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RINGKASAN

Coronavirus disesase 2019 atau COVID-19 merupakansalahsatupenyebabterjadinyabencana
non alam yang telahberdampakpadaberbagaitatanandimasyarakat. Dalamsituasipandemi COVID19

banyakpembatasanhampirpadasemualayananrutintermasukpelayanankesehatanibudanbayi.

Menghadapimasa

new

normal,

pelayanankesehatanharustetapberjalan

amanbagipasiendanbidandenganberbagaipenyesuaianberdasarakanpanduanpenanganan
19

optimal,
COVID-

atauprotokolkesehatan.

Pelayananibubersalindiselenggarakandenganmempertimbangkanpencegahanpenularan
corona

baikbagiibu,

virus

bayimaupuntenagakesehatan.

Pelayananpersalinanharustetapberkualitasdanharussesuaistandarditambahdenganstandarpencegaha
npenularan COVID-19.
Persiapanpersalinan

di

masa

new

normal

berbedadengankondisi

normal.

Untukmengurangiresikoterjadinyapenularan COVID-19 pasienperlumengetahuibeberapahal yang
terkaitdenganpersalinanmasa

new

normal

sepertimematuhiprotokolkesehatanbagiibubersalin,

sudahmenentukanpenolongdantempatpersalinan,

membatasipendampingpersalinan,

danmelakukanskriningsebelumpersalinan.
Metode

yang

digunakanadalahmetodeceramah,tanyajawabdandiskusi.

Diharapkandarikegiataninipesertadapatmeningkatkanpengetahuantentangpersiapanpersalinanmasa
newnormalpandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR

Assaalamulaikum wr wb
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bagian
dariTriDharmaPerguruanTinggiyangharusdilaksanakanolehcivitasakademika
khususnya para tenaga pengajar di setiap institusi perguruan tinggi dalam hal ini
STIK Siti Khadijah Palembang. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan
penyuluhan Persiapan Persalinan Masa New Normal Covid-19 Di Desa Srinanti
Kota Kayu Agung Tahun 2020 yang telah dilakukan pada tanggal 05 Maret2020.
Dalam kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih
kepadapihak-pihakyangtelahmembantuuntukterlaksananyakegiatanini.Mudahmudahan 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
akandatang.
Wassalamualaikum wr wb
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi danPermasalahan
Coronavirus disesase 2019 atau COVID-19 merupakan salah satu
penyebab terjadinya bencana non alam yang telah berdampak pada berbagai
tatanan dimasyarakat. Seiring meluasnya cakupan wilayah yang terkena
bencana, berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta
benda, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di
Indonesia (Kemenkes, 2020). Penyebaran kasus COVID-19 berlangsung
sangat cepat baik di dunia maupun di Indonesia. COVID-19 tidak mengenal
batas, dapat menyerang siapa saja termasuk ibuhamil dan anak-anak
(Nurjasmi, 2020).
Dalam situasi normal, kematian ibu dan bayimasih menjaditantangan
besardiIndonesia,apalagipadasaatsituasibencana.Saatini,Indonesiasedang
menghadapi bencana nasional non alam COVID-19sehinggapelayanan
kesehatan ibu dan bayi menjadi salah satu layanan yang terkenadampak,baik
secara akses maupun kualitas yang dikhawatirkan akanmenyebabkanadanya
peningkatan

morbiditas

dan

mortalitas

ibudan

bayi.Untukmenjaga

produktifitas pelayanan kesehatan ditengah pandemi,pemerintahmenerapkan
sistemnewnormal.Newnormaladalahtatananbaruuntukberadaptasidengan
COVID-19dengancaraberperilakuhidupbersihdansehat(Kemenkes,2020).
Dalam situasi pandemi COVID-19 banyak pembatasanhampirpada semua
layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan ibu danbayi.Menghadapi
masanewnormal,pelayanankesehatanharustetapberjalanoptimal,amanbagi
pasien

dan

bidan

dengan

berbagai

penyesuaianberdasarakanpanduan

penanganan COVID-19 atau protokol kesehatan (Nurjasmi,2020).Pelayanan
ibu bersalin diselenggarakan dengan mempertimbangkan pencegahan
penularan virus corona baik bagi ibu, bayi maupun tenagakesehatan.
Pelayananpersalinanharustetapberkualitasdanharussesuaistandarditambah
dengan standar pencegahan penularan COVID-19 (Kemenkes,2020).
Persalinanmerupakanproseskeluarnyajanin,plasentadanmembrandari
dalam rahim melalui jalan lahir. Berbagai perubahan terjadi padasistem

reproduksiwanitadalamhitunganharidanminggusebelumpersalinandimulai

(

Bobak, 2012). Persiapan persalinan bertujuan untuk menyiapakan semua
kebutuhan untuk menyambut kelahiran bayi oleh ibu hamil. Persiapan
persalinan pada trimester III meliputi faktor resiko ibu dan janin, perubahan
psikologi dan fisiologi, tanda-tanda bahaya dan bagaimana meresponnya,
perasaan mengenai melahirkan dan perkembangan bayi, tanda-tanda
persalinan, respon terhadap kelahiran, dan perawatan yang terpusat pada
keluarga (Hamilton,2000).
Persiapan persalinan di masa new normal berbeda dengan kondisi
normal. Untuk mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19 pasien
perlu mengetahui beberapa hal yang terkait dengan persalinan masa new
normal seperti mematuhi protokol kesehatan bagi ibu bersalin, sudah
menentukan penolong dan tempat persalinan, membatasi pendamping
persalinan, dan melakukan skrining sebelum persalinan. Kurangnya
pengetahuanmasyarakattentangpersiapanpersalinanmasanewnormal,untuk itu
kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul “Persiapan
Persalinan Masa New Normal COVID-19 di Desa Srinanti Kota Kayu Agung
Tahun 2020”.

B. Solusi dan TargetLuaran
Solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam analisis situasi
adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman pada Ibu hamil tentang
persiapan persalinan masa new normal. Setelah penyuluhan, peserta mampu
menjelaskan kembali dan memahami persipan persalinan masa new normal
sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika akan melahirkan.

C. TujuanKegiatan
Meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang persiapan persalinan masa
new normal COVID-19 di Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020”.

D. ManfaatKegiatan
1. BagiDosen
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 persiapan persalinan masa new
normal.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
Target
luarandarikegiatanpengabdianmasyarakatiniberupalaporanpengabdianmasyarakatdanmeningkatka
npengetahuanmasyarakattentangbahasainggris,
denganmemberikanpenyuluhantentangPersiapanPersalinanPadaMasa New Normal Covid-19 DI
DesaSrinanti Kota KayuAgungTahun 2020.
Luaran

yang

direncanakansetelah

programpengabdiandilaksanakanselainpublikasipadamediamassacetak(
juganantinyaakandidapatkansuatuawalstrategi/modal

Korandan

dansuami

akansangatbermanfaatuntukmeningkatkanpengetahuantentangpersiapanpersalinan.

website

),

yang

BAB III
METODE KEGIATAN
A. KhalayakSasaran
Adapun sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul
PersiapanPersalinanMasaNewNormalCovid-19 di Desa Srinanti Kota Kayu
AgungTahun
2020adalahibuhamiltrimester1,2dan3yangmelakukanpemeriksaankehamilan

di

Desa Srinanti Kota Kayu Agung dengan harapan ibuhamil akan lebih siap dalam
menghadapi persalinan berjumlah 20 Orang.

B. JadwalKegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 20 Juli 2020 bertempat diDesa Srinanti Kota
Kayu Agung Tahun 2020. Dibawah ini adalah jadwal kegiatan yang telah dilakukan:
No

Kegiatan
Mei i

1

Persiapan Rancangan Pengabdian

2

Pertemuan Tim dan Pihak RB

3

Persiapan Kegiatan Pengmas

4

Pelaksanaan Pengmas

4

Penulisan Laporan

5

Penggandaan Laporan

Juni

Bulan
Juli

Agustus

C. BentukKegiatan
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. HasilKegiatan
Evaluasi dilakukan setelah pemberian materi penyuluhan persiapan persalinan
Masa New Normal Covid-19. Indikator atau tolak ukur untuk menyatakan
keberhasilandarikegiatanyangdilakukanadalahpesertamampumenyebutkan
persiapanibu,persiapanbayidanpemilihantempatpersalinandanmenyatakan siap
menghadapi proses persalinan sebanyak 90 % dari keseluruhanpeserta.

B. PembahasanKegiatan
Pada saat kegiatan dilakukan, Ibu hamil yang mengikuti berjumlah 20 orang.
Dari hasil evaluasi didapatkan peserta (ibu hamil) yang mampu menyebutkan
jenis-jenis , kekurangan, dan kelebihan alat kontrasepsi MKJP 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 dalam menentukan penggunaan alat
kontrasepsi, maka suami pun menjadi salah satu sasaran dalam kegiatan ini.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Kegiatanpenyuluhandiikutisecaraantusiasolehibuhamildansuamidi
DesaSrinanti.
2. Pesertamampumemahamimateriyangdiberikansaatpenyuluhanterbuktidari
kemampuanpesertamenyebutkanpersiapanpersalinandanmenyatakansiap
menghadapipersalinandimasanewnormalCovid-19.

B. Saran
1.

STIK Siti KhadijahPalembang
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
Diharapkan meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang kehamilan dan
persalinan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan suami tentang
kehamilandanpersalinan.
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SURAT TUGAS DOSEN

SURAT TUGAS MAHASISWA

KONTRAK PENGABDIAN

MATERI
A.

DefinisiPersalinan
Persalinan adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan
membran dari dalam uterus (rahim) melalui jalan lahir. Saat persalinan
terjadi proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam
jalan lahir. Persalinan yang normal terjadi pada umur kehamilan cukup
bulan (37-42 minggu) (Bobak, 2012). Menurut Rohani (2011), persalinan
merupakan proses pergerakan keluarnya janin, plasenta, dan membran dari
dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembukaan dan
dilatasiservikssebagaiakibatkontraksiuterusdenganfrekuensi,durasi,dan
kekuatan yangteratur.

B.

Tahap – TahapPersalinan
Tahap-tahap persalinan dibagi menjadi empat yaitu:
1.

Kala I
Kala satu persalinan dimulai sejak awal kontraksi uterus yang teratur
dan meningkat (frekueni, intensitas dan durasi) hingga servik menipis
dan membuka lengkap (10 cm). Kala I terdiri dari atas dua fase, yaitu
faseinisial(laten)danfaseaktif.Faselatenberlangsunghinggaserviks
membukakurangdari4cmdanfaseaktifdaripembukaan4cmhingga
mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm. face aktif dibagi dalam tiga
fase lagi, yakni: fase akselerasi yaitu pembukaan 3 cm menjadi 4 cm
dalam waktu 2 jam; fase dilatasi maksimal yaitu pembukaan 4 cm
menjadi 9 cm dalam waktu 2 jam; dan fase deselerasi yaitupembukaan
lambat kembali, dari pembukaan 9 cm sampai pembukaan lengkap (10
cm)dalamwaktu2jam.Fase-fasetersebutdijumpaipadaprimigravida,
sedangkan dalam multigravida juga terjadi fase tersebut, akan tetapi
fase laten, fase aktif dan fase deselerasi lebih pendek (Sukarni &
Wahyu, 2013; Wiknjosastro,2008).

2.

Kala II

Kala dua persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap
(10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala dua juga disebut
sebagai kala pengeluaran bayi. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam
pada primi dan 1 jam pada multi (Wiknjosastro, 2008).
3.

Kala III
Persalinan kala tiga dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan
lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Tahap ini berlangsung tidak
lebih dari 30 menit. Karakteristik pelepasan plasenta ditandai dengan
uterus bulat dan keras, tiba-tiba darah keluar dan tali pusat memanjang
(Manurung, 2011 & Wiknjosastro, 2008).

4.

Kala IV
Persalinan kala empat dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir
dua jam pertama post partum. Tahap ini disebut juga dengan tahap
pemulihan (Bobak, 2012). Hal yang perlu dievaluasi dalam kala IV
yaitu tanda-tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan pervaginam dan
kondisi vesika urinaria (Manurung, 2011 & Wiknjosastro, 2008).

C.

PersiapanPersalinan
Persalinan adalah peristiwa yang besar dan bersejarah, oleh sebab itu
usahakan berlangsung mengesankan dan manis. Selama persalinan
berlangsung kondisi fisik ibuharus dijaga, sehingga ibuhamil perlu
memperhatikan rambu-rambu berikut ini:
1.

Beratbadanibutidakbolehlebihdari15 Kg
dibandingkansebelumhamil. Jikaberatbadanibutelahnaiklebihdari 14
Kg sebaiknyaibumengkonsumsimakananyang
mengandungbanyakseratmisalnyabuah-buahandansayur.

2.

Agar
beratbadantidaksemakinnaiksebaiknyamengurangikonsumsimakanan
dengankarbohidratdangulatinggi.

3.

Menjelangpersalinan, hemoglobin
ibuhamiljugaharustetapstabilsehinggaharustetapmengkonsumsima
kanan yang banyakmengadungzatbesi.

4.

Meskipunharusaktif, akantetapijanganlupauntukistirahatcukup.
Saattidurusahakanmengambilposisi miring kekiriuntuk

menghindari tekanan pada vena yang ada dipunggung dan plasenta
bayi tertekan.
Persiapan Keperluan tekhnis adalah sebagai berikut:
1.

Perlengkapanibuselama di RumahSakit / RumahBersalin /
PraktikBidan
a. Bajudengankancingdepan minimal 2buah
b. Kainjarik / sarung minimal 4buah
c. Guritayang lentur / korset minimal 2buah
d. BH biasa / menyusui minimal 2 buah
e. Handuk
f. Celanadalam minimal 3buah
g. Perlengkapanmandi
h. Pembalut

2.

Perlengkapanuntukbayi yang dibawakeRumahSakit / RumahBersalin
/ Praktik Bidan
a. Bajulenganpendek/panjang minimal 4buah
b. Popok minimal 5buah
c. Pernel minimal 5buah
d. Sarungtangandankaus kaki minimal 2pasang
e. Topibayi 1buah
f. Selimut

D.

Memilih TempatPersalinan
Tempat bersalin mahal tidak menjamin bagus kualitasnya. Beberapa tempat
bersalin yang biasa saja atau bahkan biasa saja kadang justru bisa
memberikan pelayanan yang cukupaman.
1.

RumahSakit
Disetiap kabupaten atau kota telah disediakan rumah sakit umum daerah,
selain itu juga ada rumah sakit swasta. Kelebihan melahirkan di rumah
sakit antara lain sebagai berikut:
a. Biayabisalebihmurahterutamajika
rumahsakitumumataupasiendenganpemegangjaminankesehatan.

di

b. Ketersediaanruanglebihbanyak
c. Ketersediaantenagamedisdantenagaahlilebihbanyak
d. Peralatandansaranalebihlengkap
e. Kontrolataupengawasanlebihketat
f. Kelaslebihbervariasitergantungkemampuanpasien
Usahakan menginap diruang rawat gabung sehingga tidak terpisah dengan
bayi. Kelemahannya biasanya lokasi rumah sakit berada dipusat kota sehingga
membutuhkan waktu beberapa menit bahkan jam untuk sampai ke rumah
sakit.olehsebabitutidaksemuapersalinandianjurkandirumahsakit.Persalinan
harus dilakukan di rumah sakit jika ditemukan gangguan pada kehamilan atau
persalinan.
2.

Klinik / RumahBersalin
Klinik atau Rumah Bersalin tidak selalu bermutu rendah. Beberapa klinik
bahkan eksklusif, hanya ibu-ibu dengan ekonomi tinggi yang bisa
membayar. Kelebihan klinik adalah:
a. Lokasiseringberada

di

tengahpermukimanataupinggirankota,

ataubahkandipelosokdesa.
b. Jangkauandarirumahbiasanyalebihdekat
c. Karenajumlahpasienlebihsedikit, suasanalebihtenangdanlebihakrab.
Namun kelemahannya tidak semua klinik atau rumah bersalin siap siaga
dengan dokter spesialis. Jika terjadi masalah persalinan klinik akan
merujuk pada dokter atau rumah sakit tertentu.
3.

Bidan
Bidan praktek merupakan salah satu pilihan tempat persalinan, selama
persalinan anda normal atau spontan, tenaga bidan sudah cukup sebagai
penolong dalam bersalin. Kelebihannya adalah:
a. Suasanalebihakrab, apalagijikabidanberadadidekatrumah
b. Bilabidansudahlama tinggaldilingkungantersebut, lebihtau
lingkungansekitarsehinggaakanlebihperhatiandenganpasien.
c. Keterjangkauanlebihmudahbahkanbisadipanggilkerumah
d. Dalamkeadaandaruratlebihmudah (banyakbidansiaga 24 jam
siappanggil).

Saatiniduniakebidanansudahlebihmaju,kriteriabidandelimaadalahbidan yang
telah memiliki pengalaman dan kualitasstandar.

DAFTRA HADIR

DOKUMENTASI KEGIATAN

REALISASI ANGGARAN
NO.
1.
2.
3.
4.

URAIAN

Jumlah (Rp)
Rp. 1.300.000
Rp. 800.000
Rp. 100.000
Rp. 800.000

Honor
Bahan / Perangkat Penunjang / Peralatan
Perjalanan
Pengumpulan dan pengolahan Data, Laporan,
Publikasi, Seminar, Pendaaftaran HaKi
Jumlah Biaya

Rp. 3.000.000
1. Honor

NO.

Pelaksana
Kegiatan
1. Ketua Tim
2. Pelaksana
3. Pimpinan RB
Jumlah Biaya

Jumlah

Jumlah jam/
Minggu
5
5
3

NO.
1.
2.
3.
4.

Bahan
Hand Sanitizer
Masker
Cetak Leaflet
ATK
pengumpulan,
pengolahan
dan laporan
Jumlah Biaya

Volume
25
3 Box
25
1 Paket

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

NO.
1.

Volume
1 Paket

Jenis
Transportasi

Honor
/Jam
100.000
100.000
100.000

Biaya
(Rp)
1
Rp. 500.000
1
Rp. 500.000
1
Rp. 300.000
Rp. 1.300.000
2. Bahan / PerangkatPenunjang /Peralataan
Biaya (Rp)
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 50.000
Rp. 200.000

Rp. 800.000
3. Perjalanan
Biaya Satuan (Rp)
-

Biaya (Rp)
Rp. 100.000

Jumlah Biaya
Rp. 100.000
4. PengumpulananPengolahan Data, Publikasi, Seminar,
PendaftaranHaKidanlain-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

