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ABSTRACT
Pregnancy is a very important period in producing a healthy and quality generation so it
is necessary to create safe and comfortable conditions for pregnant women. The
existence of restrictions on activities during the Covid-19 Pandemic indirectly affects the
services that should be obtained by pregnant women, one of which is pregnancy class.
The purpose of the activity is to carry out online pregnancy classes through The
WhatsApp Group to improve the readiness of pregnant women in facing the process of
pregnancy, childbirth and postpartum. The method used is to conduct a series of
pregnancy class curriculum where this class is conducted in WhatsApp Group on
pregnant women in Sumbertlaseh Village bojonegoro regency with a total of 16
respondents. Online pregnancy classes are conducted as many as 8 meetings in
accordance with the curriculum. The activity begins with an initial assessment (pretes)
and then the delivery of material in the form of information about pregnancy, childbirth
and postpartum and practicum videos are delivered in the group and scheduled, in
addition to the question and answer session and at the end of the meeting a
reassessment (posttes). Activities take place smoothly and orderly, pregnant women are
very enthusiastic about taking online pregnancy classes and as a result of knowledge
and understanding of pregnant women about the process of pregnancy, childbirth and
postpartum there is an increase compared to before online meeting class activities.
Based on the results obtained, during the Covid-19 Pandemic Midwives must be more
creative and innovative so that midwifery services can still be carried out even with
pandemic situations.
Keywords: Pregnancy Class, Online, WhatsApp Group, Pandemic Covid-19, Pregnant
Women.
ABSTRAK
Kehamilan merupakan periode yang sangat penting dalam menghasilkan generasi
yang sehat dan berkualitas sehingga perlu untuk menciptakan kondisi yang aman
dan nyaman bagi ibu hamil. Adanya pembatasan kegiatan pada masa Pandemi covid19 ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelayanan yang seharusnya bisa
diperoleh oleh ibu hamil salah satunya adalah kelas kehamilan. Tujuan kegiatan
yaitu melaksanakan kelas kehamilan secara online melalui WA Group untuk
meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi proses kehamilan, persalinan
dan nifas. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan serangkaian kurikulum
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kelas kehamilan dimana kelas ini dilakukan dalam Group Whatsaap pada ibu hamil
di Desa Sumbertlaseh kabupaten bojonegoro dengan jumlah 16 responden. Kelas
kehamilan online dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan sesuai dengan kurikulum.
Kegiatan diawali dengan penilaian awal (pretes) dan kemudian penyampaian materi
yang berupa informasi tentang kehamilan, persalinan dan nifas serta video praktikum
disampaikan di grup tersebut dan terjadwal, selain itu juga dilakukan sesi tanya
jawab dan pada akhir pertemuan dilakukan penilaian kembali (Post tes). Kegiatan
berlangsung lancar dan tertib, ibu hamil sangat antusias mengikuti kelas kehamilan
online dan hasilnya pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang proses
kehamilan, persalinan dan nifas terdapat peningkatan dibandingkan sebelum
kegiatan kelas kehamilan online. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dimasa
Pandemi Covid-19 Bidan harus lebih kreatif dan inovatif agar pelayanan kebidanan
tetap dapat terlaksana meski dengan situasi pandemi.
Kata kunci: Kelas Kehamilan, Online, Whatsaap Group, Pandemi Covid-19, Ibu Hamil
I. PENDAHULUAN
Upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) merupakan tugas besar yang masih
sulit dicapai di Indonesia sampai saat ini (Bela, 2018). Angka kematian Ibu di
kabupaten Bojonegoro tergolong masih cukup tinggi, kurangnya pengetahuan
pasangan usia subur (PUS) tentang fisiologi kehamilan, proses persalinan, nifas
beserta serentetan peritiwa dan komplikasi yang menyertainya menjadikan Pasangan
usia subur (PUS) kurang mengetahui kebutuhan apa yang harus dipenuhi sehingga
dibentuk Kelas Ibu Hamil, dimana 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 keterampilan ibuibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas,
perawatan bayi baru lahir, mitos, penyakit menular dan akte kelahiran (Depkes,
2016). Sejalan dengan penelitian Rizki Nursufyanto Nugroho yang menyatakan bahwa
adanya hubungan yang bermakna antara partisipasi kelas ibu hamil dengan tingkat
kecemasan dalam menghadapi persalinan dan diharapkan kelas ibu hamil tetap bisa
aktif dan lebih meningkat meskipun dimasa pandemic covid-19 sehingga dengan
cakupan pelaksanaan kelas ibu hamil yang meningkat bisa membuat ibu hamil lebih
siap dalam menghadapi proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas (Nugroho,
2017).
Kondisi pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia sepatutnya tidak
menghalangi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Meskipun
terdapat beberapa pembatasan aktivitas fisik, berkumpul dan mengadakan
pertemuan namun ini tidak seharusnya menyurutkan semangat tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan dan informasi kesehatan terutama pada ibu hamil.
Beberapa trobosan yang dapat dilakukan antaralain penggunaan media sosial dalam
melakukan sosialisasi terkait pendidikan kesehatan, trobosan kelas kehamilan online
whatsAap Group merupakan inovasi yang dilakukan oleh sekolah tinggi ilmu
kesehatan rajekwesi bojonegoro terutama prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan.
Pelaksanaan kelas kehamilan online menggunakan whatsAap Group merupakan
trobosan dalam memberikan informasi serta pendampingan dalam menyiapkan
kesiapan seorang ibu untuk menghadapi proses kehamilan, persalinan, dan masa
nifas. Kelas online WhatsAap Group juga memiliki keuntungan diantaranya, ibu hamil
pastinya tidak tabu lagi dengan aplikasi tersebut, kemudian WhatsAap Group juga
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sangat mudah dipahami serta informasi yang diberikan juga akan mendapatkan
feedback langsung dari tenaga kesehatan terkait informasi dan pengetahuan yang
telah diberikan. Diharapkan dengan adanya kelas online WhatsAap Group ini ibu
hamil mampu menjaga kesehatannya serta siap dalam menghadapai proses
persalinan dimasa pandemi covid-19. Dengan begitu judul pengabdian masyarakat
yaitu “Pelaksanaan Kelas Kehamilan Berbasis Online Dengan Aplikasi Whatsaap Grup
Dalam Upaya Peningkatan Kesiaapan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses
Kehamilan, Persalinan Dan Nifas Masa Pandemi Covid-19 Desa Sumbertlaseh
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”.
II. METODE
Pelaksanaan Kelas Kehamilan Berbasis Online Dengan Aplikasi Whatsaap Grup
Dalam Upaya Peningkatan Kesiaapan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses
Kehamilan, Persalinan Dan Nifas Masa Pandemi Covid-19 Desa Sumbertlaseh
Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro merupakan rangkaian kegiatan
pengabdian masyarakat tahunan yang dilaksanakan Stikes Rajekwesi Bojonegoro.
Kegiatan ini dilaksanakan di desa sumbertlaseh dan melibatkan seluruh ibu hamil
dan wanita Usia Subur (WUS) beberapa kegiatan yang dilakukan:
1. Pendidikan kesehatan berbasis online
2. Kelas kehamilan online melalui WA grup
3. Konsultasi dan pendampingan telemedicine pada ibu hamil dengan risiko

Ibu hamil dalam kelas
kehamilan online

Pengajuan
ijin
kegiatan
Koordinasi dengan bidan desa
sumbertlaseh dalam pendataan
ibu hamil meminta kesediaan ibu
hamil untuk mengikuti kelas
kehamilan Mengumpulkan nomer
HP dan membuat grup WA

PRE-TES

Melakukan kegiatan kelas kehamilan
melalui Whatsaap group yang dilakukan
sesuai dengan kurikulum yang telah
ditetapkan selama 8 kali pertemuan

Konsultasi dan
pendampingan pada
ibu hamil dengan risiko

POST-TES

Gambar 1 Skema kegiatan Kelas kehamilan online dengan aplikasi Whatsaaps
Group
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Berikut merupakan rangkaian kegiatan kelas kehamilan onlline berdasarkan
kurikulum yang sudah ditetapkan.
Tabel 1 Kurikulum kelas kehamilan online dengan aplikasi Whatsaaps Group
No
Tanggal /hari
Materi
1
Selasa/ 6 April Pre-tes
2021
2
Kamis / 8 April Kehamilan, Perubahan Tubuh dan Keluhan
2021
Apa kehamilan itu?
Perubahan tubuh ibu selama kehamilan
Keluhan umum saat hamil dan cara mengatasinya
(kram kaki, wasir dan nyeri pinggang
Apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil
Pengaturan gizi termasuk pemberian tablet tambah
darah untuk penanggulangan Anemia
ANC Terpadu
3
Selasa/ 13 April Perawatan kehamilan
2021
Kesiapan psikologis menghadapi kehamilan
Hubungan suami istri selama kehamilan
Obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu
hamil , perawatan wajah , krim, dll
Tanda-tanda bahaya kehamilan
Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K)
4
Kamis / 15 April Persalinan
2021
Tanda-tanda persalinan
Tanda bahaya pada persalinan
Proses persalinan
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
5
Selasa / 20 April Perawatan nifas
2021
Apa saja yang dilakukan ibu nifas agar dapat
menyusui ekslusif?
Bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas? Tandatanda bahaya dan penyakit ibu nifas
KB pasca salin
6
Kamis / 22 April Perawatan Bayi ∙ Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL)
2021
Pemberian Vitamin K1 injeksi pada BBL
Tanda bahaya BBL
Pengamatan perkembangan bayi/anak
Pemberian imunisasi pada BBL
7
Selasa / 27 April Mitos
2021
Penggalian dan pelurusan mitos yang berkaitan
dengan kesehatan ibu dan anak
8
Kamis/ 29 April Penyakit Menular
2021
Infeksi Menular Seksual (IMS)
Informasi dasar HIV/AIDS
Pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil
9
Selasa / 4 Mei
Post Tes
2021
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelas Kehamilan Berbasis Online Dengan Aplikasi Whatsaap Grup Dalam Upaya
Peningkatan Kesiaapan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses Kehamilan, Persalinan
Dan Nifas Masa Pandemi Covid-19 Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro diikuti oleh 23 peserta yang terdiri atas 16 ibu hamil, 2 bidan desa dan 5
kader kesehatan.

<20

primigravida

20-35

multi gravida

>35

Gambar 2 Distribusi responden
berdasarkan usia

Gambar 3 Distribusi responden
berdasarkan paritas

keluhan
tidak

Gambar 4 Distribusi responden berdasarkan keluhan yang dialami

Kegiatan kelas kehamilan online dilakukan melalui aplikasi whatsaap grup sesuai
dengan kurikulum yang telah ditetapkan yang sebelum kegiatan di;alukan pre tes dan
setelah kelas kehamilan dilaukan pretes
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Tabel 2. Pengetahuan ibu hamil tahun 2021
Pengetahuan
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Pre Test
N
%
4
22,22
12
66,67
2
11,11
18
100

Post Test
N
%
12
66,67
6
33,33
0
0
16
100

Berdasarkan tabel diatas didapat hasil pre test sebagian besar ibu hamil
memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu sebesar 66,67% dan setelah dilakukan
kegiatan kelas kehamilan online melalui aplikasi Whatsaap group terdapat
peningkatan pengetahuan ibu hamil dimana sebagian besar ibu hamil memiliki
pengetahuan yang baik yaitu 66,67%.

Gambar 4 Kegiatan kelas kehamilan
melalui aplikasi Whatsapp Grup

Gambar 5 Contoh materi yang di
upload di kelas kehamilan melalui
aplikasi Whatsapp Grup

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan pelaksanaan kelas ibu hamil ini
juga sesuai dengan Depkes (2016), yang menyebutkan kelas ibu hamil dapat
meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami
tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan
kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi, mitos/ kepercayaan/adat
istiadat setempat, penyakit menular dan akte kelahiran serta adanya Peningkatan
Kesiaapan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses Kehamilan, Persalinan Dan Nifas
Masa Pandemi Covid-19 Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro
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IV.
SIMPULAN
.
Dalam Pelaksanaan Kelas Kehamilan Berbasis Online Dengan Aplikasi Whatsaap
Grup Dalam Upaya Peningkatan Kesiaapan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses
Kehamilan, Persalinan Dan Nifas Masa Pandemi Covid-19 Desa Sumbertlaseh
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tentang pengetahuan peserta kelas ibu
hamil menjadi meningkat sehingga ibu hamil lebih siap dalam menjalani proses
kehamilan, persalinan dan nifas
DAFTAR PUSTAKA
Arulita Ika Fibriana dkk, 2016 Model Kelas Ibu Hamil Untuk Pemetaan Risiko
Kehamilan
Dan
Pencegahan
Komplikasi
Persalinan,
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/7644 Vol 20,
No 1 (2016)
Depkes. 2009. Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil. Jakarta: Depkes RI.
Depkes. 2016. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil. Jakarta: Depkes RI
Manuaba, Ida Ayu Chandranita. 2009. Gadar Obstetri & Ginekologi & Obstetri
Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan. Jakarta : EGC
Sarwono Prawirohardjo. 2011. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
Nugroho Nursofyanto R, Dwi ratnasari. 2017. Hubungan Partisipasi Kelas Ibu Hamil
Terhadap Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Pada Ibu Hamil Risiko
Tinggi. : http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/medico Volume 6, Nomor 2,
April 2017.
Bela, Astutik. 2018. Pengaruh Kelas Ibu Hamil Terhadap Peningkatan Pengetahuan
Tentang Antenatal Care Pada Ibu Hamil Dengan Menggunakan Pendekatan
Model Community As Partner Di Dusun Karangasem Desa Glagahwero
Kecamatan Panti Kabupaten Jember. The Indonesian Journal Of Health Science.

93

