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ABSTRACT
The class for pregnant women is a means to learn together about health for pregnant women, in the
form of face-to-face in groups that aims to increase the knowledge and skills of mothers regarding
pregnancy, prenatal care, childbirth, postpartum care, and newborn care. Therefore, there is a need for
training. Pregnant women class is a study group for pregnant women with a gestational age of between
4 weeks to 36 weeks with a maximum number of 10 participants. The Indonesian Archipelago
Midwifery Academy Lubuklinggau endeavors to hold a class counseling for pregnant women which
aims to provide information and knowledge to pregnant women about pregnancy.
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ABSTRAK
Kelas ibu hamil merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam
bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan
bayi baru lahir. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibuibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 minggu s/d 36 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10
orang. Akademi Kebidanan Nusantara Indonesia Lubuklinggau berupaya untuk mengadakan penyuluhan
kelas ibu hamil yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada ibu hamil tentang
kehamilan.
Kata Kunci: Pembinaan, Kelas Ibu hamil

I. PENDAHULUAN
. Menurut hasil berbagai survei, tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) di suatu Negara dapat dilihat dari kemampuan untuk memberikan pelayanan
obstetric yang bermutu dan menyeluruh.Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah menunjukkan
penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan
millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus.

Morbiditas dan mortalitas bayi masih menjadi perhatian utama. Menurut WHO (2008)
angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama
kehidupan per 1.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh faktor dari dalam kandungan dan faktor
yang bertalian dengan pengaruh dari luar. AKB merupakan indikator penting dalam menentukan

derajat kesehatan pada bayi baru lahir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
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Sakeah, Raymond, James dkk (2018) mengatakan bahwa di Afrika sub-Sahara setiap tahun di
Afrika setidaknya 870.000 bayi baru lahir meninggal pada minggu pertama setelah kelahiran.
Angka kematian bayi di Indonesia berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia (2017) adalah
22,23 per 1.000 kelahiran hidup, dimana angka kematian neonatal (0-28 hari) sangat menjadi fokus
perhatian karena memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Menurut Royat (2009) salah satu
penyebab kematian bayi di Indonesia adalah diare dan infeksi dengan salah satu faktor risiko tidak
memberikan ASI sejak dini. Pemberian ASI sejak dini merupakan salah satu upaya untuk mendukung
program Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu, (1) tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun
diseluruh penjuru dunia, (2) mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong budidaya
pangan yang berkelanjutan dan (3) memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan
bagi semua untuk semua usia, sehingga berkontribusi dalam menurunkan AKB sesuai target SDGs
hingga tahun 2030 AKB adalah 12 per 1.000 kelahiran hidup (BPS, 2015). Hal ini didukung dengan
program 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dalam hal ini terkait dengan gizi kesehatan ibu hamil dan
menyusui, bayi baru lahir dan anak usia bawah dua tahun. maka salah satu upaya promotif dan preventif
yang mulai gencar dilakukan adalah melalui pembinaan Kelas ibu hamil.
Pendidikan pada masa hamil (prenatal) sangat penting dalam rangka mempersiapkan pasangan
untuk menjadi orang tua. Kurangnya pengetahuan merupakan salah satu bentuk ketidakberdayaan yang
dapat mendukung tingginya angka kematian ibu/ perinatal. Secara tradisional wanita belajar tentang
perawatan kehamilan, persalinan, nifas, dan pengasuhan bayi dari orang tua mereka, ataupun saudara
mereka. Tentu saja pengetahuan yang didapatkan melalui keluarga ini hanya berupa pengalaman
individual yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Dalam menjalankan perannya, ibu hamil membutuhkan pengetahuan yang baik tentang kesehatan
ibu dan anak, salah satunya melalui pendidikan ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu
hamil untuk belajar bersama dalam kelompok yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan
bayi baru lahir, mitos, penyakit menular, dan akte kelahiran
II. METODE
Dalam memberikan pendidikan pada ibu hamil tersebut dilakukan langkah-langkah dari mulai
persiapan sampai pelaksanaan pembelajaran kelas ibu hamil antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas Megang. Ini
dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah ibu hamil dan umur kehamilannya sehingga
dapat menentukan jumlah peserta setiap kelas ibu hamil
2. Mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan kelas ibu hamil, misalnya tempat di
puskesmas atau polindes, kantor desa/balai pertemuan, posyandu atau di rumah salah
seorang warga masyarakat. Sarana belajar menggunakan, tikar, karpet, LCD, laptop, buku
KIA, lembar balik kelas ibu hamil, buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, dan leaflet.
3. Mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan dan jadwal pelaksanaan kelas ibu hamil serta
mempelajari materi yang akan disampaiakan.
4. Mempersiapkan peserta ibu hamil dengan menyebarkan undangan acara kepada ibu hamil.
5. Mempersiapkan tim pelaksana (fasilitator) kelas ibu hamil yaitu dosen dan mahasiswa
Akbid Nusantara Indonesia
6. Membuat rencana pelaksanan kegiatan.
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Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Materi

No.
Materi
1. Sambutan acara oleh Pembimbing
Lahan
2. Sambutan acara oleh Pembimbing
Akademik
3. Materi Kelas Ibu Hamil
A. Nutrisi Bagi Ibu Hamil
B. Perawatan Payudara
C. Tanda Bahaya Kehamilan
D. Tanda-tanda Persalinan
4. Penutup

Metode
Ceramah

Waktu
5 menit

Alat Bantu
Microphone

Ceramah

5 menit

Microphone

Ceramah,
Demonstrasi

60 menit

LCD,
Microphone,

5 menit

Microphone

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, setelah mendapat izin dari Kepala Desa, Kepala Dusun
dan pengurus Ketua RT/RW setempat, tim melakukan berbagai persiapan seperti menyediakan media
berupa LCD, laptop, leafleat dan beberapa video yang ditayangkan oleh pemateri bersama tim kepada
ibu hamil. Pelaksanaan penyuluhan materi mengenai kelas ibu hamil berjalan dengan lancar, para ibu
terlihat begitu antusias. Pada saat sesi diskusi, beberapa ibu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan
nutrisi ibu hamil. Adapun pertanyaan yang dapat dirangkum oleh tim, yaitu: bagaimana menu lengkap
untuk menjaga nutrisi ibu hamil? Apakah bahaya jika ibu hamil kekurangan nutrisi? Tim menjelaskan
semua pertanyaan yang diajukan oleh peserta sebagai berikut: menu lengkap untuk menjaga kebutuhan
nutrisi ibu hamil adalah dengan memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur
dan buah. Ibu hamil di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan dan
perkembangan janin.

IV. SIMPULAN
Pembinaan kelas ibu hamil dapat menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan yang pada
akhirnya mampu mengubah sikap juga perilaku pola hidup yang sehat bagi ibu hamil di wilayah kerja
puskesmas Megang dan juga para ibu hamil dapat mengetahui manfaat pola makanan gizi seimbang
serta jajanan sehat.
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