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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanan ke masa 

dewasa. Secara fisik maupun kejiwaan banyak hal yang terjadi pada masa remaja. 

Periode ini sangat penting dipersiapkan agar remaja nantinya dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi seorang dewasa yang sehat dan produktif. (Cahyati Peni & 

Atit Tajmiati ,2021) 

Persiapan pernikahan/perkawinan perlu dipahami oleh individu maupun 

pasangan karena memberi dampak pada perkawinan, meliputi keinginan hidup 

bahagia, ekspektasi pada pasangan, dan persepsi sikap dan preferensi. Bimbingan 

dan konseling pranikah merupakan upaya membantu individu maupun pasangan 

dalam merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap penting 

dalam hal pernikahan/perkawinan berbasis sumber daya pasangan untuk memiliki 

berbagai keterampilan dan mengembangkan visi kehidupan pernikahan. Pentingnya 

mempersiapkan pernikahan akan memberi dampak terhadap individu yang 

menjalani hubungan dengan pasangan, maka pendidikan dan pelatihan perlu 

didapatkan dalam mempersiapkan menjalani hubungan pernikahan(Bin Smith 

Mardia & Mohamad Awal Lakadjo,2017) 

Masa pranikah dapat dikaitkan dengan masa prakonsepsi, karena setelah 

menikah wanita akan segera menjalani proses konsepsi. Masa prakonsepsi 

merupakan masa sebelum kehamilan.Periode prakonsepsi adalah rentang waktu 

dari tiga bulan hingga satu tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup 

waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Status 

gizi WUS atau wanita pranikah selama tiga sampai enam bulan pada masa 

prakonsepsi akan menentukan kondisi bayi yang dilahirkan. Prasayarat gizi 

sempurna pada masa prakonsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan 

sehat. (Susilowati & Kuspriyanto, 2016). 



Salah satu upaya mengantisipasi penyebab kematian ibu adalah dengan 

deteksi dini komplikasi mulai dari calon ibu melalui pelayanan prakonsepsi. 

Pelayanan prakonsepsi sangat penting bagi calon suami ataupun istri karena dapat 

mengantisipasi beberapa risiko penyakit yang kemungkinan terjadi dari buruknya 

perkawinan dan dampak bagi anak. Pelayanan kesehatan yang berkualitas salah 

satunya dipengaruhi oleh pengguna jasa pelayanan. Dalam pelayanan prakonsepsi 

pengguna pelayanan prakonsepsi yaitu calon pengantin.(Kusnanti Sumi,2018) 

 

 

 

 

1. MASALAH MITRA 

KIE persiapan pranikah dan prakonsepsi merupakan hal yang penting bagi  

calon pengantin, setelah masa pranikah calon pengantin akan masuk ke masa 

prakonsepsi. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum hamil.perlu diperhatikan 

juga tentang informasi kesehatan reproduksi calon pengantin laki-laki dan 

perempuan,penyakit menular seksual dan setatus gizi  pada calon pengantin. 

 

2. SOLUSI MASALAH  

1.   mengurangi angka perceraian  

2. meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang pranikah dan 

prakonsepsi  

3. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang gangguan seksual 

pada perempuan dan laki laki dan pencegahannya 

4. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin perempuan tentang 

kehamilan,persalinan, komplikasi, pascasalin 

5. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin  mengenai penyakit menular 

seksual 

6. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai pemeriksaan 

kesehatan sistem reproduksi  

7. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang penggunaan 

kontrasepsi  



3. Identifikasi Masalah 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai persiapan pranikah dan prakonsepsi  

b. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi  

c. Masih minim nya pengetahuan tentang penyakit menular seksual  

d. Minimnya pengetahuan tentang kontrasepsi 

e. Gaya hidup yang tidak sehat, Nutrisi, bahaya okupasi untuk pasangan 

suami-istri 

 

4. Rumusan Masalah  

a. Mengetahui pentingnya melakukan persiapan pranikah dan prakonsepsi  

b. Mengetahui pentingnnya pemeriksaan kesehatan  

c. Mengetahui tentang penyakit menular seksual  

d. Memberikan edukasi/penyuluhan kepada calon pengantin tentang 

pentingnya kontrasepsi 

e. Memberikan edukasi tentang Gaya hidup sehat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

SOLUSI TARGET DAN LUARAN 

  

A. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Menggambarkan tingkat pengetahuan calon pengantin tentang 

persiapan pranikah dan prakonsepsi meliputi : pemeriksaan kesehatan, 

penggunaan kontrasepsi dan gaya hidup sehat pada pasangan suami istri  

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan calon pengantin tentang persiapan 

pranikah dan prakonsepsi  

b. Mengetahui tingkat pengetahuan calon pengantin tentang informasi 

keseahtan  

c. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan calon pengantin tentang 

penyakit menular seksual  

d. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan calon pengantin tentang 

penggunaan kontrasepsi  

e. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan calon pengantin tentang 

gaya hidup sehat  

 



B. Target Luaran 

a. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang persiapan pranikah 

,prakonsepsi,kesehatan reproduksi,penyakit menular seksual, dan 

penggunaan kontrasepsi . 

b. Mengurangi  angka percerain dini pada pernikahan  

 

C. Manfaat Kegiatan 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil kegiatan penyuluhan melalui zoom ini dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat  khususnya remaja  dan calon pengantin 

tentang KIE tentang persiapan pranikah dan prakonsepsi . 

2. Bagi Penyuluh  

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat 

 pengetahuan remaja dan calon pengantin  tentang persiapan pranikah dan 

prakonsepsi. 

3. Bagi Organisasi Profesi 

 Hasil penyuluhan ini dapat di pergunakan sebagai masukan bidan 

lainnya dalam memberi pelayanan khususnya KIE tentang persiapan 

pranikah dan prakonsepsi pada remaja dan calon pengantin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Solusi yang Ditawarkan 

1) Menghubungi pembimbing pengmas dan dosen bahwa akan mengadakan 

kegiatan pengabdian masyarakat mengenai KIE Persiapan Pranikah Dan 

Prakonsepsi Pada Remaja. 

2) Melakukan kegiatan penyuluhan. 

B. Metode Pendekatan 

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka ditempuh 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghubungi pembimbing 

b. Mengoptimalisasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan 

persiapan pelaksanaan secara daring dan dapat di jelaskan  

melalui zoom meeting dengan media power point 

c. Kegiatan ini akan dilaksankan pada Hari Rabu, 12 Januari 2022 

 

C. Partisipasi Mitra 

 Pertisipasi mitra dalam penyuluhan ini adalah Dengan mengikuti kegiatan 

persiapan pranikah dan prakonsepsi  melalui peningkatan pengetahuan pada 

remaja dan calon pengantin . melalu via zoom. Dan masing masing mitra akan 

membaca dan mendiskusikan materi yang kurang dipahami yang mana telah di 

buat oleh tim. 

 Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya seluruh partisipan 

pelaksanaan pengabdian masyarakat secara daring 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL KEGIATAN DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Hasil  

Pelaksanaan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar, meskipun 

peserta hanya 26 orang. Kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta antusias untuk 

bertanya. Semua peserta sangat bersemangat mengikuti kegiatan pengabdian 

masyarakat ini. Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi 

pemaparan materi dan sesi diskusi. Seluruh peserta mengikuti acara sesuai jadwal 

sampai selesai. Peserta aktif bertanya sesuai materi yang disampaikan. Pelaksanaan 

kegiatan penyuluhan dilakukan sebagai salah satu upaya promosi kesehatan yang 

khususnya bagi remaja dan calon pengantin .  

B. Luaran 

Merujuk pada hasil diatas terlihat sesuai target dan luaran adalah 

sebagai  berikut:  

Memberikan Pembelajaran dan pengetahuan kepada remaja dan calon 

pengantin tentang pentingnnya mengetahui kondisi kesehatan pasangan sebelum 

menikah dan sebelum hamil.Pada pembinaan tersebut kami di terima oleh 

Masyarakat di sekitar tempat tinggal masing-masing yang membahas mengenai 

persiapan pranikah dan prakonsepsi pada remaja dan calon pengantin.Peningkatan 

pengetahuan kepada remaja dan calon pengantin tentang pentingnnya melakukan 

persiapan pranikah dan prakonsepsi melalui penyuluhan yang dilakukan. Terdapat 

peningkatan pengetahuan pada remaja dan calon pengantin  sebelum dan sesuah 

dilakukan penyuluhan.  

Sebelum dilakukan penyuluhan,hampir  setengan dari para peserta memiliki 

tingkat pengetahuan pada kategori cukup  dan sebagian kecil  terdapat peserta yang 



tingkat pengetahuannya berada pada kategori kurang .Setelah dilakukan 

penyuluhan melalui virtual sebagian kecil dari para peserta yang memilki tingkat 

pengetahuan kurang sudah memiliki tingkat pengetahuan cukup dan rasa ingin tahu 

yang tinggi mengenai persiapan pranikah dan prakonsepsi. 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       

  Menikah merupakan tahapan yang penting bagi setiap pasangan 

yang sudah menemukan belahan jiwa, setelah cukup lama saling mengenal 

satu sama lain. berbagi cerita dan berusaha menyatukan ide-ide. Hubungan 

akhimya mencapai titik tertinggi. Tentulah persiapan yang matang untuk 

menjadikannya sebagai saat-saat yang paling indah adalah layak untuk 

dilakukan. Tapi pada kenyataan di lapangan, banyak masyarakat yang 

belum tahu pentingannya mempersiapkan masa ini dimulai dari masa 

remaja, masa pranikah dan masa prakonsepsi, Tujuannya yaitu untuk 

menghasilkam calon ibu yang sehat dan melahirkan generasi penerus 

bangsa yang unggul. 

  Remaja dan calon pengantin perlu mengetahui  kondisi kesehatan 

reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi 

serta berbagai faktor yang berhubungan. Dengan informasi yang benar, 

diharapkan remaja dan calon pengantin  memiliki sikap dan tingkah laku 

yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi dan terhidar dari 

penyakit menular seksual . 

 

B. Saran  

1. Lakukan  pemeriksakan kesehatan pranikah dan prakonsepsi  

2. Menjaga kebersihan alat vital  

 Bersihkan organ kelamin dari depan ke belakang dengan menggunakan air 

bersih dan dikeringkan. 

 Rajin mengganti pakaian dalam minimal 2x sehari 

 Sebaiknya tidak menggunakan cairan pembilas vagina karena dapat membunuh 

bakteri baik dalam vagina dan memicu tumbuhnya jamur. 

 Pilihlah pembalut berkualitas yang lembut dan mempunyai daya serap tinggi. 

Jangan memakai pembalut dalam waktu lama. Saat menstruasi, ganti pembalut 

5-7 jam sekali . 



 Untuk laki-laki dianjurkan untuk di khitan agar terhindar dari kanker penis 

3. menerapkan pola hidup sehat dan seimbang 
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LAMPIRAN I  

BERITA ACARA 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

PRODI S1 KEBIDANAN REGULER ANGKATAN II TAHUN 2020 

STIKES MEDISTRA INDONESIA 

Pada hari ini, Rabu,  12 , Januari  ,2022 telah dilaksanakan : 

Kegiatan    : Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tema/Judul Kegiatan :  KIE Persiapan Pranikah Dan Prakonsepsi Pada 

Remaja    

Bentuk Kegiatan   : Kegiatan penyuluhan KIE persiapan pranikah 

dan prakonsepsi pada remaja ini dilaksanakan pada tanggal 23 ,januari 2022 melalui daring 

menggunakan aplikasi zoom  meeting dapat mengetahui pentingnya melakukan persiapan 

pranikah dan prakonsepsi pada remaja dan calon pengantin.   

Jumlah peserta yang hadir  : 26 orang  

Jumlah panitia pelaksana  : 7 orang  

Catatan penting selama pelaksanaan kegiatan :Penyuluhan ini diterima dengan baik oleh 

seluruh peserta yang membahas tentang persiapan pranikah dan prakonsepsi  melalui 

peningkatan pengetahuan pada remaja dan calon pengantin .Memberikan penjelasan 

kepada peserta dalam pengabdian ini yaitu seberapa penting mengetahui persiapan 

pranikah dan prakonsepsi pada remaja dan calon pengantin. 

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

Bekasi, 23 Januari 2022 

   Mengetahui 
program studi kebidanan  (S1  )     Ketua Pelaksana 



 (Puri Kresna Wati,SST.,M.KM)                                                                  

NIDN. 0309049001        (Dr. Marni Br Karo, S. Tr. Keb., SKM., M. Kes.) 

       NIDN. 0323077402 

 

                                                                        

Ketua UPPM 

STIKes Medistra Indonesia 

 

( Rotua Suriany, M.Kes ) 

NIDN. 0315018401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

KIE PERSIAPAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI PADA REMAJA  

Pokok Bahasan :KIE Persiapan Pranikah Dan Prakonsepsi Pada 

Remaja  

Sasaran   :  Remaja Dan Calon Pengantin  

Waktu    : 180 Menit 

Penyuluh   : Mahasiswa S1 Kebidanan 2022 (2A Kebidanan) 

Tempat   : Room Zoom Meeting  

Hari/Tanggal Pelaksaan  : Minggu ke 2 Januari 2022 

Jam Pelaksanaan  :  08.00-11.00 WIB 

1 . Tujuan intruksional  

a. Tujuan umum 

setelah diberikan penyuluhan selama 120 menit, diharapkan remaja dan 

calon pengantin  dapat memehami pentingnya malakukan Persiapan 

Pranikah Dan Prakonsepsi. 

b. Tujuan khusus  

Setelah diberikan penyuluhan, Remaja dan Calon Pengantin  dapat: 



1. Meningkatkan pengetahuan tentang persiapan pranikah dan 

prakonsepsi. 

2. Melakukan surveilens dengan kusioner untuk mendapatkan 

pendataan remaja dan calon pengantin  

 

I. SASARAN 

Adapun sasaran dari penyuluhan ini ditujukan khususnya kepada : 

 Remaja dan calon pengantin  

II. MATERI 

a. Pengertian tentang remaja,pranikah dan prakonsepsi 

b. Pelayanan kesehatan pranikah  

c. Informasi pranikah  

d. Informasi kehamilan,penundaan kehamilan,persalinan dan nifas 

e. Informasi tentang penyakit menular seksual  

f. Pemeriksaan kesehatan prakonsepsi 

III. METODE 

1. Penyampaian Materi 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Evaluasi  

IV. MEDIA 

1. PPT 

2. Poster 

3. Video 

4. Link Pree Test dan Post Test 

5. Link Absen  



V. Pengorganisasian dan Uraian Tugas  

1. Pelindung    : Rotua Suryani, SKM., M. Kes. 

2. Penasehat   : Puri Kerna Wati, SST., M.KM. 

3. Ketua Pelaksana  : Dr. Marni Br Karo,S.Tr.Keb.,SKM., M. Kes. 

4. Koordinator Pengmas : Dea  

5. Sie. Acara    

● Moderator  : Syifa Fauzia Zurahra 

● Penyaji   : 1. Dea 2. Neng Yana Rosiana 

● Pembuat materi dan kusioner : Dea,Neng yana rosiana,Inka Octaviani  

6. Sie. Humas  

 Risma Sulistia Riska 

 Zahra Firly Salsabyla  

7. Sie. Dokumentasi 

 Putri Ayu Septiani  

 Inka Octaviani 

VI. STRATEGI PELAKSANAAN 

1. Waktu   : 180 Menit 

2. Tempat :  Room Zoom Meeting 

No  Tahap Kegiatan Kegiatan Peserta  

1 Pembukaan 

(15 Menit)  

1. Mengucapkan salam  

2. Memperkenalkan 

diri  

3. Menyampaikan 

tujuan  

4. Apersepsi dengan 

cara menggali 

pengetahuan yang 

1. Menjawab salam 

dan 

Mendengarkan  

 



dimiliki peserta 

tentang kesehatan 

reproduksi 

2 Pelaksanaan 

(60 Menit) 

1. Menjelaskan Materi 

2. Menampilkan Video  

3. Tanya Jawab 

(Diskusi) 

1. Mendengarkan  

2. Bertanya 

(Diskusi) 

3 Penutup (15 

Menit)  

1. Mengevaluasi 

peserta mengenai 

materi yang telah 

diberikan  

2. Mengucapkan salam 

penutup  

 

1. Mendengarkan  

2. Menjawab salam  

VII. KRITERIA EVALUASI 

a. Butir pertanyaan 

1. kenapa kita wajib untuk melakukan pemeriksaan medis pranikah? 

 

Jawaban :  

Karna pemeriksaan medis sebelum menikah berguna untuk mengetahui 

apakah terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangan dan berguna juga 

untuk mencegah penyakit tersebut menyebar pada pasangan atau pun pada anaknya 

nanti. Maka dari itu  Pasangan yang akan menikah sangat disarankan untuk 

melakukan pemeriksaan medis pranikah, supaya tidak ada penyesalan di kemudian 

hari. Selain itu, untuk mengetahui apakah pasangan kita mengidap penyakit-

penyakit tertentu yang berbahaya bagi pasangan dan anaknya nanti, bisa dilakukan 

dengan pemeriksaan  pra nikah. Misalnya seperti penyakit darah genetik atau 

penyakit infeksi. Contoh penyakit darah genetik yang dimaksud adalah penyakit 



anemia sel sabit, sedangkan penyakit infeksi yang dimaksud adalah hepatitis atau 

HIV/AIDS. 

Adapun pemeriksaan medis pranikah yaitu : 

Jenis pemeriksaan Tujuan 

Analisa hematologi (Hb, leukosit, 

eritrosit, trombosit). Gambaran darah 

tepi, HPLC, HbH. 

Mendiagnosis penyakit infeksi, 

penyakit darah, thallasemia trait 

Urine analisis Mernantau kondisi fungsi ginjal atau 

saluran kemih, penyakit metabolik atau 

sistemik 

Golongan darah & rhesus Mengetahui kecocokan rhesus 

Glukosa puasa 

VDRL 

 

HbsAg 

Mengetahui penyakit kencing manis 

(DM) 

Mengetahui infeksi penyakit seksual 

menular seperti syphilis 

Mengetahui  infeksi Hepatitis  

TORCH* (Toxoplasma, Others, 

Rubella, CMV, Herpes)*khusus 

wanita* 

Mengetahui adanya infeksioleh parasit 

Toxoplasma, Virus aubeaa, Virus 

Cwomegalo dan Virus Herpes yang 

menyebabkan keguguran, kelainan / 

cacat janin dan kelahiran prematur 

 

2. Apakah aman melakukan hubungan seksual saat hamil? 

 

Jawaban : 

Bumil dan suami mungkin pernah merasa takut untuk berhubungan 

seksual karena khawatir akan menyakiti janin dalam kandungan. Padahal 

kenyataannya, berhubungan seks saat hamil bukanlah hal yang dapat 

membahayakan kehamilan. Hal ini karena janin dilindungi oleh rahim dan cairan 

ketuban di dalam rahim.Namun, apabila Bumil merasakan nyeri atau kram perut 

disertai keluarnya darah dari vagina setelah berhubungan intim, kondisi tersebut 

perlu segera diperiksakan ke dokter kandungan. 



 

3.Mengapa dalam masa Prakonsepsi, apalagi mempersiapkan kehamilan calon 

ibu harus sehat dari segi mental atau lainny?  

Jawaban :  

Karna mempersiapkan prakonsepsi sangat penting untuk keselamtan serta 

kesehatan ibu dan bayi maka dari itu calon ibu harus  mempersiapkan kesehatan 

mental yang kuat agar komplikasi dalam kehamilan dapat dicegah . 

 

VIII. DAFTAR HADIR PROMOSI KESEHATAN (PENGMAS) 

MATERI/ TEMA :KIE Persiapan Pranikah Dan Prakonsepsi Pada 

Remaja   

HARI/ TANGGAL : Minggu Ke 3 Januari 

JAM   : 09.00-10.30 WIB  

TEMPAT  : Room Zoom Meeting 

 

LAMPIRAN 3 

ABSENSI PESERTA 

 

  EMAIL NAMA 

LENGKAP 

KEHADIRAN 

1. Anggrainianggraini641@gmail.com Anggraini Hadir 

2. adeliaaurelly362@gmail.com Adelia aurelly Hadir 

3. fazrazahra25@gmail.com Fazra latifah 

azzahra 

Hadir 

4. saputrianti16@gmail.com Anti saputri Hadir 

5. dewimayas581@gmail.com Dewi mayas saroh Hadir 

6. lisa.alkan25@gmail.com Lisa alis kanina Hadir 

mailto:Anggrainianggraini641@gmail.com
mailto:adeliaaurelly362@gmail.com
mailto:fazrazahra25@gmail.com
mailto:saputrianti16@gmail.com
mailto:dewimayas581@gmail.com
mailto:lisa.alkan25@gmail.com


 

7. intanlilis402@gmail.com Lilis intan P Hadir 

8. adriansyahhaikal26@gmail.com Adrian Hadir 

9. nur.aseptiani62@gmail.com Nur annisa septiani Hadir 

10. selpiahmarwah66@gmail.com Selpiah marwah Hadir 

11. windadelpia20@gmail.com Winda delpia Hadir 

12. aenin583@gmail.com Nuraini Hadir 

13. lisma5764@gmail.com Lisma Hadir 

14. sakinahmawadah363@gmail.com Sakinah Hadir 

15. intanputri281220@gmail.com Intan putri Hadir 

16. lyanenel188@gmail.com Lyan nurlianti 

lutfiah 

Hadir 

17. deaayuoctvia23@gmail.com Dea ayu octavia Hadir 

18. alendzyaqf@gmail.com Alendzya qintara 

fatharani 

Hadir 

19. nadirafirli491@gmail.com Firli nadira putri Hadir 

20. regitaputri734@gmail.com Regita ardita putri Hadir 

21. anjarriani 152@gmail.com Anjar dwi ariani Hadir 

22. deikarajbani298@gmail.com Asri deika rajbani Hadir 

23. andinisri829@gmail.com Sriandini Hadir 

24. rrasatiii1103@gmail.com Rarasati  Hadir 

25. budilayo@gmail.com Jihan fajrilia Hadir 

26. kheylamaulida951@gmail.com Kheyla maulida  Hadir 

mailto:intanlilis402@gmail.com
mailto:adriansyahhaikal26@gmail.com
mailto:nur.aseptiani62@gmail.com
mailto:selpiahmarwah66@gmail.com
mailto:windadelpia20@gmail.com
mailto:aenin583@gmail.com
mailto:lisma5764@gmail.com
mailto:sakinahmawadah363@gmail.com
mailto:intanputri281220@gmail.com
mailto:lyanenel188@gmail.com
mailto:deaayuoctvia23@gmail.com
mailto:alendzyaqf@gmail.com
mailto:nadirafirli491@gmail.com
mailto:regitaputri734@gmail.com
mailto:152@gmail.com
mailto:deikarajbani298@gmail.com
mailto:andinisri829@gmail.com
mailto:rrasatiii1103@gmail.com
mailto:budilayo@gmail.com
mailto:kheylamaulida951@gmail.com


LAMPIRAN 4  

ABSENSI PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  MEDISTRA INDONESIA 

 

Tema Kegiatan : KIE PERSIAPAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI PADA 

         REMAJA  

Pelaksanaan     : 23 Januari 2022 

 

NO NAMA Jabatan TTD 

1  Dr. Marni Br Karo, S.Tr .Keb., SKM., M. Kes.  

Ketua 

Pelaksana   

2  Dra. Isti Ratnariningsih, MARS  Anggota   

3 
Dea  

Anggota  

4  Inka Octaviani  

Anggota 

 

5  Neng Yana Rosiana  
Anggota 

 

6  Putri Ayu Septiani  

Anggota 

 

7  Risma Sulistia  
Anggota 

 

8  Syifa Fauzia Zurahra 
Anggota 

 

9  Zahra Firly Salsabyla  

Anggota 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ketua Pelaksana 

 

(Dr. Marni Br Karo, S.Tr .Keb., SKM., M. Kes.) 
 



 

LAMPIRAN 5 

Hasil Pos Test dan Pre Test 

A. Hasil Pre Test  

Berdasarkan Lembar pre test yang diberikan kepada para peserta melalui link google 

form didapatkan hasil bahwa hampir dari kebanyakan peserta belum sepenuhnya mengetahui 

tentang persiapan pranikah dan prakonsepsi , serta para peserta kurang mengetahui   apa saja 

pemeriksaan yang dilakukan sebelum menikah dan sebelum hamil. 

B. Hasil Post Test 

Berdasarkan Lembar pos test yang diberikan kepada para peserta melalui link google 

form didapatkan hasil bahwa peserta sudah lebih memahami menganai persiapan pranikah dan 

prakonsepsi ksusunya pemeriksaan kesehatan . Sehingga, bagi parapeserta yang hadir di dalam 

room zoom meeting bisa lebih memperhatikan kondisi kesehatan pasangan masing-masing 

sebelum melakukan pernikahan dan sebelum mempunyai anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 6 

MATERI PENYULUHAN 

 

1. Pranikah  

Kata dasar dari pranikah ialah "nikah" yang merupakan ikatan (akad) perkawinan yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Imbuhan kata pra yang memiliki 

makna sebelum, sehingga arti dari pranikah adalah sebelum menikah atau sebelum adanyanya 

ikatan perkawinan (lahir batin) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri (Setiawan, 

2017). 

A. Tujuan Asuhan Pranikah 

 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil (prakonsepsi) atau pranikah 

bertujuan untuk:  

a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat 

             dan berkualitas. 

b. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. 

c. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi 

d. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan 

bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

B. Persiapan Pra Nikah 

1.  Persiapan Fisik 

 Pemeriksaan fisik yang dilakukan minimal meliputi pemeriksaan tanda vital (tekanan 

darah, suhu, nadi, dan laju nafas) dan pemeriksaan status gizi (menanggulangi masalah kurang 

energi kronis (KEK) dan pemeriksaan status anemia). 

2. Pemeriksaan Penunjang 



Pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas 

pemeriksaan darah rutin, darah yang dianjurkan, dan pemeriksaan urin yang diuraikan sebagai 

berikut (Kemenkes, 2015) : 

a) Pemeriksaan darah rutin 

Meliputi pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah Pemeriksaan hemoglobin untuk 

mengetahaui status anemia seseorang, Anemia didefinisikan sebagai berkurangnya satu atau lebih 

parameter sel darah merah: konsentrasi hemoglobin, hematokrit atau jumlah sel darah merah. Menurut 

kriteria WHO anemia adalah kadar hemoglobin di bawah 13 g% pada pria dan di bawah 12 g% pada 

wanita. Berdasarkan kriteria WHO yang direvisi/ kriteria National Cancer Institute, anemia adalah 

kadar hemoglobin di bawah 14 g% pada pria dan di bawah 12 g% pada wanita.  

b) Pemeriksaan darah yang dianjurkan 

Meliputi gula darah sewaktu, skrining thalassemia, malaria (daerah endemis), hepatitis B, 

hepatitis C, TORCH (Toxoplasma, rubella, ciromegalovirus, dan herpes simpleks), IMS (sifilis), dan 

HIV, serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi. 

1. Pemeriksaan gula darah 

 Kadar gula darah yang tinggi atau penyakit diabetes dapat mempengaruhi fungsi 

seksual, mesnstruasi tidak teratur (diabetes tipe 1), meningkatkan risiko mengalami 

Polycystic ovarian syndrome (PCOS) pada diabetes tipe 2. inkontensia urine, neuropati, 

gangguan vaskuler, dan keluhan psikologis yang berpengaruh dalam patogenesis terjadinya 

penurunan libido, sulit terangsang, penurunan lubrikasi vagina, disfungsi orgasme, dan 

dyspareunia. Selain itu diabetes juga berkaitan erat dengan komplikasi selama kehamilan 

seperti meningkatnya kebutuhan seksio sesarea, meningkatnya risiko ketonemia. 

preeklampsia, dan infeksi traktus urinaria, serta meningkatnya gangguan perinatal 

(makrosomia, hipoglikemia, neonatus, dan ikterus neonatorum) (Kurniawan, 2016). 

2. Pemeriksaan hepatitis 

 Penyakit yang menyerang organ hati dan disebabkan oleh virus hepatitis B, ditandai 

dengan peradangan hati akut atau menahin yang dapat berkembang menjadi sirosis hepatis 

(pengerasan hati) atau kanker hati. Gejala hepatitis B adalah terlihat kuning pada bagian putih 

mata dan pada kulit, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan 

demam. Dampak hepatitis B pada kehamilan dapat menyebabkan terjadinya abortus, 

premature, dan IUFD. Dapat dicegah dengan melaksukan vaksinasi dan menghindari hal-hal 

yang menularkan hepatitis B (Kemenkes, 2017). Cara penularan hepatitis B melalui darah 

atau cairan tubuh yang terinfeksi, hubungan seksual dengan penderita hepatitis B, 



penggunaan jarum sutik bersama, dan proses penularan dapat ditularkan dari ibu hamil 

penderita hepatitis B ke janinnya. 

3. Pemeriksaan TORCH 

 Suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi toxoplasma gondii, rubella, 

cytomegalovirus (CMV), dan herpes simplex virus II (HSV II). Dapat ditularkan melalui : 

 Konsumsi makanan dan sayuran yang tidak terlalu bersih dan tidak dimasak dengan 

sempurna atau setengah matang 

  Penularan dari ibu ke janin 

 Kotoran yang terinfeksi virus TORCH (kucing, anjing, kelelawar, burung Dampak 

TORCH bagi kesehatan dapat menimbulkan masalah kesuburan baik wanita maupun 

laki-laki sehingga menyebabkan sulit terjadinya kehamilan, kecacatan janin, dan 

risiko keguguran, kecacatan pada janin seperti kelainan pada syaraf, mata, otak, paru, 

telinga, dan terganggunya fungsi motoric. 

4. Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual) 

 Penyakit infeksi yang dapt ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit yang 

tergolong dalam IMS seperti sifilis, gonorea, klamidia, kondiloma akuminata, herpes 

genitalis, HIV, dan hepatitis B, dan lain-lain. Gejala umum infeksi menular seksual (IMS) 

pada perempuan :  

 Keputihan dengan jumlah yang banyak, berbau, berwarna, dan gatal 

 Gatal di sekitar vagina dan anus 

 Adanya benjolan, bintil, kulit, atau jerawat di sekitar vagina atau anus 

 Nyeri di bagian bawah perut yang kambuhan, tetapi tidak berhubungan dengan 

menstruasi  

 Keluar darah setelah berhubungan seksual 

 Demam Gejala umum infeksi menular seksual pada laki-laki : 

- Kencing bernanah, sakit, perih atau panas ppada saat kencing 

- Adanya bintil atau kulit luka atau koreng sekitar penis dan selangkangan 

paha 

- Pembengkakan dan sakit di buah zakar  

- Gatal di sekitar alat kelamin  

- Dampak infeksi menular seksual yaitu kondisi kesehatan menutun, mudah 

tertular HIV/AIDS, Mandul, keguguran, hamil di luar kandungan, cacar 

bawaan janin, kelainan penglihatan, kelainan syaraf, kanker serviks, dan 

kanker organ seksual lainnya. 

 



 

5. Pemeriksaan HIV 

 HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang dan melemahkan 

sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi sehingga tubuh mudah tertular berbagai 

penyakit. AIDS (Acquire Immuno Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan gejala dan 

tanda penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Seseorang 

yang menderita HIV, tiak langsung menjadi AIDS dalam kurun waktu 5 - 10 tahun. Penularan 

HIV di dapatkan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya (cairan sperma, cairan vagina, dan 

air susu ibu). Cara penularan HIV melalui:  

- Hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi HIV. 

- Penggunaaan jarum suntik bersama-sama dengan orang yang sudah terinfeksi HIV 

(alat suntik, alat tindik, dan alat tato). 

- Ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya. Penularan dapat terjadi selama 

kehamilan, saat melahirkan, dan saat menyusui 

- Transfusi darah atau produk darah lainnya yang terkontaminasi HIV. 

 

 Semua orang bisa berisiko tertular HIV, tetapi risiko tinggi terdapat pada pekerja 

seksual, pelanggan seksual, homoseksual (sesame jenis kelamin), dan penggunaan narkoba 

suntik. Cara pencegahan penularan HIV - AIDS dapat dilakukan dengan ABCDE yaitu: 

a. Abstinence (tidak berhubungan seksual) 

b. Be faithful (saling setia, tidak berganti pasangan) 

c. Use Condom (menggunakan kondom jika memiliki perilaku seksual berisiko) 

d. No Drugs (tidak menggunakan obat-obat terlarang, seperti narkotika, zat adiktif, tidak 

berbagi jarum (suntik, tindik, tato) dengan siapapun. 

e. Education (membekali informasi yang benar tentang HIV/AIDS)  

 

a) Pemeriksaan urin rutin 

 Urinalissis atau tes urin Rutin digunakan untuk mengetahui fungsi ginjal dan 

mengetahui adanya infeksi pada ginjal atau saluran kemih. 

 

b) Pemberian imunisasi 

 Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap 

penyakit tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan 

bayi terhadap penyakit tetanus. Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT) dilakukan untuk 

mencapai status TS hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Status T5 sebagaimana 

dimaksud ditujukkan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh. Dalam hal 



statusimunisasi belum mencapai status T5 saat pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, maka 

pemberian imunisasi tetanus toxoid dapat dilakukan saat yang bersangkutan menjadi calon 

pengantin. 

A.  Konseling/Konsultasi kesehatan pranikah  

Konseling pranikah dikenal dengan sebutan pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, 

terapi pranikah, maupun program persiapan pernikahan. Konseling pranikah merupakan suatu proses 

konseling yang diberikan kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan menerima agar 

mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan 

(Triningtyas, dkk, 2017). 

Konseling pernikahan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi 

tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan 

konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik 

(Kertamuda, 2009).Bimbingan konseling pra nikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri 

dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan 

perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat 

untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri 

yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri 

(Zulaekha, 2013) 

Menurut Kemenkes (2015), informasi pranikah yang dibutuhkan sebelum memasuki jenjang 

pernikahan meliputi:  

1) Kesehatan reproduksi 

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak 

semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses 

reproduksi. Catin perlu men getahui mengetahui informasi kesehatan reproduksi untuk menjalankan 

proses fungsi perilaku reproduksi yang sehat dan aman.  

Catin perempuan akan menjadi calon ibu yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat 

melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Catin laki-laki akan menjadi calon ayah yang harus 

memiliki kesehatan yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, seperti menggunakan 

alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Laki-laki dan perempuan 

mempunyai risiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Perempuan lebih rentan 

terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat berhubungan seksual,hamil, 

melahirkannifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur alat reproduksinya lebih 



rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual. Laki-laki dan perempuan 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksi. 

2) Hak dan kesehatan reproduksi seksual 

Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan 

kehidupan reproduksinya. Hak ini menjamin setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara 

bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak serta untuk 

memperoleh informasi kesehatan reproduksi. Informasi yang perlu diketahui natra lain: 

1. Kesehatan reproduksi, permasalahan, dan cara mengatasinya. 

2. Penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindung dari infeksi meular 

seksual (IMS), HIV-AIDS, dan infeksi saluran reproduksi (ISR), serta memahami cara 

penularannya, upaya pencegahan, dan pengobatan. 

3. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai 

dengan pilihan, dan tanpa paksaan serta mengetahui dan memahami efek samping dan 

komplikasi dari masing-masinng alat dan obat kontrasepsi. 

4. Catin laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang 

dibutuhkan. Catin perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang 

dibutuhkan agar sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta 

memperoleh bayi yang sehat. 

5. Hubungan suami istri harus didasari rasa cinta dan kasih sayang, saling menghargai dan 

menghormati pasangangan, serta dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama 

tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. 

Perilaku yang harus dihindari dalam aktivitas seksual antara lain: 

1. Melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi dan masa nifas  

2. Melakukan hubungan seksual melalui dubur dan mulut karena berisiko dalam penularan 

penyakit dan merusakorgan reproduksi. 

3) Kesetaman gender dalam kesehatan reproduksi 

4) Cara merawat organ reproduksi 



Untuk menjaga kesehatn dan fungsi organ reproduksi perlu dilakukan perawatan baik pada laki-

laki dan perempuan, antara lain: 

1. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. 

2. Menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat dan cairan. 

3. Bersihkan organ kelamin sampai bersih dan kering.  

4. Menggunakan celana yang tidak ketat 

5. Membersihkan organ kelamin setelah BAK dan BAB. 

 Cara merawat organ reproduksi perempuan antara lain: 

1. Bersihkan organ kelamin dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan. 

2. Sebaiknya tidak menggunakan cairan pembilas vagina karena dapat membunuh bakteri baik dalam 

vagina dan memicu tumbuhnya jamur. 

3. Pilihlah pembalut berkualitas yang lembut dan mempunyai daya serap tinggi. Jangan memakai 

pembalut dalam waktu lama. Saat menstruasi, ganti pembalut sesering mungkin. 

4. Jika sering keputihan, berbau, berwama, dan terasa gatal, serta keluhan organ reproduksi lainnya 

segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan 

 Cara merawat organ reproduksi laki-laki antara lain: 

1. Menjaga kebersihan organ kelamin 

2. Dianjurkan sunat untuk menjaga kebersihan kulup kulit luar yang menutup penis. 

3. Jika ada keluhan pada organ kelamin dan daerah sekitar kelamin segera memeriksakan diri ke petugas 

kesehatan 

 2. Prakonsepsi  

 Prakonsepsi adalah masa sebelum kehamilan terjadi (Katherine, dkk, 2013). Sehingga 

prakonsepsi adalah sebelum terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma yang dapat 

menyebabkan kehamilan. Perawatan prakonsepsi adalah perawatan yang diberikan sebelum 



kehamilan dengan sasaran mempermudah seorang wanita mencapai tingkat kesehatan yang 

optimal sebelum ia mengandung. 

A. Pemeriksaan Kesehatan Prakonsepsi 

Pemeriksaan kesehatan prakonsepsi adalah sekumpulan pemeriksaan untuk 

memastikan status kesehatan pasangan, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, 

menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan 

janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi berarti kita dan pasangan dapat 

melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit 

yang diturunkan secara genetik (Prodia, 2014). 

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan konsepsi adalah untuk membangun 

keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan 

dilahirkan termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi 

kondisi kesehatan keturunan bukan karena kecurigaan dan juga bukan untuk mengetahui 

keperawanan. 

Manfaat tes kesehatan sebelum prakonsepsi antara lain: 

a. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya 

penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang kesehatan anak yang akan 

dilahirkan termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat 

mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan bukan karena kecurigaan dan juga 

bukan untuk mengetahui keperawanan. 

b. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya 

penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang berpotensi menular. 

c. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran 

penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini juga 

akan berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. 

d. Sebagai upaya untuk menjamin lahimya keturunan yang sehat dan berkualitas 

secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini akan diketahui secara 

dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh kedua pasangan. 

e. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing pasangan. 



f. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada 

diri masing-masing pasangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan-

tujuan mulia pernikahan. 

g. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam 

keharmonisan dan keberlangsungan hidup pemikahan terjadi. 

Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang mengancam kesehatan 

masing-masing pasangan yang akan ditimbulkan oleh persentuhan atau hubungan seksual di 

antara mereka. 

a) Perencanaan Kehamilan (Kemenkes RI, 2017) 

Kehamilan adalah masa dimana seorang perempuan memiliki janin yang sedang 

tumbuh didalam tubuhnya. Setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan dan dijaga 

perkembangannya dengan baik.  

Catin perlu mengetahui tanda-tanda kehamilan agar mempunyai pemahaman dan 

kepedulian bila hamil kelak, mempersiapkan diri untuk hamil dan bersalin secara sehat dan 

aman. 

b) Dampak Usia Kehamilan Muda dan Kehamilan Tua 

Menurut Kemenkes RI (2017:105) dampak usia kehamilan terlalu muda dan tua yaitu sebagai 

berikut: 

 1) Kehamilan pada usia muda (<20 tahun) 

a. Organ reproduksi belum berkembanga sempuma  

b. Keracunan kehamilan (preeklamsi)  

c. Keguguran  

d. Perdarahan 

e. Resiko panggul sempit sehingga menyulitkan saat 

bersalin  

f. Bayi lahir sebelum waktunya  

g. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

h. Cacat bawaan 



i. Masalah mental sosial (Ibu belum siap menerima 

kehamilan) 

 2) Kehamilan pada usia tua (>35 tahun) 

a. Dapat meningkatkan resiko hipertensi dalam kehamilan  

b. Diabetes  

c. Pre eklamsi 

d. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

e. Cacat Bawaan 

f. Lahir Sebelum waktunya 

g. Keguguran  

c) Mencegah Kehamilan Usia Muda 

Menurut Kemenkes RI (2017:105) cara mencegah kehamilan di usia muda, yaitu: 

a. Mengupayakan pernikahan pada perempuan usia diatas 20 tahun. 

b. Tunda kehamilan pertama sampai usia perempuan diatas 20 tahun. 

c. Konsultasikan dengan petugas kesehatan mengenai metode kontrasepsi yang 

tepat digunakan untuk menunda kehamilan sesuai dengan kondisi pasangan 

suami istri 

d)     Metode Kontrasepsi yang dapat digunakan untuk Penundaan dan Penjarangan 

Kehamilan 

Menurut Kemenkes RI (2017:105) berikut merupakan metode kontrasepsi yang dapat 

digunakan untuk penundaan dan penjarangan kehamilan, yaitu: 

1) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

a. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

b. Implant  

c. Metode Operasi Wanita (MOW) 

d. Metode Operasi Pria (MOP)  

2) Non-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non-MKJP) 



a. Metode Amenore Laktasi (MAL) 

b. Kondom  

c. KB Suntik 

d. KB Pil 

a)      Tanda-Tanda Kehamilan 

 Tes kehamilan positif (+)  

 Tidak mendapat menstruasi/ haid sebagaimana biasanya (tidak menstruasi pada 

siklus haid bulan berikutnya).  

 Timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta 

sering buang air kecil.  

 Tidak ada nafsu makan.  

 Kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau 

tidak pernah dimakannya.  

 Pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak 

jantung janin 

 

LAMPIRAN 6 

DOKUMENTASI KEGIATAN  

1. Poster  

 



2. Leaflet  

 

 

3. Background zoom  

 

4. E-sertifikat  

 



5. Link Zoom 

http://us02web.zoom.us/j/85170219067?pwd=WVdFRzE1UituOC9EdlhHUUFhZ

jZCZz09  

6.  Power Point 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pembicara 

 PEMATERI 1         PEMATERI 2 

 

        
 

 

 PEMUTARAN VIDEO  

 

http://us02web.zoom.us/j/85170219067?pwd=WVdFRzE1UituOC9EdlhHUUFhZjZCZz09
http://us02web.zoom.us/j/85170219067?pwd=WVdFRzE1UituOC9EdlhHUUFhZjZCZz09


 

 

8. All Peserta  

 

      
 

 

  

 

 

 

 

9. Pretes dan postest  

 

                 
 

 

 



LAMPIRAN 10 

SUSUNAN ACARA 

Pengabdian Masyarakat STIKes Medistra Indonesia 

Prodi S1 Kebidanan 2022 

Rabu, 12 Maret 2022 

Susunan Acara 

 

WAKTU KEGIATAN PEMBICARA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Jam 08.30 

Panitia Sudah 

Masuk Ke 

Zoom 

Meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan link zoom melalui 

grup 

Penyampaian Tata Tertib  

Pengabdian Masyarakat 

a. Peserta yang mengikuti 

zoom harus berpakaian 

sopan 

b. Semua peserta dimohon 

mengaktifkan video 

pada acara pembukaan 

sampai penutupan 

c. Peserta di harapkan 

mematikan 

suara(mute) 

microphone selama 

proses pengabdian 

masyarakat berlangsung. 

Putri Ayu Septiani Mc 



08. 55 

WIB 

d. Pada sesi tanya jawab 

pertanyaan peserta 

diberikan melalui room 

chat pada aplikasi zoom 

e. Link daftar hadir akan 

diberikan 30 menit 

setelah pengabdian 

masyarakat dimulai, dan 

evaluasi kegiatan 

pengabdian masyarakat 

akan diberikan 30 menit 

sebelum Pengmas  

berakhir 

f. Semua peserta 

diharapkan dapat 

mengikuti kegiatan 

pengabdian masyarakat 

hingga selesai dan tertib 

09.00-09.05 

WIB 
Pembukaan Putri Ayu Septiani Moderator  

09.06-09.10  

WIB 

Membacakan susunan acara  

 

Syifa Fauzia 

Zurahra 
Moderator 

09.11 – 09.45 

WIB 

Pemaparan Materi : 

 

Dea dan Neng 

Yana Rosiana 
 

09.46 – 10.15 

WIB 
Sesi Tanya jawab 

Syifa Fauzia 

Zurahra Moderator  

10.16 – 10.20 

WIB 

Berikan link post test untuk 

evaluasi  
Risma Sulistia  



10.21 – 10.25 

WIB 

Pembacaan Do’a dan Penutup  Putri Ayu Septiani  

10.26 – 10.30  Sesi foto virtual 

Putri Ayu Septiani 

Inka Octaviani 

All Peserta 


