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan dalam masa pandemic ini.

DAFTAR PUSTAKA
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MATERI
A. Managemen Stress
Pengertian Manajemen Stres Istilah manajemen stres merujuk pada identifikasi dan analisis
terhadap permasalahan yang terkait dengan stres dan aplikasi berbagai alat teraupetik untuk mengubah
sumber stres atau pengalaman stres (Cotton dalam Intan 2012). Berbeda dengan Cotton, Smith (dalam
Riskha 2012) mendefinisikan manajemen stres sebagai suatu keterampilan yang memungkinkan
seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan
karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Hal senada juga
diungkapkan oleh Margiati (1999) bahwa manajemen stres adalah membuat perubahan dalam cara
anda berpikir dan merasa, dalam cara anda berperilaku, dan sangat mungkin dalam lingkungan anda.
Fadli (dalam Arum 2006) menambahkan bahwa manajemen stres juga sebagai kecakapan menghadapi
tantangan dengan cara mengendalikan tanggapan secara proporsional. Munandar (2001)
mendefinisikan manajemen stres sebagai usaha untuk mencegah timbulnya stres, meningkatkan
ambang stres dari individu dan menampung akibat fisiologikal dari stress.
Menurut Munandar, ada beberapa teknik yang digunakan dalam manajemen stres yaitu:
1.

Kerekayasaan Organisasi
Melalui analisis kerja dan kerekayasaan metode dapat dirancang pola pekerjaan baru bagi
pekerjaan yang dirasakan memiliki beban berlebihan. Secara kuantitatif, banyaknya kegiatan
dapat dikurangi, misalnya dengan penambahan tenaga kerja, sedangkan secara kualitatif dapat
dikurangi derajat kemajemukan keterampilan yang diperlukan dan dapat dikurangi tanggung
jawabnya juga. Sebaliknya bagi pekerjaan dengan beban terlalu sedikit dapat dilakukan perluasaan
pekerjaan (job enlargement) dan pemerkayaan pekerjaan (job enrichment). Dapat pula dilakukan
strategi yang diajukan oleh Everly dan Girdano yaitu sasaran berdasarkan kerja (work byObjectives) dan manajemen waktu (time manegement) yang khusus berlaku untuk para manajer
menengah keatas.
Sasaran berdasarkan Kerja (SbK) ini merupakan salah satu teknik yang termasuk dalam jenis
manajemen berdasarkan sasaran (Manajement by Objectives). SbK terdiri dari 4 langkah yaitu:
a. Menetapkan sasaran realistik bagi satuan kerjanya, yang dapat dicapai dalam waktu yang
dimiliki.
b. Merancang perangkat perencanaan, tindakan atau metode untuk dapat mencapai sasaran.
c. Menciptakan strategi untuk dapat mengukur keberhasilannya mencapai sasaran-sasaran pada
akhir suatu periode tertentu. 13
d. Pada akhir waktu yang sudah ditentukan mengukur keberhasilan mencapai sasaransasarannya.Manajemen waktu (MW) memiliki tiga tahap, yaitu:
1) Analisis waktu Analisis waktu mencakup penaksiran, penyususan prioritas, dan
penjadwalan waktu dalam kaitan dengan tuntutan waktu terhadap pekerjaan. Berdasarkan
rencana kerja yang dibuat pada SbK dihitung waktu yang diperlukan untuk melaksanakan

rencana kerja tersebut. Waktu yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan waktu yang
tersedia, sedemikian rupa sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai dengan urutan
kepentingannya dalam waktu yang tersedia.
2) Strategi untuk mengorganisasi Tahap kedua ialah pelaksanaan strategi untuk mengatur
beban kerja. Manajer membagi tugas, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab.
3) Strategi untuk follow up Follow up mencakup penaksiran teratur tentang efisiensi dari
analisis waktu dan tahap-tahap pengaturan berikutnya. Dengan follow up diperoleh
peluang untuk menyesuaikan strategi-strategi yang cocok anatara kepribadian manajer
dengan pekerjaannya. SbK dan MW khususnya dapat dilakukan untuk 14 pekerjaanpekerjaan yang dirasakan memeiliki bebena berlebihan.

2.

Kerekayasaan Kepribadian
Strategi yang digunakan dalam kerekayasaan kepribadian ialah upaya untuk menimbulkan
perubahan-perubahan dalam kepribadian individu agar dapat dicegah timbulnya stres dan agar
ambang stres dapat ditingkatkan. Perubahan-perubahan yang dituju ialah perubahan dalam hal
pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan nilai-nilai yang mempengaruhi persepsi dan sikap
tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Program pelatihan keterampilan merupakan salah satu strategi
untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga timbul rasa percaya diri akan
kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaannya. Jika tenaga kerja telah mengalami stres, serta
stres berakibat teganggunya kesehatan mentalnya, maka psikoterapi dapat diberikan agar ia dapat
berfungsi optimal kembali.

3.

Teknik Penenangan Pikiran
Tujuan teknik-teknik penenangan pikiran ialah untuk mengurangi kegiatan pikiran,yaitu proses
berpikir dalam bentuk merencana, meningat, berkhayal, menalar yang secara bersinambung kita
lakukan dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar. Jika berhasil mengurangi kegiatan pikiran,
rasa cemas dan khawatir akan berkurang, kesigapan umum (general arousal) untuk beraksi akan
berkurang, sehingga pikiran menjadi tenang, stres berkurang. Teknik-teknik penenang 15 pikiran
meliputi: meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, dan pelatihan relaksasi neuromuscular.
a. Meditasi
Meditasi dapat dianggap sebagai teknik, dapat pula dianggap sebagai suatu keadaan pikiran
(mind), keadaan mental. Berbagai teknik seperti yoga, berfikir, relaksasi progresif, dapat
menuju tercapainya keadaan mental tersebut.konsentrasi merupakan aspek utama dari teknikteknik meditasi. Penelitian menunjukan bahwa selma meditasi aktivitas dari kebanyakan
sistem fisik berkurang. Meditasi menyebabkan adanya relaksasi fisik. Pada saat yang sama
meditator mengendalikan secara penuh penghayatannya dan mengendalikan emosi, perasaan
dan ingatan. Pikiran menjadi tenang, badan berada dalam keseimbangan.
b. Pelatihan Relaksasi Autogenik

Relaksasi autogenik adalah relaksasi yang ditimbulkan sendiri (auto-genis = ditimbulkan
sendiri). Teknik ini berpusat pada gambaran-gambaran berperasaan tertentu yang dihayati
bersama dengan terjadinya peristiwa tertentu yang kemudian terkait kuat dalam ingatan,
sehingga timbulnya kenangan tentang peristiwa akan menimbulkan pula penghayatan dari
gambaran perasaan yang sama. Pelatihan relaksasi autogenik berusaha mengaitkan
penghayatan yang menenangkan dengan peristiwa yang 16 menimbulkan ketegangan,
sehingga badan kita terkondisi untuk memberikan penghayatan yang tetap menenangkan
meskipun menghadapi peristiwa yang sebelumnya menimbulkan ketegangan.
c. Pelatihan Relaksasi Neuromuscular
Pelatihan relaksasi neuromuscular adalah satu program yang terdiri dari latihan-latihan
sistematis yang melatih otot dan komponen-komponen sistem saraf yang mengendalikan
aktivitas otot. Sasarannya ialah mengurangi ketegangan dalam otot. Karena otot merupakan
bagian yang begitu besar dari badan kita, maka pengurangan ketegangan pada otot berarti
pengurangan ketegangan yang nyata dari seluruh badan kita. Individu diajari untuk secara
sadar mampu merelakskan otot sesuai dengan kemauannya setiap saat.

4.

Teknik Penenangan
Melalui Aktivitas Fisik Tujuan utama penggunaan teknik penenangan melalui aktivitas fisik ialah
untuk menghamburkan atau untuk menggunakan sampai habis hasil-hasil stres yang diproduksi
oleh ketakutan dan ancaman, atau yang mengubah sistem hormon dan saraf kita kedalam sikap
mempertahannkan. Kita dapat melakukan aktivitas fisik sebelum dan sesudah stres. Kita semua
merasakan bahwa, dalam menghadapi situasi yang kita rasakan sebagai penuh stres, timbul satu
kesigapan umum untuk melakukan sesuatu, timbul tambahan tenaga (untuk ‘melarikan diri’ atau
untuk ‘melawan’) yang timbul sebagai akibat perubahan- 17 perubahan dalam sistem hormon dan
sistem saraf kita. Aktivitas yang sesuai dalam hal ini ialah latihan keseluruhan badan, seperti
berenang, lari, menari, bersepedaatau olahraga lain selama kurang lebih satu jam. Menurut Everly
dan Girdano latihan fisik dapat paling baik manfaatnya jika dilakukan dalam beberapa jam setelah
timbulnya stres, tetapi setiap saat dalam 24 jam masih akan tetap dapat menolong. Aktivitas fisik
dapat juga dilakukan sebelum stres timbul. Aktivitas fisik memiliki sifat preventif (penghindaran).
Selama melakukan aktivitas fisik seluruh sistem badan dirangsang untuk beraksi,bergerak. Setelah
kegiatan, sistem-sistemnya memantul dengan cara makin melambat (by slowing down), dengan
demikian mendorong ke relaksasi dan ketenangan. Kurang lebih 90 menit setelah latihan fisik
yang baik, timbul rasa dari relaksasi yang mendalam. Relaksasi setelah latihan fisik membawa
serta sesuatu rasa ‘dingin-tenang-‘ (imperturbabilty), satu reaktivitas terhadap lingkungan yang
lebih rendah yang membantu orang, yang secara kronis melakukan latihan-latihan fisik, untuk
bereaksi lebih sesuai terhadap rangsangan. Keadaan ini membuat orang melangkah lebih ringan,
bersikap lebih positif dan lebih sulit untuk menjadi jengkel

DOKUMENTASI KEGIATAN

REKAPITULASI BIAYA YANG DIGUNAKAN
NO.
1.

URAIAN
Honor

Jumlah (Rp)
Rp. 1.300.000

2.
3.
4.

Bahan / Perangkat Penunjang / Peralatan
Perjalanan
Pengumpulan dan pengolahan Data,
Publikasi, Seminar, Pendaaftaran HaKi
Jumlah Biaya
1. Honor
NO.

Pelaksana
Jumlah
Jumlah jam/
Kegiatan
Minggu
1. Ketua Tim
1
5
2. Pelaksana
1
5
3. Pimpinan RB
1
3
Jumlah Biaya
2. Bahan / Perangkat Penunjang / Peralataan
NO.
1.
2.
3.
4.

Bahan
Hand Sanitizer
Masker
Cetak Leaflet
ATK
pengumpulan,
pengolahan
dan laporan
Jumlah Biaya
3. Perjalanan
NO.
Jenis
1. Transportasi

Volume
25
3 Box
25
1 Paket

Rp. 800.000
Rp. 100.000
Laporan,
Rp. 800.000
Rp. 3.000.000

Honor
/Jam
100.000
100.000
100.000

Biaya Satuan (Rp)
Rp. 10.000
Rp. 100.000
Rp. 2.000
-

Biaya
(Rp)
Rp. 500.000
Rp. 500.000
Rp. 300.000
Rp. 1.300.000

Biaya(Rp)
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 50.000
Rp. 200.000

Rp. 800.000

Volume
1 Paket

Biaya Satuan (Rp)
-

Biaya(Rp)
Rp. 100.000

Jumlah Biaya
Rp. 100.000
4. Pengumpulanan Pengolahan Data, Publikasi, Seminar, Pendaftaran HaKi
dan lain-lain
NO.
Tujuan
1. Snack
2. Publikasi
Jumlah Biaya

Volume
26
1Paket

Biaya Satuan (Rp)
Rp. 15.000

Biaya (Rp)
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp. 800.000

