
 1 

 



 ii 

 
 

PANDUAN PELAKSANAAN 

STASE  KOMUNITAS  
 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  

STIKES MEDISTRA INDONESIA TA. 2021/2022 
 

Dalam Penyusunan ini terdiri dari beberapa orang yanga terlibat , yaitu : 

 

Tim Penyusun : Dr. Marni Br Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes  

   Renince Siregar, SST., M.Keb 

 

Tim Penanggung Jawab : PJS. Ketua Program Studi dan Koor Pendidikan Profesi Bidan  

   Farida M.Simanjuntak, SSt., M.Kes dan Renince S, SST., M.Keb 

  

   Wakil Ketua I Bidang Akademik 
   Puri Kresnawati, SSt., M.KM 

 

   Ketua STIKes Medistra Indonesia  
   Dr. Lenny Irmawaty, SST., M.Kes 

 

 



 iii 

 
KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya 

kepada kita semua sehingga buku panduan Praktik Kebidanan stase Komunitas Program Studi 

Pendidikan Profesi Bidan STIkes Medistra Indonesia tahun akademik 2021/2022 semester genap 

dapat tersusun. Adapun buku panduan ini merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan praktik 

kebidanan stase komunitas Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIkes Medistra Indonesia agar 

kegiatan praktik kebidanan komunitas dapat berjalan sesuai dengan program yang telah di tentukan 

dalam kurikulum pemandu institusi yang di dalamnya telah terperinci kegiatan- kegiatan praktik 

kebidanan komunitas sebagai acuan dari pada kompetensi tenaga bidan professional.  

Demikian harapan kami agar buku pedoman ini di gunakan sesuai dengan harapan dalam 

menunjang kesuksesan program Praktik Kebidanan Komunitas Program Studi Pendidikan Profesi 

Bidan STIkes Medistra Indonesia 

Kami menyadari bahwa tidak mungkin ada kesempurnaan dari buku ini, dengan itu kami terus 

akan melakukan perbaikan isi dan struktur buku sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pengguna. 

Kami sangat terbuka dalam menerima saran dan masukan dari para pengguna buku panduan ini. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah bekerja 

keras dalam membantu penyusunan buku dan kepada pihak yang senantiasa memberikan masukan 

dan saran untuk perbaikan kedepannya. Semoga buku ini dapat berguna dan beranfaat bagi seluruh 

pihak yang menggunakannya 

 

Bekasi, 3o April 2022 

Program Studi Pendidikan Profesi Bidan 

 

Tim Penyusun 

 

 

 

 

 

 



 iv 

Daftar Isi 

Halaman  

Judul……………………………………………………………………………………………... i 

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………….. ii 

Daftar Isi………………………………………………………………………………………… iii 

Visi dan Misi Program Studi dan landasan hukum asuhan kebidanan ……………………....…..iv 

 
BAB I Pendahuluan 
A. Latar Belakang   ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 
B. Tujuan Praktek Kebidanan Stase Komunitas ..................................................................... 1 
C. Waktu dan Tempat Kegiatan ............................................................................................ 4 
D. Dasar Pemilihan Lahan Praktek Komunitas ....................................................................... 4 
E. Pembimbing Kegiatan Praktek Komunitas ...................................................................... 12 
F.      Sikap Profesional……………………………………………………………………………6 

BAB II Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Komunitas 
A. Diskripsi stase .......................................................................................................................... 7 
B. Capaian Pembelajaran Pada stase ...................................................................................... 7 
C. Kompetensi stase komunitas ........................................................................................... . 8 
D.     Target Stase 

Komunitas…………………………………………………………………………………………. 9 

E. Tata Tertib Mahasiswa dalam Melaksanakan Praktik…. ...................................................... 9 
F.      Strategi Kegiatan Praktek stase komunitas…………………………………..…..………… 10 

G.     Kewajiban Mahasiswa …………………………………………….……………..………… 10 

H.     Persiapan Praktek Komunitas………………………………………………………………..11 

I.       Proses Praktek Komunitas………………………………...……….……………………….. 11 

J.       Pasca Praktek Komunitas……………………………..…………………………………… 12 

K.      Evaluasi Praktek Komunitas………………………………………………………………. 13 

L. Sanksi Praktik Profesi .................................................................................................. ..14 
BAB III Penutup…………………………………………..…………..………………………….16 

 

Lampiran………………………………………………………………………………….….……17 

 

 



 1 

 

A. Visi dan Misi Program Studi 

Visi: 

Menjadi Program Studi Profesi Bidan yang Menghasilkan Bidan Profesional, Humanis 

serta Unggul dalam Pelayanan Kebidanan Komplementer 

 

 

 

 

Misi: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan melalui proses pembelajaran humanis dengan keunggulan 

dalam pelayanan kebidanan komplementer.   

2. Menyelenggarakan penelitian kebidanan untuk mengembangkan layanan kebidanan dalam 

bidang pelayanan komplementer  

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak 

khususnya pelayanan kebidanan komplementer secara berkelanjutan 

4. Meningkatkan pengelolaan prodi yang bermutu mellaui pengembangan kerjasama, 

pengelolaan SDM, dan pengembangan sarana prasarana. 

 

B. Landasan Hukum Kegiatan Pelayanan Asuhan Kebidanan 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan 

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 taHUN 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa 

Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta 

Pelayanan Kesehatan Seksual 

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

7. Kepurusan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/SK/III/2007 tentang Stndar Profesi 

Bidan 

8. Kemenkes HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Program Studi Pendidikan profesi bidan diarahkan untuk mendidik mahasiswa agar 

menghasilkan tenaga bidan yang trampil dan unggul sebagai tenaga professional yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa pancasila, kreatif, dinamis, inovatif, 

memiliki integritas tinggi, terbuka, serta tanggap terhadap seni dari berbagai masalah di 

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan ibu dan anak. 

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita di Indonesia perlu adanya 

pendekatan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dengan adanya 

penempatan bidan terutama di daerah yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan dalam bentuk 

pelayanan yang bersifat promotif, prventif, dengan tidak mengabaikan pelayanan kuratif dan 

rehabilitatif sesuai dengan kewenangan dan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan safe mother hood dan 

prinsip primary health care. 

Peran tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan KIA/KB dan kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupannya, baik di institusi rumah 

sakit yang bersifat kuratif atau klinis maupun juga dalam upaya-upaya pelayanan KIA/KB yang 

bersifat promotif dan preventif serta mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam upaya 

kesehatan ibu dan anak, dan KB dengan prinsip Primary Health Care (PHC). 

Sebagai upaya mempersiapkan tenaga bidan yang terampil dan bermutu dalam 

melaksanakan tugas seperti yang diharapkan diatas, maka perlu dikiranya memberi kesempatan 

serta pengalaman belajar yang terarah dan terpadu kepada mahasiswa profesi bidan tidak hanya 

praktek di RS , Puskesmas, Klinik, BPM tetapi juga praktik di komunitas (masyarakat). 

Praktik Komunitas adalah suatu bidang dalam kebidanan yang merupakan perpaduan antara 

kebidanan dan kesehatan masyarakat serta mengutamakan pelayanan promotif, preventif serta 

berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitative serta menyeluruh dan 

terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat sebagai satu kesatuan yang 

utuh melalui proses asuhan kebidanan untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara 
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optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, 

kegiatan Praktik Kebidanan Komunitas ini berbentuk kegiatan belajar proyek yang akan 

memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk melaksanakan praktik pada situasi 

sebenarnya atau tatanan nyata di lapangan.  

Bidan merupakan salah satu tenaga yang saat ini diharapkan mampu melaksanakan tugas-

tugas tehnis kebidanan dalam menangani semua permasalahan secara mandiri sesuai dengan 

kewenangan, maka Program Studi Pendidikan Profesi Bidan selaku penyelenggara pendidikan 

mengupayakan pengalaman praktik kebidanan secara langsung di lapangan baik di Rumah Sakit, 

Puskesmas, Posyandu, Polindes maupun di masyarakat. Kompetensi yang akan dicapai (indikator 

keberhasilan) pada praktik kebidanan Komunitas meliputi : a. Membuat laporan tentang masalah-

masalah kesehatan komunitas (Asuhan Kebidanan) kepada keluarga dan masyarakat. b. Adanya 

kegiatan dengan masyarakat (Memberikan penyuluhan / pendidikan kesehatan). c. Adanya laporan 

hasil pemantauan kesehatan ibu dan anak dengan PWS KIA termasuk pengawasan kehamilan, 

pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) dan tumbuh kembang bayi, anak dan balita di 

masyarakat. d. Membuat laporan tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Puskesmas, 

Posyandu dan Polindes 

 

B. Tujuan Asuhan yang dilakukan dalam Praktik Klinik Kebidanan 

Setelah selesai mengadakan praktik Asuhan Kebidanan Komunitas diharapkan 

mahasiswa mampu : 

1 Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan anak pada keluarga binaan diera 

covid-19. 

2 Melaksanakan tindakan Asuhan Kebidanan Komunitas melalui  yang meliputi : 

• Melaksanakan pelayanan Antenatal Care ( ANC ). 

• Melaksanakan asuhan pada BBL, bayi, balita, dan prasekolah 

• Melaksanakan pendidikan / penyuluhan kesehatan pada individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan masalah KIA / 

KB, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia. 

• Melaksanakan pembinaan pada keluarga yang mempunyai masalah KIA / KB,dan 

kesehatan reproduksi setiap mahasiswa minimal membina 2 keluarga. 

• Melaksanakan deteksi dini kasus risiko pada ibu dan bayi / balita. 
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• Menyusun evaluasi pembinaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga. 

3 Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan 

KIA/KB, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia. 

4 Melaksanakan seminar akhir. 

5 Mendokumentasikan hasil praktik Asuhan Kebidanan Komunitas. 

 

C. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Waktu pelaksanaan praktik terlampir pada kalender akademik yaitu mulai 12 Mei – 03 Juni 

2022 ( 23 Hari). Lokasi pelaksanaan praktik di masyarakat (komunitas) daerah DKI Jakarta dan 

Jawa Barat.  

Perhitungan SKS pada 1 sks praktik di pembelajaran Klinik Pendidikan Profesi Bidan adalah 

sebesar 170 menit, dengan pembagian jam dinas selama 8 jam per hari dengan pengali minggu 

pembelajaran selama 16 minggu efektif. Pada pelaksanaan praktik, mahasiswa tetap 

melaksanakan pembelajaran pada hari Sabtu dan Minggu. Jika terdapat libur Nasional, jam dinas 

akan dipertimbangkan dengan dasar persetujuan pihak lahan dan juga dosen pembimbing klinik. 

 

D. DASAR PEMILIHAN LAHAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS  

Dasar pemilihan lahan/ tempat prkatik kebidanan komunitas adalah : 

1. Berada dalam wilayah kerja Klinik/BPM, dan melaksanakan upaya safe motherhood. 

2. Karakteristik wilayah tidak terlalu kompleks ditinjau dari masalah kesehatan, sosial 

ekonomi, pendidikan dan keamanan. 

3. Mempunyai potensi atau organisasi masyarakat atau sosial seperti : PKK, karang taruna, 

Kader, KP KIA dan KP ASI serta GSI dan lainlain  

4. Kondisi masyarakat dapat menerima mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar.  

5. Desa mempunyai Polindes atau bidan yang ditugaskan di desa tersebut  

6.  Ada sejumlah kasus nyata yang memadai atau potensial yang berhubungan dengan 

permasalahan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana 

 

E. Pembimbing Kegiatan Praktek Komunitas 

Pembimbing kegiatan praktik komunitas terdiri dari Dosen Pembimbing akademik. 

1. Dosen Pembimbing Komunitas 
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Dosen pembimbing klinik yang dimaksudkan pada pembimbingan Profesi Kebidanan adalah: 

a. Dosen tetap Program Studi Kebidanan di STIKes Medistra Indonesia yang ditunjuk 

untuk melakukan bimbingan yang sudah didistribusikan oleh Kaprodi dan ditetapkan 

melalui SK Ketua STIKes 

b. Dosen memiliki latar belakang Pendidikan S1/D4 Kebidanan dan S2 

Kebidanan/Kesehatan Masyarakat 

c. Dosen memiliki STR 

 Peran dosen dalam pelaksanaan praktik komunitas adalah sebagai motivator, Pembina, 

pengarah, penasihat, pengawas, penyuluh, dan pemberi nilai kegiatan mahasiswa. 

Berikut ini dijabarkan mengenai tugas dosen dalam bimbingan stase komunitas secara  daring 

: 

1. Mewajibkan kepada mahasiswa untuk tetap mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19 

selama pelaksanaan kegiatan. 

2. Mengadakan komunikasi yang intens kepada mahasiswa selama pelaksanaan bimbingan. 

3. Menjaga dan membina disiplin mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. 

4. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan stase komunitas sampai dengan pembuatan 

laporan. 

5. Memberikan saran dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan. 

6. Memantau, mengendalikan, dan mengarahkan mahasiswa sesuai dengan aturan pelaksanaan 

stase  Komunitas yang sudah dibuat. 

7. Melakukan kordinasi kegiatan harian dengan mahasiswa pada pukul 09.00 WIB dan laporan 

kegiatan harian pada pukul 16.00 WIB melalui metode daring. 

8. Mengontrol dan mengoreksi pengisisan Logbook mahasiswa setiap harinya. 

9. Melakukan penilaian kepada kegiatan praktik yang sudah dilakukan oleh mahasiswa 

 

F.  Sikap Profesional Bidan 

1. Menghormati otonomi klien (informed choice dan informed concent) 

2. Menginformasikan dengan baik dan benar 

3. Berlaku jujur dan bertanggung jawab 

4. Berhati-hati, cermat, cekatan 

5. Menjaga privasi dan kerahasian klien 
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6. Menjaga keamanan klien/masyarakat 

7. Selalu berusaha meminimalisir ketidaknyamanan 

8. Disiplin dalam tugas 

9. Senyum, salam, sapa, dan memperhatikan sopan santun dalam pelaksanaan praktik 
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BAB II 

PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN  KOMUNITAS 

 

A. Deskripsi Stase 

Tahap profesi merupakan kelanjutan dari pendidikan tahap sarjana yang dilaksanakan 

dalam bentuk praktik klinik yang dilaksanakan di setting Praktek Mandiri Bidan, Posyandu, 

Puskesmas. Beban studi 1 SKS pendidikan profesi di tempuh dalam waktu 170 menit perminggu 

per semester (Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).  

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan manajemen 

asuhan kebidanaan komunitas ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat  . 

Selama pelaksanaan praktik, mahasiswa bekerja dalam simulasi lingkungan untuk 

mengembangkan keterampilan klinis kebidanan pada asuhan asuhan kebidanaan komunitas 

ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat. Mahasiswa juga mulai terlibat dalam 

praktik kebidanan dan disediakan kesempatan untuk merefleksikan praktik mereka. Disini 

mahasiswa berlatih pula memberikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan klinis dalam 

manajemen kasus yang ditemui pada asuhan kebidanaan komunitas ditujukan kepada individu, 

keluarga, kelompok masyarakat. Keterampilan mahasiswa dalam tahapan ini harus ditunjang 

dengan pengetahuan teoritis tentang asuhan kebidanaan komunitas ditujukan kepada individu, 

keluarga, kelompok masyarakat. 

Dimulai dengan orientasi wahana praktik dan minggu adaptasi dan ikut serta dalam system 

pelayanan. Mahasiswa diharapkan untuk memberikan asuhan kebidanan (dibawah pengawasan 

langsung dari pembimbing) berdasarkan keputusan klinis yang dibuat oleh bidan professional di 

wahana praktik.  

 

B. Capaian Pembelajaran pada Stase Komunitas  

1 Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan anak pada keluarga binaan  

2 Melaksanakan tindakan Asuhan Kebidanan Komunitas yang meliputi : 

a. Melaksanakan pelayanan Antenatal Care ( ANC ). 

b. Melaksanakan asuhan pada BBL, bayi, balita, dan prasekolah 
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c. Melaksanakan pendidikan / penyuluhan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok 

dan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan masalah KIA / KB, Kesehatan 

Reproduksi Remaja dan Lansia. 

d. Melaksanakan pembinaan pada keluarga yang mempunyai masalah KIA / KB,dan 

kesehatan reproduksi setiap mahasiswa minimal membina 2 keluarga. 

e. Melaksanakan deteksi dini kasus risiko pada ibu dan bayi / balita. 

2. Mampu membuat keputusan secara tepat dalam pelayanan kebidanan dikomunitas 

berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif sesuai dengan kode etik.  

3. Mampu menyusun evaluasi pembinaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga. 

4. Mampu membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan 

KIA/KB, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia. 

5. Melaksanakan seminar akhir. (laporan kelbin)/wilayah 

6. Mendokumentasikan hasil praktik Asuhan Kebidanan Komunitas dalam bentuk laporan 

wilayah. 

 

 

C. Kompetensi Stase Komunitas  

 
1. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada seluruh sikulus kehidupan perempuan dan 

anak secara holistic, komprehensif dan berkesinambungan dan berbasis kearifan lokal 

yang didukung kemampuan berfikir kritis, rasionalissi klinis dan reflektif. 

2. Mampu melakukan KIE, promosi kesehatan dan konseling tentang kesehatan reproduksi, 

kehidupan berkeluargasehat antara lain; perilaku reproduksi sehat, perencanaan 

keluarga, keadlian dan kesetaraan gender. 

3. Mampu melakukan manajemen kebidanan komunitas termasuk upaya negosiasi, 

advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam upaya meningkatkan status kesehatan 

ibu dan anak 

4. Mampu melakukan upaya pemberdyaan perempuan sebagai mitra untuk meningkatkan 

kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan keluarga sehat, dan antisipasi masalah 

pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan 

5. Mampu membuat keputusan secara tepat dalam pelayanan kebidanan berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, inovatif sesuai dengan kode etik 
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D. Terget Capaian 

No Stase Komunitas Jumlah 

 1 

Asuhan Kebidanan keluarga binaan mencakup KIA, KB, Kesehatan 

Reproduksi di komunitas  (2 kasus dalam laporan kelbin) dan 

penyuluahn individu sesuai masalah kelbin 

2 Kelbin 

2 

Pengenalan wilayah, indentifikasi masalah, rencana penyelesaian 

masalah dan pelaksanaan dari data sekunder selama 4 bulan ditempat 

kerja mencakup  lingkup KIA, KB dan Kespro di kelompok wilayah  

Data selama 4 

bulan 

 3 

Pelaksanaan penyuluhan Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

dikomunitas (kelompok wilayah berdasarkan perioritas masalah) 

 1 masalah 

 4 

Laporan Keluarga Binaan/individu 2 kelbin 

 5 

Laporan Praktek Komunitas kelompok/wilayah (Bekasi, Krawang, 

Serang) 

3 wilayah 

 6 

Laporan Praktek Stase Komunitas/Kelompok Besar   1 laporan 

  

  

 

E. Tata Tertib Mahasiswa dalam Melaksanakan Praktik 

1. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa Program Program Studi pendidikan Profesi Bidan 

di STIkes Medistra Indonesia  sampai dengan semester yang sedang berjalan 

2. Setiap mahasiswa yang sudah memenuhi syarat wajib mengikuti praktik kebidanan stase 

komunitas. 

3. Waktu praktik kebidanan stase komunitas, mahasiswa wajib menggunakan seragam lengkap, 

rapi menggunakan jas almamater dan berdandan sederhana tidak boleh memakai perhiasan 

kecuali jam tangan (arloji) dan berkuku pendek. 

4. Setiap kegiatan harus melaporkan ke pembimbing stase komunitas. 

5. Setiap kegiatan membawa perlengkapan : alat tulis dan buku saku, buku keterampilan, jam 

tangan berdetik. 

6. Setiap hari melaporkan kegiatan dan mendiskusikan bersama pembimbing klinik. 

7. Setiap melakukan prosedur kebidanan dikomunitas harus sesuai dengan teori dan dibawah 

bimbingan akademik. 

8. Absensi dan formulir rekapan Kegiatan diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing akademik 

sesuai dengan kegiatan yang dilakukan setelah mengikuti responsi. 

9. Selama kegiatan komunitas mahasiswa wajib memenuhi target yang ditetapkan dari 

pendidikan. 
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10. Setiap hari mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan harian yang diketahui pembimbing 

akademik dan laporan kegiatan kelompok. 

11. Mampu bekerja bersama kelompok yang telah di tentuk dalam pencapain target kelompok 

12. Tidak dibenarkan tidak menjalankan praktek stase kebidanan komunitas tanpa seijin 

pembimbing akademik. 

13. Waktu praktik : 

a. Pagi hari  : (09.00 – 16.00 WIB) 

13. Bila dalam keadaan terpaksa izin tidak bisa menjalankan praktek komunitas, harus dengan 

sepengetahuan pembimbing dan penanggung jawab stase. 

14. Bila tidak dapat menjalankan praktek kebidanan komunitas harus ada surat keterangan, tidak 

mengikuti praktek komunitas dikenakan sangsi sebagai berikut : 

a. Bila sakit disertai surat keterangan dokter, harus mengikuti praktik sebanyak hari 

absen 

b. Bila tidak masuk ada surat keterangan, harus mengganti praktik sebanyak 2 kali hari 

absen 

c. Bila tidak masuk tanpa keterangan, harus mengganti praktek sebanyak 3 kali hari 

absen 

15. Tidak dibenarkan prihal apapun lainnya yang mengganggu pelaksanaan praktek komunitas. 

Bila melanggar wajib mengganti praktek komunitas sama dengan tidak masuk tanpa 

keterangan, dan harus mengganti praktek sebanyak 2 kali hari absen 

16. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di Prodi Profesi Bidan STIKes Medistra 

Indonesia, apabila melanggar tata tertib maka mahasiswa akan mendapat sanksi sesuai aturan 

yang berlaku 
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F. Strategi Kegiatan Praktik Klinik 

Waktu Tingkat Kompetensi Deskripsi 

1 Hari Orientasi Pada tahap ini mahasiswa melakukan orientasi 

stase yang dilakukan diwilayah masing-masing 

untuk survei wilayah dan mencari keluarga 

yang akan di jadikan keluarga binaan dan 

melapor serta mendiskusikan ke pembimbing 

stase.  

4  Hari Partisipasi Mahasiswa mampu berkontribusi dalam 

pemberian pengelolaan asuhan sesuai masalah 

yang ditemukan dengan target kompetensi 

minimal yang harus dicapai. Pada tahap ini 

mahasiswa sudah wajib melakukan pengkajian 

keluarga sebanyak 2 Keluarga dan menentukan  

kasus kelolahan keluarga binaan dan 

melakukan kunjungan secara rutin (minimal 4 

kunjungan) dalam membina keluarga binaan 

dan yang diujiankna serta dibuat laporan 

keluarga binaan dalam bentuk  laporan. 

Pengkajian data sekunder melalui data klinik 

masing2  dan digabungkan per kelompok 

wilayah dan ditabulasi sesuai format yang 

sudah dibuat dan dalam bentuk laporan 

wilayah/kelompok 

 14 Hari Internalisasi Mahasiswa mampu melakukan asuhan 

kebidanan komunitas dan penyuluhan 

kelompok sesuai masalah dengan penuh 

percaya diri dan tanggung jawab, menganalisis 

dan memberikan saran kreatif dan inovatif 

untuk meningkatkan kualitas asuhan. Pada 

tahap ini mulai dilakukan evaluasi 
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pembelajaran praktik dan menyusun laporan 

keluarga binaan. 

Kelompok perwilayah membuat rencana dan 

penyuluhan serta pembinaan masyarakat sesuai 

masalah yang di temukan, dan membuat 

laporan wilayah dan diakhir tim ketua wilayah 

menyatukan laporan dalam kelompok besar  

2 hari sebelum 

berakhirnya 

praktik 

Desiminasi Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil 

praktik asuhan yang kreatif dan inovatif baik 

secara lisan maupun tulisan dengan penuh 

tanggung jawab dan percaya diri berdasarkan 

dari pengalaman dikomunitas dan teori pada 

pembelajaran akademik. 

1 hari akhir 

praktek 

Pengumpulan Laporan 

akhir 

Semua laporan keluarga binaan/individu dan 

laporan wilayah/kelompok dan laporan akhir 

dikumpulkan ke dosen pembimbing dan dosen 

PJ dan kordinator stase 

 

G. Kewajiban Mahasiswa 

1. Memenuhi pencapaian target yang telah ditentukan dalam kegiatan praktik bidan profesi  

2. Mengisi buku daftar hadir sesuai dengan ketentuan program studi 

3. Membuat laporan haruan sesuai dengan jadwal pelaksanaan praktik 

4. Mencatat setiap hasil perolehan target dalam buku pencapaian target 

 

H. Persiapan Praktik Komunitas 

1. Seluruh mahasiswa harus mengikuti sosialisasi pra kegiatan secara online 

2. Mahasiswa akan mendapatkan nama dosen pembimbing pada saat pelaksanaan sosialisasi 

3. Mahasiswa diharuskan aktif berkomuniasi dengan dosen pembimbing. 

4. Mahasiswa harus mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan aktifitas kegiatan komunitas  

kepada pihak terkait (Peserta penyuluhan ataupun keluarga binaan). 

5. Mahasiswa harus mengisi catatan harian dari seluruh kegiatan komunitas. 
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6. Mahasiswa wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan bukti 

dokumentasi dan sudah mendapatkan persetujuan pembimbing 

 

I. Proses Praktik Klinik 

7. Sebelum melaksanakan kegiatan stase komunitas, mahasiswa harus melakukan kordinasi 

terlebih dahulu dengan Dosen pembimbing stase. 

8. Setiap mahasiswa harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian pada logbook stase  

komunitas dan merekap seluruh kegiatannya menjadi laporan akhir/mahasiswa. 

9. Pada kegiatan penyuluhan kelompok, mahasiswa merekap seluruh kegiatan kelompok ke 

dalam logbook kelompok dan menyusunnya menjadi laporan akhir kelompok. 

10. Seluruh mahasiswa wajib melaporkan kegiatan hariannya kepada dosen pembimbing setiap 

hari. Dimana dilakukan kordinasi dengan dosen pada pukul 09.00 WIB dan melaporkan hasil 

kegiatan harian setiap pukul 16.00 WIB, dan seluruhnya dilakukan melalui media online 

(ZOOM atau whatsapp) 

 

J. Pasca Praktik Klinik 
1. Setiap mahasiswa membuat laporan akhir yang berisi pendokumentasian asuhan kebidanan 

komunitas dalam laporan keluarga binaan, logbook, dan dokumentasi (Foto atau video) 

2. Dosen pembimbing komunitas melakukan pengecekan kegiatan manajemen kasus yang 

telah dilakukan mahasiswa melalui dua mekanisme pemeriksaan, yaitu pemeriksanaan 

laporan kasus dan juga hasil observasi langsung ke lahan praktik melalui daring 

3. Pembimbing memberikan umpan balik dari laporan asuhan yang sudah diberikan 

mahasiswa. 

4. Dosen pembimbing komunitas melakukan koordiansi untuk memberikan nilai mahasiswa 

pada stase yang sudah diselesaikan. 

 

K. Evaluasi Praktik 

Evaluasi adalah bagian penting dari pelaksanaan praktik profesi. Sehingga kompetensi 

mahasiswa dapat terukur dan sesuai dengan target yang sudah dibuat. Berikut ini adalah 

penjelasan dari masing-masing target yang harus dievaluasi. Adapun bobot masing-masing target 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No Target Sifat Bukti Penilaian Penilai Bobot 
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1 Kunjungan 

Kelbin dan 

intervensi 

(Pengkajian 

keluarga Binaan 

dan penyuluhan 

individu) 

Individu - Format 

pengkajian 

keluarga 

- Penyuluhan 

individu dan 

medianya  

 

- Dosen pembimbing  20 % 

2 Tabulasi Wilayah  Kelompok 

wilayah 

-  Laporan 

Wilayah 

berdasarkan hasil 

Tabulasi 

- Dosen Pembimbing PJ 10 % 

3 Laporan Kelbin  Individu - Laporan Kelbin - Dosen pembimbing  25 % 

4 Penyuluhan 

Kelompok dan 

pemberdayaan 

masyarakt 

Kelompok - Proposal 

- SAP 

- Media 

- Laporan 

- Dokumentasi 

- Dosen pembimbing  25 % 

5 Logbook Individu - Rekapan 

Kegiatan 

Individu   

- Dosen pembimbing  10 % 

6 Logbook 

Kelompok 

Kelompok - Rekapan 

Kegiatan 

kelompok 

- Dosen Pembimbing PJ 10 % 

6 Kehadiran Individu - absensi - Dosen pembimbing  100 % 

 

Keterangan: 

1. Laporan Kegiatan 

Kegiatan komunitas yang dilakukan setiap harinya selama 23 hari, termasuk pengkajian 

keluarga, tabulasi data, analisa data dan implementasi kunjungan keluarga binaan, 

penyuluhan kelbin,  kegiatan pembinaan kader, posyandu, posbindu, karangtaruna, dan 

kelompoh khusus dan penyuluhan kelompok. 

 

2. Dokumentasi Kebidanan  

Dokumentasi kebidanan dibuat sesuai dengan target kompetensi yang sudah dibuat dan harus 

tercapai pada stase ini. Dokumentasi kebidanan pada stase ini mencakup laporan keluarga 

binaaan sesuai masalah yang ada pada keluarga.  

 

3. Penyuluhan Kelompok 
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Metode evaluasi ini digunakan untuk menilai keterampilan kelompok melakukan penyuluhan 

berdasakan pengamtan langsung oleh dosen pembimbing stase. Pelaksanaan penyuluhan 

dilakukan mengunakan media sesuai masalah, dan dihadiri seluruh mahasiswa yang terlibat 

dalam kelompok wilayah tersebut. 

 

4. Laporan Manajemen Keluarga Binaan 

Merupakan bentuk ujian dimana dilakukan penilaian kompetensi analisa mahasiswa yang 

diuji dengan dua kelolaan keluarga binaan dan laporan akhir.  

 

5. Seminar Laporan Keluarga Binaan 

Pada seminar laporan keluarga binaan dilakukan ujian berupa presentasi kelbin secara 

individu. Keuarga binaan yang digunakan merupakan keluarga yang dikelola oleh mahasiswa 

dengan menilai hasil diskusi, analisis, dan penyelesaian rencana asuhan yang sudah dilakukan 

 

L. Sanksi Praktik Profesi 

No 
Jenis 

Pelanggar
an 

Uraian 
Pelanggaran 

Kategori 
Pelanggaran Sanksi 

1 Pemalsuan 
laporan 
harian 
praktik 

a. Isi laporan 
harian 
individu 
Praktik 
Bidan 
Profesi 
dikomunita
s 

b. Isi Asuhan 
Kebidanan 
komunitas 
/  Tanda 
tangan 
pembimbin
g 

 

 a. Mengganti setiap laporan harian individu yang 
dipalsukan dengan 4 laporan/hari individu  

b. Mengganti laporan kelbin yang dipalsukan dengan 
4 kasus baru 

c. Apabila pemalsuan laporan ≥ 3, maka seluruh 
Askeb/ laporan kelbin yang diperoleh selama 
periode praktek tsb dianulir dan tidak boleh 
melanjutkan praktek, dan selanjutnya akan diproses 
sesuai peraturan institusi. 

d. Pelaksanaan praktik untuk memenuhi sanksi 
dilaksanakan dalam waktu minimal 4 minggu di 
luar jadwal tetap praktik institusi. 

e. Tempat praktek di tentukan dan diatur oleh institusi 
f. Periode praktik yang ditinggalkan akan diganti 

pada tahun berikutnya 
g. Semua biaya yang ditimbulkan akibat sanksi 

tersebut menjadi tanggung jawab penerima sanksi 
 

2 Kesalahan 
dalam 
melakukan 
kegiatan 
 

Kesalahan 
prosedur 
tindakan 
dengan 
kriteria : 

Pelanggaran 
ringan :  
Bila terdapat 
salah satu 

a. Pelanggaran ringan :  
1) Teguran lisan dan pemanggilan oleh institusi 

 
b. Pelanggaran sedang : 
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a. Membahaya
kan / 
mengancam 
jiwa pasien 

b. Ada unsur 
kelalaian 

c. Ada unsur 
ketidak 
jujuran 
dalam 
rangka 
menutupi 
kesalahan 
dan/ketidak
mampuan 

d. Tidak ada 
komunikasi 
dengan 
pembimbin
g pada saat 
melakukan 
kesalahan 

dari 4 unsur 
criteria 
 
Pelanggaran 
sedang : 
Bila terdapat 
2 kriteria 
yang bukan 
unsur kriteria 
(a) 
 
Pelanggaran 
berat: 
Bila terdapat 
unsur kriteria 
(a) di tambah 
salah satu / 
lebih unsur 
kriteria yang 
lainnya 

a. Praktik komunitas selama 1 bulan dengan 
membuat laporan yang benar setiap hari sesuai 
dengan kegiatan komunitas yang dilakukan 
prosedur tsb. 

 
c. Pelanggaran berat :  

1) Praktik komunitas selama 3 bulan dengan 
membuat laporan kegiatan yang benar setiap 
hari sesuai dengan jumlah pasien yang 
dilakukan prosedur tsb. 

2) Tempat pelaksanaan praktik komunitas 
ditentukan dan diatur oleh institusi. 

3) Semua biaya yang ditimbulkan akibat sanksi 
tersebut menjadi tanggung jawab penerima 
sanksi. 

3 Target 
ketrampilan 
dan Askeb 
yang tidak 
terpenuhi  

Jika 
mahasiswa 
tidak 
memenuhi 
target 
minimal yang 
sudah 
ditetapkan 
untuk pada 
stase ini  

 a. Jika target yang ditetapkan tidak dipenuhi, harus 
mencari target yang belum terpenuhi dengan 
tambahan biaya sendiri. 

b. Batas waktu penyelesaian persyaratan maksimal 
4 minggu terhitung sejak dimulainya praktek 
tersebut dan apabila lewat dari waktu yang 
ditentukan maka mahasiswa yang bersangkutan 
tidak boleh mengikuti praktek, dan selanjutnya 
akan diproses sesuai peraturan institusi 

4 Melanggar 
tata tertib 
praktik 

Tidak hadir 
pada saat : 
Pengarahan 
praktik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mengganti dinas sesuai dengan alasan ketidakhadiran : 
a. Bila tidak hadir karena sakit disertai surat 

keterangan dokter, harus menjelaskan perihal materi 
pengarahan 

b. Bila tidak hadir ada surat keterangan, harus 
mengganti praktik sebanyak 2 kali hari absen 

c. Bila tidak hadir tanpa keterangan, harus mengganti 
praktek sebanyak 3 kali hari absen 

d. Sebelum mengganti mahasiswa ybs harus dapat 
menjelaskan kembali perihal pengarahan kepada ka 
prodi dan dosen pembimbing 
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  Presentasi 
Kasus di kelas 

 BAGI PENYAJI 
Mengganti dinas sesuai dengan alasan ketidakhadiran : 

1) Bila tidak hadir karena sakit disertai surat 
keterangan dokter, harus mengganti jadwal 
presentasi yang ditinggalkan dengan mencari 
audiens sendiri sesuai jumlah anggota kelompok. 

2) Bila tidak hadir ada surat keterangan, harus 
mengganti praktek sebanyak 2 kali hari absent dan 
melakukan presentasi Askeb yang ditinggalkan 
dengan mencari audiens sendiri sesuai jumlah 
anggota kelompok 

3) Bila tidak hadir tanpa keterangan, harus mengganti 
praktek sebanyak 3 kali hari absent dan melakukan 
presentasi Askeb yang ditinggalkan dengan mencari 
audiens sendiri sesuai jumlah anggota kelompok 

Pelaksanaan penggantian praktek dilakukan disela-sela 
hari libur praktik dengan membuat laporan kegiatan tiap 
hari. 
 
BAGI AUDIENCE 
1) Bila tidak hadir karena sakit disertai dengan surat 

keterangan dokter maka harus mengganti 1 kegiatan 
2) Bila tidak hadir karena izin maka harus mengganti 2 

kegiatan 
3) Bila tidak hadir tanpa keterangan maka harus 

mengganti 3 kegiatan 
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BAB III  

PENUTUP 

 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga buku panduan kegiatan Praktik Kebidanan Komunitas Program Sudi Pendidikan 

Profesi Bidan telah terselesaikan. Praktik kebidanan komunitas merupakan bentuk 

pembelajaran klinik dengan menerapkan materi yang telah didapat di bangku kuliah terutama 

mata kuliah kebidanan komunitas dimana mahasiswa diharapkan mendapat pengalaman 

nyata tentang peran bidan di masyarakat serta dapat mengembangkan usaha kebidanan 

dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dan pengorganisasian masyarakat. 

Semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembimbing, mahasiswa dan 

pembimbing



	

 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

 YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 
SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 

PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 
Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 

Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 

 
FORMAT PENILAIAN PENYULUHAN 

Nama Mahasiswa : ___________________________________________ 

NPM : ___________________________________________ 

Tanggal : ___________________________________________ 

Stase : ___________________________________________ 

 

Petunjuk penilaian: 
Berikan tandai (√) pada salah satu kolom penilaian yang sesuai dengan hasil observasi terhadap 

mahasiswa, dengan ketentuan nilai sebagai berikut: 

a. : Tidak melakukan 

2 : Melakukan tetapi tidak mencapai target yang dibuat 

3 : Melakukan  dalam batas mencapai target 

4 : Melakukan dengan sangat baik dan mencapai target yang diharapkan dan kompeten  

 
 

………….,         2022 

Pembimbing, 

 

 

(                            ) 

No. Komponen Penilaian Bobot Nilai 
1 2 3 4 

1. Organisasi      

2. Isi      

3. Gaya presentasi      

Jumlah nilai = Jumlah skor/3  



	



	

 

 

 
 
 



	

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 

PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 

Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 
 

FORMAT PENILAIAN KUNJUNGAN KELBIN 
 

Nama Mahasiswa : ___________________________________________ 
NPM : ___________________________________________ 
Tanggal : ___________________________________________ 
Stase : ___________________________________________ 

 
No Aspek yang Dinilai Rentang Nilai Bobot Total 

4 3 2 1 
Tahap Persiapan  
1 Kontrak waktu dengan keluarga     20  
2 Menjelaskan prosedur yang akan 

dilakukan pada keluarga 
     

3 Menyiapkan alat dan media yang 
diperlukan 

     

Tahap Pelaksanaan  
4 Berbicara dengan sopan,  adanya sikap 

menghargai, menjadi pendengar aktif, 
menggunakan bahasa dan kata-kata yang 
mudah dimengerti pasien 

    60  

5 Melakukan prosedur/Tindakan dengan 
tepat 

     

6 Menggunakan alat bantu dengan tepat 
dan tepat guna 

     

7 Kemampuan menggunakan alat/media 
dengan baik 

     

8 Melibatkan peran keluarga selama proses 
kunjungan 

     

Tahap Terminasi  
9 Melakukan evaluasi terhadap kemampuan 

keluarga 
    20  

10 Teliti dan tepat dalam menuliskan dan 
melaporkan hasil kegiatan 

     

11 Merencanakan tindak lanjur dari hasil 
intervensi yang dilakukan 

     

 
Nilai 1  : Sangat baik 
Nilai 2  : Baik 
Nilai 3  : Cukup 
Nilai 4  : Kurang 
Nilai = (Bobot x Nilai) / 4     Bekasi, 
 =  
                                                           Pembimbing, 

 

 

                                  

    (__________________________) 



	

YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 
SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 

PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 

Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 
 

FORMAT PENILAIAN LAPORAN KELUARGA BINAAN 
PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS 

 

Nama Mahasiswa : ___________________________________________ 
NPM : ___________________________________________ 
Tanggal : ___________________________________________ 
Stase : ___________________________________________ 
 

HAL-HAL YANG PERLU DINILAI  NILAI  BOBOT NILAI X 
BOBOT 

 4 3 2 1   
PENULISAN. 
Judul Makalah 
Kata Pengantar. 
Daftar Isi 
Penulisan Daftar Pustaka.  
Bahasa yang di gunakan. 

    10  

KEJELASAN DAN KETEPATAN ISI. 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
1.2 Tujuan  
1.3 Ruang lingkup 
1.4 Metode penulisan 
1.5 Sistematika laporan. 

    15  

BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Konsep Keluarga. 
2.1.1 Pengertian. 
2.1.2 Jenis/tipe keluarga. 
2.1.3 Struktur keluarga. 
2.1.4 Peran keluarga. 
2.1.5 Fungsi keluarga. 
2.1.6 Tugas perkembangan keluarga. 
2.2 Konsep Kasus Masalah Kesehatan. 
2.2.1 Patofisiologi. 
2.2.2 Tanda dan gejala. 
2.2.3 Penatalaksanaan medis. 
2.3 Asuhan Kebidanan pada Keluarga. 
2.3.1 Tahap pengkajian. 
2.3.2 Interpretasi data dasar dan skala prioritas. 
2.3.3 Potensi masalah. 
2.3.4 Tindakan segera. 
2.3.5 Intervensi. 
2.3.6 Implementasi. 
2.3.7 Evaluasi. 

    15  

BAB III TINJAUAN KASUS 
3.1 Pengkajian. 
3.2 Interpretasi data dasar dan skala prioritas. 
3.3 Potensi masalah 
3.4 Tindakan segera. 
3.5 Intervensi. 
3.6 Implementasi. 

    35  



	

3.7 Evaluasi. 
BAB IV PEMBAHASAN 

1.1 Pengkajian. 
1.2 Interpretasi data dan skala prioritas. 
1.3 Potensi masalah. 
1.4 Tindakan segera. 
1.5 Intervensi. 
1.6 Implementasi. 
1.7 Evaluasi. 

    15  

BAB V PENUTUP 
1.1 Kesimpulan. 
1.2 Saran. 

    10  

 

Nilai 1  : Sangat baik 
Nilai 2  : Baik 
Nilai 3  : Cukup 
Nilai 4  : Kurang 
 
Nilai = (Bobot x Nilai) / 4     Bekasi, 
 =  
                                                           Pembimbing, 

 

 

 

                                     (__________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



	

 

YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 

PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 

 

 

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BINAAN 

 
Nama Mahasiswa  : ........................................ 
NPM  : ....................................... 
Pengkajian tanggal : ...................................... 
 
 

I. PENGKAJIAN (Subjektif dan Objektif) 

A   IDENTITAS KELUARGA 

1. Nama Kepala Keluarga : ....................................................... 
    Jenis Kelamin   : ....................................................... 
    Umur    : ....................................................... 
    Agama    : ....................................................... 
    Suku bangsa   : ....................................................... 
    Pendidikan   : ....................................................... 
    Pekerjaan   : ....................................................... 
    Alamat    : RT........RW........No............ 

Kelurahan/desa ..................Kecamatan................................ 
    No Telepon   : ....................................................... 
 
2.  Anggota Keluarga  

No Nama Hubungan 
Keluarga 

JK Umur Pendidikan Pekerjaan Ket 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

3. Pengambilan keputusan dalam keluarga: ...................... 
4. Status Kesehatan Keluarga 6 bulan terakhir (semua jenis penyakit) 
5. Kematian dalam 6 bulan terakhir 
6. Penghasilan keluarga per bulan 
 
 

B. DATA KESEHATAN WANITA 

 

1. IBU HAMIL 



	

     Subjektif  

1. Riwayat Kehamilan 
a. Gravida, Paritas, Abortus 
b. HPHT, TTP 
c. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu 
d. Keluhan yang dirasakan ibu saat ini 
e. Gerakan janin 
 
2. Pola hidup sehari-hari saat hamil ini: 
a. Pola makan ibu hamil (jenis makanan, selera, frekuensi makanan dan minuman, 
       gangguan yang dirasakan, makanan yang dipantang) 
b. Pola eliminasi : (frekuensi BAK, BAB, konsistensi, masalah yang dialami) 
c. Aktifitas sehari – hari : (jenis pekerjaan rutin sehari – hari, berat atau ringan 

a. bagi ibu, dilakukan sendiri / dibantu, dll) 
d. Pola istirahat dan tidur 
e. Seksualitas (frekuensi selama hamil ini, gangguan seksual yang dirasakan) 
f. Kebiasaan ibu hamil : (merokok, minum jamu, alkohol, ganti pakaian dalam) 
g. Kontrasepsi yang pernah digunakan  dan Alasan tidak pakai lagi  
h. Riwayat ANC : (frekuensi, tempat, imunisai, tablet Fe(diminum atau tidak) , alasan tidak ANC) 
 
3. Riwayat kesehatan 
a. Jenis penyakit yang pernah diderita ibu : (jantung, hipertensi, asma, Diabetes, anemia, TB paru, 

dll) 
b. Operasi yang pernah dialami 
c. Cedera yang dialami saat hamil 
 
4. Psikologi 

a. Alasan ibu hamil saat ini 
b.Jenis kelamin yang diharapkan 
c. Penerimaan ibu  terhadap kehamilan ini 
d.Bentuk peran suami dan keluarga dalam membantu ibu dalam kehamilan ini 
e. Beban pikiran atau masalah yang mempengaruhi ibu saat ini (stress, emosional, kecemasan, 
    Hubungan dengan suami dan keluarga, ketakutan yang dialami, cara ibu mengatasi masalah) 

 
5. Persiapan Persalinan 

a. Rencana tempat persalinan dan penolong 
b.Alasan ibu tidak mau bersalin ke tenaga kesehatan 
c. Rencana anggaran biaya persalinan 
d.Persiapan dana (sumber – sumber dana, persiapan sampai sekarang) 

 
6. Pengetahuan tentang : 

a. Manfaat ANC 
b. Imunisasi TT dan tablet zat besi 
c. Kebutuhan gizi makanan pada masa kehamilan 
d. Senam hamil 
e. tanda – tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan 
f. dll 

 
7. Sosial budaya 

a. Kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan  
b.Penerimaan keluarga terhadap kehamilan ini 
c. Upacara yang dilaksanakan pada kehamilan ini 



	

 
 
 
Objektif 

1. Keadaan umum  
2. Tanda vital 
3. Berat badan (sebelum hamil dan saat ini) Tinggi badan 
4. Inspeksi Rambut, telinga, mata, hidung, mulut dan gigi, muka, leher, payudara, abdomen, genital, 

punggung, ekstremitas bawah. 
5. Palpasi abdomen 
6. Auskultasi 
7. Pemeriksaan penunjang (Hb,Proteinuri,golongan darah) 

 
 

2. IBU NIFAS (40 hari) 

Subjektif  

1. Riwayat Persalinan 
a. Nifas hari ke.......... 
b. Paritas ke...... 
c. Jenis pertolongan (spontan,SC) 
d. Penolong  
e. Tempat persalinan   
f. Komplikasi / penyulit yang dialami saat persalinan (bila ada) 
g. Bila mengalami komplikasi, apakah ibu dirujuk? 
h. Bila ibu dirujuk, tujuan rujukan, pada kondisi bagaimana saat ibu dirujuk, waktu merujuk, 

kesulitan yang dialami saat merujuk, pertolongan yang diperoleh saat di tempat rujukan, 
dirujuk oleh siapa?) 

 
2. Pola hidup ibu saat nifas ini 

a. Konsumsi obat -  obatan 
b. Keluhan ibu saat ini 
c. Pola nutrisi (jenis – jenis makanan dan minuman, frekuensi makanan dan minum selera) 
d. Pola istirahat 
e. Aktifitas rutin sehari – hari 
f. Apakah ibu bekerja sebagai karyawan swasta / PNS? 
g. Bagaimana dengan cuti hamil (lamanya, kapan terakhir, bagaimana perawatan dan 

pemenuhan ASI bayi ketika ibu sudah aktif bekerja nantinya) 
h. Pola eliminasi (frekuensi BAK, BAB, konsistensi, masalah yang dialami) 
i. Kunjungan pada  masa nifas ke tenaga kesehatan. 
j. Rencana kontrsepsi 
k. Perawatan  alat kelamin dan perineum 

 
3. Pola menyusui dan merawat bayi 

a. Cara ibu menyusui (pola, posisi, eksklusif / tidak, rencana ibu menyapih bayi pada umur 
berapa?) 

b. Jika tidak eksklusif ,alasannya........ 
c. Jika ibu tidak menyusui sama sekali, alasannya........... 
d. Pengetahuan ibu tentang menyusui, manfaat ASI, perawatan payudara, perawatan bayi) 
e. Keluhan dan Kesulitan dalam mengasuh / merawat bayi 

 
4. Psikologi 

a. Penerimaan ibu  terhadap kelahiran bayi ini 



	

b. Bentuk peran suami dan keluarga dalam membantu ibu dalam kehamilan ini 
c. Beban pikiran atau masalah yang mempengaruhi ibu saat ini (stress, emosional, kecemasan, 
Hubungan dengan suami dan keluarga, ketakutan yang dialami, cara ibu mengatasi masalah) 

 
5. Sosial budaya 

a. Pantangan – pantangan dan ritual yang berkaitan dengan masa nifas 
b. Penerimaan keluarga terhadap kelahiran bayi 
c. Upacara yang dilaksanakan pada masa nifas 

 
6. Pengetahuan ibu tentang 

a. Kebutuhan ibu pada masa nifas 
b. Perawatan bayi baru lahir 
c. Perawatan payudara 
d. Cara menyusui yang benar 
e. Manfaat dan jenis-jenis alat kontrasepsi 

 

 

Objektif 

1. Keadaan umum  : 
2. Tanda vital   : 
3. Berat badan, Tinggi badan : 
4. Inspeksi Rambut, telinga, mata, hidung, mulut dan gigi, muka, leher, payudara, abdomen, 

anogenital, pengeluaran pervaginam, punggung, ekstremitas bawah  
5. Palpasi obdomen  
6. Pemeriksaan penunjang (Hb,Proteinuri,golongan darah) 

 
3. KESEHATAN WANITA 

1. Riwayat pernikahan wanita (status nikah/tidak, umur menikah, frekuensi menikah)  
2. Wanita dalam rumah adalah istri ke .... atau istri tunggal ? 
3. Bila wanita single parent, mengapa ? (sudah cerai atau suami meninggal) 
4. Tulang punggung pendapatan rumah tangga oleh siapa ? (suami atau istri) 
5. Bila ibu adalah single parent dan tulang punggung keluarga, bagaimana ibu menghidupi 

ekonomi keluarga? 
6. Beban pekerjaan yang diperankan terlalu berat bagi ibu atau tidak 
7. Bagaimana posisi ibu dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga  
8. Penampilan wanita ? 
9. Inspeksi wajah (lusuh, pucat, segar, dll) 
10. Apakah wanita mempunyai keluhan gejala IMS ? (apa jenisnya, pemeriksaan?) 
11. Apakah ada riwayat keluarga mengalami tumor / kanker ? 
12. Apakah wanita sedang mengalami tumor / kanker ? 
13. Pemeriksaan (papsmear yang pernah dilakukan) 
14. Pola hubungan seksual pasangan suami istri (frekuensi, gangguan / kesulitan yang dirasakan ) 
15. Kebersihan diri wanita (kebersihan anogenital) 
16. Kebiasaan hidup : merokok, minum jamu, konsumsi suplemen, ganti pakaian, celana dalam) 
17. keluhan/masalah reproduksi yang sedang dialami. 
 
 

C. DATA KESEHATAN BAYI  

(bila dalam keluarga ada neonatus, bayi dan balita, maka data masing-masing anak dikaji) 
 

NEONATUS (0-28 hari) BAYI (29 hari – 12 bulan) BALITA ( 13 bulan s/d 5 tahun) 

 



	

Subjektif  

1. Nama bayi/balita : 
2. Tunggal atau kembar : (bila kembar, data kesehatan bayi dibuat 2 di kertas lain) 
3. Umur saat ini :  
4. Berat badan anak saat lahir: 
5. Penolong saat lahir : 
6. Jenis pertolongan kelahiran anak : 
7. Riwayat penyulit pada bayi : 
8. Masalah kesehatan bayi 6 bulan terakhir : 
9. Tindakan ibu mengatasi anak bila sakit 
10. Obat-obatan yang dikonsumsi anak bila sakit 
11.  Pola nutrisi : (pemenuhan ASI, jenis makanan dan minuman, frekuensi, selera makan anak, 

jumlah ) 
12. Pola eliminasi : 
13. Tumbuh kembang anak hingga umur ini...........  
14. Bagaimana pengawasan keluarga terhadap pola tumbuh kembang anak 
15. Frekuensi ke Posyandu 
16. Alasan tidak ke Posyandu 
17. Kepemilikan KMS 
18. Bila ada KMS, bagaimana keadaan gizi anak 
19. Bila tidak ada KMS, bagaimana keadaan gizi anak (dilakukan penimbangan) 
20. Imunisasi anak? (jenis – jenis, lengkap atau tidak) 
21. alasan anak tidak diimunisasi 
22. Respon suami dan keluarga terhadap anak 
23. Kesulitan ibu terhadap pemenuhan kebutuhan  anak 
24. Bentuk dukungan suami dan keluarga dalam mengasuh dan merawat anak 
25. Bagaimana ibu menjaga kebersihan anak (mandi, BAK, BAB, pakaian bayi) 
26. Pemeran utama dalam perawatan anak (bu, nenek, saudara, atau pembantu) 
27. Pengetahuan ibu tentang mengenal anak sakit dan penanganannya, (mis: diare, demam, batuk, 

pilek, infeksi, dll) 
 
Objektif 

1. Keadaan umum 
2. Hygiene anak 
3. Tanda vital 
4. Berat badan, Tinggi badan 
5. Inspeksi Rambut, telinga, mata, hidung, mulut dan gigi, muka, leher, payudara, abdomen, 

anogenital, pengeluaran pervaginam, punggung, ekstremitas bawah  
6. Data KMS : keadaan gizi, imunisasi, vitamin A. 
7. Observasi lingkungan anak  

Ø Pengamatan kondisi rumah dan lingkungan sekitar sesuai untuk kesehatan bayi. 
Ø Pengamatan terhadap adanya anggota keluarga yang sedang mengalami penyakit menular terhadap 

kesehatan bayi. 
Ø Amati bagaimana perhatian ibu terhadap perawatan bayinya. 

 
D. DATA KELUARGA BERENCANA 

1. Apakah ibu merupakan PUS? 
2. Jumlah kehamilan yang pernah dialami. 
3. Jumlah anak hidup saat ini 
4. Bila ibu  PUS, apakah termasuk akseptor KB (suami atau istri pakai KB?) 
5. Jenis KB yang pernah digunakan, berapa lama? Gangguan jenis KB tersebut 
6. Jenis KB yang digunakan sekarang, berapa lama? Gangguan yang dirasakan? 



	

7. Apakah ibu pernah gagal memakai salah satu jenis KB? (pernah hami tak terduga?) 
8. Bila pernah gagal berKB, apa jenisnya KB tersebut? 
9. Apakah ibu mau pakai KB IUD atau Implan? 
10. Bila tidak mau, apa alasannya? 
11. Bila PUS tidak sebagai akseptor KB(tidak pakai KB), apa alasannya? 
12. Untuk mencegah kehamilan, upaya apa yang dilakukan pasangan? 
13. Apakah PUS mau menjadi akseptor 

 
E. KESEHATAN REMAJA 

1. Apakah remaja sekolah atau tidak ? 
2. Bila remaja tidak sedang sekolah, mengapa remaja tidak sekolah ? 
3. Apakah remaja punya Kebiasaan yang merugikan kesehatan ?(merokok, narkoba, alkohol,dsb) 
4. Bagaimana pola tingkah laku remaja dan responnya terhadap keluarga dan orang tua ? 
5. Apa saja Kegiatan di desa atau sekolah  yang diikuti : 
6. Pengetahuan remaja tentang pendidikan seksual 
7. Pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan narkoba ? 

 
 F. GAMBARAN LOKASI RUMAH / TEMPAT TINGGAL 

1. Kepemilikan rumah (rumah sendiri atau kontrakan) 
2. Struktur rumah : (bahan bangunan, tembok, lantai, keadaan atap, dll) 
3. Ruangan / kamar : (jumlah, kondisi / kebersihannya, pencahayaan, ventilasi, dll) 
4. Batas – batas rumah (depan, belakang, samping, kebersihannya) 
5. Sumber air : (air minum, mandi, menyuci, kondisi sumber air) 
6. Sistem Pembungan Air Limnah (SPAL): 
7. Polutan lingkungan daerah tempat tinggal 
8. Jenis ternak peliharaan 
9. Denah rumah 

    
G. KEBIASAAN HIDUP KELUARGA 

1. Pengolahan makanan: (bahan makanan dicuci, dimasak, kebersihan, perlengkapan masakan) 
2. Penyajian makanan: (terlindungi dari lalat, kebersihan wadah tempat makanan) 
3. Kebiasaan makan: (cuci tangan terlebih dahulu, makan dengan tangan / sendok, posisi, dll) 
4. Jenis – jenis makanan yang rutin dalam rumah tangga : (makan dan minuman) 
5. Anggota keluarga yang merokok, minum alkohol, makan sirih 
6. Kebiasaan tidur : (perlindungan dari nyamuk) 
7. Anggota keluarga alergi terhadap suatu jenis makanan 
8. Pengobatan yang sering dilakukan keluarga bila menangani penyakit ringan ( mis: sakit kepala, 

diare, dll ) 
9. Kebiasaan mandi dan ganti pakaian 
10. Rekreasi keluarga 
11. Olah raga 
 

H. RIWAYAT SOSIAL 

1. Riwayat perkawinan : (kapan, lama menikah, usia menikah, status pernikahan, jumlah 
pernikahan) 

2. Pendapatan rumah tangga perbulan 
3. Kegiatan masyarakat yang sering diikuti 
4. Apakah anggota keluarga terlibat sebagai kader, aparat desa, ToMa, ToGa? 
5. Apakah keluarga peserta AsKesKin? 

 
 
’I. PENANGANAN COVID-19 DALAM KELUARGA 



	

1. Pengetahuan keluarga mengenai Covid-19 
2. Peran anggota keluarga dalam mencegah penularan Covid-19 
3. Upaya yang dilakukan keluarga dalam menjaga kesehatan keluarga 
4. Informasi yang keluarga ketahui mengenai Covid-19 

 
 

II. ASSESMENT  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

 

 

III. PLANNING 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

  
 
Bekasi,                   
         Mahasiswa  
 
 
 
     (                            ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

 YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 
PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 

 

 

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN KELOMPOK 
 

Kelompok : ___________________________________________ 
Wilayah : ___________________________________________ 
Tanggal : ___________________________________________ 
Stase : ___________________________________________ 
 
 

No Hari/Tanggal Waktu 
Nama 

Mahasiswa 
Kegiatan 

TTD 

Pembimbing 

1 Co/: Selasa, 2 
Maret 2021 

10.00 s.d 12.00 
WIB 

- Anggun 
- Putri 

Melakukan 
penyuluhan 
kepada 
masyarakat 
mengenai cuci 
tangan 
melalui zoom  
Link:  
Bukti Foto: 

 

2      
3      

 
 
 
 
 
 

Bekasi, ………….. 2022 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing       Mahasiswa, 
 
 
(                            )       (  ) 
NIDN. 
 

 
 
 
 
 

 
 



	

YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 
PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 

 

 
 
 

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN INDIVIDU 

 

Nama Mahasiswa : ___________________________________________ 
NPM : ___________________________________________ 
Tanggal : ___________________________________________ 
Stase : ___________________________________________ 
 
 

No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
TTD 

Pembimbing 

1 Co/: Selasa, 2 Maret 
2021 

11.00 s.d 12.00 WIB Melakukan 
pengkajian 
kelbin pada 
keluarga Ny. H 

 

2     
3     

 
 
Bekasi, ………….. 2022 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing       Mahasiswa, 
 
 
(                            )       (  ) 
NIDN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 

PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN  (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 

 

 
BERITA ACARA 

 
 
Pada hari .................. tanggal .................bulan .................. tahun ..................telah dilaksanakan 
Kegiatan Penyuluhan dalam pelaksanaan Praktik Komunitas, meliputi : 
 

1. Nama Kegiatan   : ………………………………………………………………… 
 

2. Tempat Pelaksanaan : ………………………………………………………………… 
 

3. Jumlah peserta   : …………………………………………………………………  
 
Kejadian-kejadian penting selama peaksanakan kegiatan : 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
        Bekasi, ……………………..  

          
 Mengetahui,       

Dosen Pembimbing                        Ketua kelompok  
 
 
 
 

(                                      )                             (                                 ) 
 

 
 

 

 
 
 



	

 
YAYASAN MEDISTRA INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI  ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA 

PROGRAM STUDI  PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – BekasiTelp.(021)82431375-77, Fax (021) 82431374 
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email:stikesmedistraindonesia1@gmail.com 

 

 

                           FORMULIR DATA WILAYAH 

1. Pengenalan Wilayah 
 

1.1 Data Umum 
 

1) Jumlah penduduk :   

2) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin  

Laki – laki :      

Perempuan :      

3) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  

SD :         

SMP :       

SMA :         

PT :        

4) Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan  

Tani :   

Pedagang :  

Swasta/ pegawai pabrik :



	

PNS :  

5) Jumlah tenaga kesehatan 

Jumlah Bidan Desa : 

Jumlah Perawat Desa : 

Jumlah Perawat Praktik Mandiri : 

Jumlah Bidan Praktik Mandiri : 

6) Jumlah posyandu ( balita, lansia,dll) 

Posyandu balita : 

Posyandu Lansia : 

7) Jumlah kader 
 

Kader Posyandu Aktif :       

Jumlah kader Lansia :        

Jumlah Kader Kesling :        

Kader PMT :       

Kader Kesorga :       

Jumlah Kader UKS :      

Kader UKK :      

Kader Poskestren :  

8) Jumlah dukun :  

9) Kematian bayi :  

10) Kematian ibu 
3.1.2 Data Khusus 

:  

 
 

Indicator Target Januari 

s/d Desember 

2020 

Pencapaian 

Januari s/d 

Desember 2020 

Kesenjangan 

Ibu hamil K1 100 % 111,5 % >11,5% 
Ibu hamil K4 dst   
Jumlah ibu bersalin    
Jumlah balita    

Jumlah bayi ASI 
Eksklusif 

   

Jumlah gizi buruk    

DRT Nakes dan 
masyarakat 

   

Komplikasi 
kebidanan yang 
ditanagani 

   



	

 

Pelayanan Ibu nifas    
Kunjungan Neonatus    
Neonatus komplikasi 
yang ditangani 

   

Cakupan bayi 
paripurna 

   

Cakupan balita 
paripurna 

   

Cakupan Apras 
paripurna 

   

Jumlah PUS    

Jumlah WUS    

Akseptor KB:    

Pil    

Suntik    

Implant    

IUD    

MOP    

MOW    

Kondom    

Dst...    

3.2 Identifikasi Permasalahan 
Dari data penegenalan wilayah dan data khusu didapatkan perbandingan 

antara target dan pencapaian. Kemudian masalah diprosentase disusun dari 

terbesar sampai terkecil, sehingga diperoleh masalah sebagai berikut : 

Indicator Target 

Januari s/d 

Desember 2020 

Pencapaian 

Januari s/d 

Desember 2020 

Kesenjangan 

DRT Nakes dan 
Masyarakat 

100 % 78 % < 22% 

Komplikasi 
kebidanan yang 
Ditangani 

dst   

 

3.3 Perencanaan Penyelesaian Masalah 
 

Masalah Rencana Penyelesaian Masalah 

Deteksi Resiko Tinggi Nakes dan 

Masyarakat < 22% 

- Penyuluhan tentang ibu hamil resti di 

KIA dan di posyandu 

- Kerjasama dengan lintas sector untuk 

menemukan bumil resti 
- Pengadaan kelas ibu hamil di 



	

 

 persering 

- Penyuluhan kepada ibu hamil dan 

keluarga ibu hamil resti 

- Kerjasama dengan kader untuk 

menemukan ibu hamil baru 
- Pengadaan kelas ibu hamil 

Komplikasi kebidanan yang ditangani < 

20% 

- dst 

 

 
3.4 Pelaksanaan 

 
Masalah Rencana Penyelesaian 

Masalah 

Pelaksanaan 

Deteksi Resiko 
Tunggi Nakes dan 
Masyarakat < 22% 

- Penyuluhan tentang ibu hamil 
resti di KIA dan di posyandu 

- Kerjasama dengan lintas sector 

- Sabtu, .. Mei 2022 
 

- Senin, .. Mei  2022 



	

 

 untuk menemukan bumil resti 
- Pengadaan kelas ibu hamil di 

persering 
- Penyuluhan kepada ibu hamil 

dan keluarga ibu hamil resti 
- Kerjasama dengan kader untuk 

menemukan ibu hamil baru 
- Pengadaan kelas ibu hamil 

 
- Selasa, ...Mei  2022 

 
- Kamis, ... Mei 2022 

 
- Jumat, .. Mei  2022 

Komplikasi 
kebidanan yang 
ditangani < 20% 

dst dst- 

 

 
3.5 Evaluasi 

 
Masalah Rencana Penyelesaian 

Masalah 

Evaluasi 

Deteksi Resiko 
Tunggi Nakes 
dan Masyarakat 

- Penyuluhan tentang ibu 
hamil resti di KIA dan di 
posyandu 

- Ibu hamil mengerti tentang ibu 
hamil resiko tinggi 

dst   



	

 

 

 

 


