Lampiran 1
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
YTH. Saudara/I Calon Responden
Di –
Tempat
Dengan hormat
Saya mahasiswa Program Profesi NERS Politeknik Kesehatan Denpasar
semester II bermaksud akan melakukan penelitian tentang “Asuhan keperawatan
dengan masalah defisit pengetahuan pada ibu hamil trimester III tentang
program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi di wilayah kerja
Puskesmas Densel III tahun 2022”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan
program studi NERS, berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan
bapak/ibu/saudara/I untuk ,menjadi responden yang merupakan sumber informasi
bagi peneliti.
Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan atas partisipasinya, saya
ucapkan terima kasih.

Denpasar, 4 April 2022
Peneliti

I Made Wega Adnyana
NIM:P07120321048
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Lampiran 2
LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
Judul penelitian

: Asuhan Keperawatan Dengan Masalah Defisit Pengetahuan
Pada Ibu Hamil Trimester III Tentang Progran Perencanaan
Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi Di Wilayah Kerja
Puskesmas Densel III Tahun 2022

Peneliti

: I made Wega Adnyana S.Tr.Kep

NIM

: P07120321048

Pembimbing

: 1. Ni Nyoman Hartati, SST,S.Kep,Ners,M Biomed
2. Suratiah, S.Kep,Ners,M Biomed

Saya telah diberikan penjelasan tentang tujuan dari penelitian “Asuhan
Keperawatan Dengan Masalah Defisit Pengetahuan Pada Ibu Hamil Trimester
III Tentang Progran Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi Di
Wilayah Kerja Puskesmas Densel III Tahun 2022” yang dilakukan oleh I Made
Wega Adnyana S.Tr.Kep. saya telaha mengerti bahwa penelitian ini tidak memiliki
resiko. Apabila ada intervensi yang merugikan maka penelitian ini akan dihentikan.
Saya mengerti bahwa semua data yang didaptkan akan di rahasiakan dan akan
dijamin selegal mungkin.
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsure paksaan dari siapapun saya
bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Denpasar, 4 April 2022
Responden

(……………...…………………)
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Lampiran 3
ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN MASALAH DEFISIT
PENGETAHUAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN
KOMPLIKASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DENSEL III TAHUN
2022
WAKTU KEGIATAN DALAM MINGGU
NO

KEGIATAN

MARET
1

1

Pengurusan Ijin Studi Kasus

2

Pengambilan Data

3

Analisa Data

4

Penyusunan Laporan KIAN

5

Ujian Hasil KIAN

6

Revisi Laporan

7

Pengumpulan Laporan KIAN

2

APRIL
3

Keterangan : warna hitam proses KIA-N
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4

1

2

MEI
3

4

1

2

3

4

Lampiran 4
REALISASI ANGGARAN BELANJA (RAB) KIA-N
ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN MASALAH DEFISIT
PENGETAHUAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN
KOMPLIKASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DENSEL III TAHUN
2022

No

Kegiatan

Rencana Biaya

Tahap Pelaksanaan
1
a. Transportasi dan akomodasi

Rp. 150.000

Tahap Akhir

2

a. Penyusunan Laporan

Rp. 50.000

b. Penggandaan Laporan

Rp. 200.000

c. Revisi Laporan

Rp. 50.000

d. Biaya Tak Terduga

Rp. 150.000

Total

Rp. 600.000
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Lampiran 5
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
P4K(Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi)
Pokok Bahasan

: P4K

Sub pokok bahasan

: -Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan
-Persiapan Persalinan

Sasaran

: Ibu Hamil

Hari/Tanggal

: 05 April 2022

Tempat

: Pemogan, Denpasar Selatan

Oleh

: I Made Wega Adnyana

I LATAR BELAKANG
Kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia saat ini masih sangat
penting untuk ditingkatkan serta mendapat perhatian khusus. Menurut
data terakhir Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007
diperkirakan sekitar 1 orang ibu meninggal setiap jam akibat kehamilan,
bersalin dan nifas serta setiap hari 401 bayi meninggal. Hal ini secara
keseluruhan disebabkan latar belakang dan penyebab kematian ibu dan
anak yang kompleks, menyangkut aspek medis yang harus ditangani oleh
tenaga kesehatan. Sedangkan penyebab non medis merupakan penyebab
mendasar seperti status perempuan, keberadaan anak, sosial budaya,
pendidikan, ekonomi, geografis, transportasi dan sebagainya yang
memerlukan keterlibatan lintas sektor dalam penanganannya. Penyebab
kematian ibu terbesar secara berurutan disebabkan terjadinya pendarahan,
eklamsia, infeksi, persalinan lama dan keguguran. Kematian bayi sebagian
besar disebabkan karena Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), kesulitan
bernafas saat lahir dan infeksi. Lebih dari separuh (56 %) kematian bayi
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terjadi pada masa bayi baru lahir (0 – 28 hari). Sedangkan kematian bayi
usia 1 – 12 bulan sebagian besar disebabkan karena Diare dan
pneumonia.
Upaya penurunan kematian ibu dan bayi, dapat dilakukan dengan
peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Salah satuupaya yang dilakukan adalah mendekatkan jangkauan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program, perencanaan,
persalinan dan pencegahankomplikasi (P4K)
II. TUJUAN
Setelah mengukuti penyuluhan selama selama 20 menit, diharapkan ibu hamil
mampu mengetahui dan mengerti arti pentingnya P4K.

III. GARIS BESAR MATERI :
1. Pengertian P4K
2. Tujuan P4K
3. Tujuan Pemasangan stiker P4K
4. Manfaat P4K

IV. METODE
a

penyuluahan

b

Tanya jawab

V MEDIA
Leaflet
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VI . PROSES KEGIATAN
No
1.

Kegiatan penyuluh
Pendahuluan :

Respon peserta

a. Menyampaikan salam
b. Menperkenalkan diri

a

Membalas salam

b

Mendengarkan

Waktu
3 menit
dengan

aktif

b. Menjelaskan tujuan
c

c. Apersepsi

Mendengarkan dan
memberikan respon

2.

Penjelasan materi

3.
4.

Evaluasi
Penutup
a

Mendengarkan,memperhati
kan
Menjawab pertanyaan

Tanya Jawab

a

10 menit
5 Menit
2 Menit

Menanyakan hal yang
belum jelas.

b

Menyimpulkan

hasil b

kegiatan
c

Aktif

bersama

dalam

menyimpulkan.
c

Memberikan salam

Membalas salam

VI . Kriteria evaluasi
i.
Evaluasi struktur
➢ Peserta penyuluhan yang hadir di tempat penyuluhan
➢ Penyuluhan dilakukan di Karang menjangan
➢ Pengorganisasian penyelenggara penyuluhan dilakukan
ii.

iii.

sebelum dan saat penyuluhan
Evaluasi proses
➢ Peserta penyuluhan antusias terhadap meteri penyuluhan
➢ Peserta penyuluhan mendengakan penyuluhan dengan
seksama
➢ Peserta penyuluhan mengajukan pertanyaan
Evaluasi hasil
✓ Peserta dapat menjelaskan pengertian, tujuan,
manfaat dengan benar
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MATERI PENYULUHAN
PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN
PENCEGAHAAN KOMPLIKASI
A.Pengertian
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. atau
disingkat P4K adalah Program yang ditujukan untuk menurunkan angka
kematian Ibu dan Bayi. Program ini sesungguhnya sudah lama ada sejak
program Safe Motherhood dan program Kesehatan Ibu dan Anak ada.
Penerapan program P4K ini merupakan tindak lanjut yang lebih kongkret
yang melibtakan masyarakat.
Pengertiannya adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan
sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan
keluarga, tentang:
▪ Semua kehamilan berisiko atau membahayakan
▪ Bahaya kehamilan dan persalinan
▪ Ajakan kepada ibu

hamil, suami dan keluarganya untuk melakukan

perencanaan persalinan, meliputi:
1. Tempat persalinan
2. Penolong persalinan
3. Persiapan transportasi
4. Persiapan keuangan
5. Calon donor
6. Persiapan pakaian bayi dan ibu
7. Perencanaan KB setelah melahirkan
B. Tujuan dari P4K
1. Suami,keluarga dan masyarakat paham tentang bahaya persalinan
2. Adanya rencana persalinan aman yang disepakati antara ibu hamil,suami
dan keluarga, dengan bidan
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3. Adanya rencana alat kontrasepsi setelah melahirkan yang disepakati antara
ibu hamil, suami dan keluarga, dengan bidan
4. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, dukun bayi,
dll dalam perencanaan persalinan dan KB setelah melahirkan, sesuai peran
masing-masing
5. Adanya dukungan sukarela dari keluarga dan masyarakat dalam
perencanaan persiapan persalinan ibu hamil dalam hal biaya, transportasi,
donor

darah

untuk

proses

persalinan

termasuk

menghadapi

kegawatdaruratanibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
6. Memantapkan kerjasama antara bidan, dukun bayi dan kader
Seorang ibu hamil sebaiknya mengetahui kondisi kehamilanya; Seharusnya
seorang ibu hamil memeriksakan diri secara rutin sebulan sekali selama
kehamilan. Dengan memeriksakan diri secara rutin akan diketahui kesehatan
kehamilannya.
Selama kehamilan, ibu hamil harus mendapatkan pelayanan minimal
sebagai berikut :
▪ Pengukuran tekanan darah.
▪ Pengukuran tinggi dan Penimbangan berat badan
▪ Pengukuran tinggi fundus uteri
▪ Imunisasi TT
▪ Test HB dan Tablet Fe

Kehamilan berisiko
Kondisi kehamilan dikatakan berisiko/ berbahaya apabila :
▪ Usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
▪ Jarak persalinan terakhir kurang dari 2 tahun
▪ jumlah kehamilan lebih dari 5
▪ Riwayat persalinan operasi kurang 2 tahun
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▪ tinggi badan ibu kurang dari 145 cm
▪ Usia kehamilan lebih dari 42 minggu
▪ Taksiran berat bayi lebih dari 4kg
▪ Lingkar Lengan Atas [LLA]kurang dari 23,5 cm
▪ Tekanan darah lebih dari 140/90 MmHG
▪ Sakit Kepala yang berlebihan
▪ Anemia [ kurang darah ],dengan tanda-tanda:kadar Hb < 10 gr%, pandangan

berkunang-kunang, lemah, letih, lesu,dll
▪ Muntah berlebihan
▪ Kulit sekeliling mata, tangan, dan kaki bengkak
▪ Keluar darah dari jalan lahir
▪ Keluar air ketuban ( air kawah )sebelum ada tanda- tanda persalinan

Perencanaan persalinan
Seorang ibu hamil dan keluarganya, seyogyanya mempunyai
perencanaanpersalinan sebagai berikut :
▪ Akan melakukan persalinan dimana?
▪ Siapa yang akan mengantar untuk mendapatkan pertolongan persalinan?
▪ Menggunaan kendaraan apa dan milik siapa untuk mengantar ?
▪ Siapa yang akan menjadi pendonor darah apabila terjadi kekurangan cairan

darah ?Untuk itu, seorang ibu hamil harus tahu apa golongan darahnya.
dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB
C. TUJUAN PEMASANGAN STIKER P4K
▪ Penempelan stiker P4K di setiap rumah ibu hamil dimaksudkan agar

ibu hamil terdata, tercatat dan terlaporkan keadaannya oleh bidan
dengan melibatkan peran aktif unsur – unsur masyarakat seperti
kader, dukun dan tokoh masyarakat.
▪ Masyarakat sekitar tempat tinggal ibu mengetahui ada ibu hamil, dan

apabila sewaktu – waktu membutuhkan pertolongan, masyarakat
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siap sedia untuk membantu. Dengan demikian, ibu hamil yang
mengalami komplikasitidak terlambat untuk mendapat penanganan
yang tepat dan cepat.
▪

▪

Stiker P4K

D. MANFAAT P4K
Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil,
ibu bersalin. Ibu nifas dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran
aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang
aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya
kebidanan dan bayi baru lahir bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang
sehat.
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Lampiran 6
Kuisioner Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
Persalinan (P4K) pada Ibu Hamil Trimester III
IDENTITAS RESPONDEN
Alamat :

Nama/usia
:
Pekerjaan ibu :
Pendidikan terakhir:
Nama suami/usia:
Pekerjaan suami:
Pendidikan terakhir:

Status obstetri : G P A
Persalinan sebelumnya di:
a.
b.
c.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Apakah ibu telah:
a. Mengetahui tanggal
perkiraan persalinan

ya
(sebutkan tgl-bulan-tahun)

b. Merencanakan di
mana ibu akan
melahirkan/
bersalin?

a. RS
b. Puskesmas
c. Bidan Desa
d. Dukun
e. Rumah

c. Merencanakan
angkutan/
transportasi ke
tempat persalinan?
d. Merencanakan siapa
yang akan menolong
persalinan?

(sebutkan kendaraannya)

e. Mempersiapkan

a. biaya mencukupi
b. biaya tidak mencukupi

a. dokter spesialis kandungan
b. dokter umum
c. bidan
d. dukun bayi
e. keluarga sendiri (bukan
tenaga kesehatan)
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Belum (alasan):

biaya persalinan?

c. memiliki BPJS

f. Menyiapkan
pendonor darah jika
perlu?
g. Sudahkah
menempelkan stiker
P4K?

Calon donor:

h. Menyiapkan
kebutuhan
persalinan

(Sebutkan)

i. Menyiapkan
pendamping
persalinan

(Sebutkan)

Sudah
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Lampiran 6
PERAN MASYARAKAT

5. Adanya dukungan dari tokoh
masyara- kat, tokoh agama, kader,
dukun bayi, dll dalam

1. Masyarakat paham tanda bahaya kehamilan dan menolong ibu hamil bila

perencanaan persalinan dan KB
setelah melahirkan, sesuai peran

menemukan adanya tanda bahaya pada
kehamilan
2. Menganjurkan Pemberian ASI ek- sklusif
pada bayi sampai usia 6 bulan.
3. Adanya dukungan sukarela dari
masyarakat dalam perencanaan persiapan Masyarakat sekitar tempat ting- gal
ibu persalinan
ibu hamil dalam hal
biaya, transportasi,
donor darah untuk
proses persalinan
termasuk menghadapi kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin dan

PERAN KELUARGA

1. Suami dan keluarga paham

Program
Perencanaan
Pe r s a l i n a n da n
Pencegahan
Komplikasi

tentang bahaya persalinan
2. Adanya rencana persalinan
aman yang disepakati antara
ibu hamil,suami dan keluarga,
dengan bidan
3. Mendampingi ibu saat persalinan dan mendukung ibu dalam
kehamilannya.
4. Membantu ibu dalam mempersiapkan persalinannya

bayi baru lahir

POLTEKKES
DENPASAR

4. Memantapkan kerjasama antara bidan,
dukun bayi dan kader
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UNSUR-UNSUR

Program Perencanaan
Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi
(P4K)
Suatu

Kegiatan

yang

difasilitasi oleh Bidan Desa, dan
Puskesmas dalam
rangka peningkatan peran aktif
suami, keluarga dan masyarakat
dalam merencanakan Persalinan
yang
aman
dan
persiapan
pada

menghadapi
ibu

perencanaan
pemakaian

hamil,

komplikasi
termasuk

1. Mempercepat

berfungsinya

DALAM P4K

desa

siaga

3. Taksiran persalinan
4. Penolong persalinan, pendamping per-

3. Meningkatnya cakupan persalinan

salinan dan fasilitas tempat persalinan

oleh tenaga kesehatan terampil
4. Meningkatnya kemitraan bidan
5. Tertanganinya kejadian komplikasi
secara dini
peserta KB pasca

kesakitan dan kematian ibu dan bayi.
8. Menurunnya kejadian kesakitan dan

menggunakan

5. Calon donor darah, transportasi yang
akan digunakan serta pembiayaan

7. Terpantaunya

kontrasepsi pasca
persalinan dengan

1. Lokasi tempat tinggal ibu hamil
2. Identitas ibu hamil

2. Meningkatkan cakupan pelayanan
ANC sesuai standart

6. Meningkatnya
salin

alat

stiker sebagai me-

MANFAAT P4K

kematian ibu serta bayi
Membangun Desa Siaga

dia notifikasi sasaran untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi
baru lahir .
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