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LAPORAN KEMAJUAN 

1. Target Luaran 

Target luaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang kesehatan ibu dan anak terhadap ibu hamil dan kader posyandu sebagai 

kelompok sasaran, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang 

pemanfaatan teknologi informasi mutakhir berupa telepon seluler sebagai salah 

satu upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewaspadaan dini, 

sehingga dapat membentuk sistem informasi kesehatan ibu hamil di Desa Tembok 

Kidul.  Kegiatan ini meliputi penyuluhan, demonstrasi dan praktek secara 

langsung menggunakan program SMS PIA (Peduli Ibu dan Anak) sehingga 

mendukung ketercapaian target dari kegiatan ini. 

2. Metode 

a. Persiapan Program 

1) Persiapan Lokasi Kegiatan 

Persiapan lokasi sebagai penanggung jawab adalah Lu’lu Nafisah. 

Persiapan lokasi meliputi survei lapangan untuk menentukan desa sasaran. 

Survei dilakukan dengan mengumpulkan data beberapa desa untuk 

menentukan desa yang paling membutuhkan dan strategis untuk 

dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Mutakhir (TIM). Data yang dibutuhkan jumlah ibu hamil dan kader 

posyandu. Penilaian desa sasaran dilakukan dengan melihat jumlah ibu 

hamil dan jumlah kader, keterjangkauan dengan pusat pelayanan kesehatan, 

pengaruh perangkat desa dan tenaga kesehatan setempat, keaktifan kader 

kesehatan setempat dan keaktifan kegiatan posyandu. Persiapan desa 

mencakup perjanjian dengan kepala desa untuk menentukan jadwal 

pelaksanaan kegiatan dan tempat pelaksanaan. 

2) Persiapan Acara 

Penanggung jawab untuk persiapan acara adalah Rokhmatul Ikhsani. 

Persiapan ini meliputi penyusunan konsep dan susunan acara, strategi 



sosialisasi kepada perangkat desa, petugas kesehatan dan kader kesehatan 

desa agar mendukung dan membantu kelancaran jalannya program hingga 

pelaksanaan program berakhir. Selain itu menentukan tempat kegiatan, 

pemilihan dan koordinasi dengan penyuluh dari Puskesmas I Adiwerna.  

3) Persiapan Materi dan Media 

Penagggung jawab pada persiapan tersebut adalah Adelies Oktorita. 

Persiapan materi dan media penyuluhan serta sosialisasi yaitu poster, stiker, 

kalender, dan leaflet. Materi dikemas sedemikian rupa agar mudah diserap 

oleh kelompok sasaran. Persiapannya meliputi merancang dan mencetak 

materi dan media penyuluhan. 

4) Persiapan Konsumsi 

Penangung jawab pada persiapan konsumsi adalah Rizqi Utami. 

Persiapan konsumsi meliputi pemesanan makan, snack, dan minum untuk 

pelaksanaan kegiatan pelatihan pemanfaatan TIM. Pemesanan konsumsi 

disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran dan tamu undangan dengan 

mempertimbangkan lamanya waktu pelaksanaan dan kebutuhan gizi ibu 

hamil. 

5) Persiapan Perlengkapan 

Penanggung jawab  pada persiapan perlengkapan adalah Lu’lu 

Nafisah. Persiapan perlengkapan meliputi sound system, LCD, backdrop, 

spanduk, kursi, dan perlengkapan lain yang mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga mempersiapkan bingkisan berupa 

kalender, stiker, dan leaflet yang dikemas sedemikian rupa untuk dibagikan 

kepada seluruh peserta yang hadir. 

b. Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pemanfaatan TIM diselenggarakan di 

balai Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Jumlah 

peserta yang hadir berjumlah 40 orang kelompok sasaran yang terdiri dari ibu 

hamil dan kader, serta 1 Bidan Desa, 3 perangkat desa, dan 26 Wanita Usia 

Subur (WUS). Kelompok sasaran merupakan target utama kami dalam 



meningkatkan kewaspadaan dini ibu hamil dengan memanfaatkan Program 

SMS-PIA. Sedangkan ikut berpartisipasinya kader kesehatan dan bidan desa 

dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi reinforcing factor (faktor 

pendorong) yang dapat memotivasi ibu hamil dalam menjaga kesehatan dirinya 

selama masa kehamilan dan pentingnya kewaspadaan dini. Adapun 

keikutsertaan Wanita Usia Subur yang lain diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan mereka tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan pentingnya 

kewaspadaan yang dapat dijadikan pedoman saat mereka mengalami 

kehamilan. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang 

kewaspadaan dini dan pentingya pemanfaatan teknologi informasi yang ada 

pada kegiatan-kegiatan kesehatan lain seperti Posyandu, perkumpulan balita 

yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Sehingga informasi tentang tanda bahaya 

kehamilan dan kewaspadaan dini yang diterima masyarakat tidak bersifat 

sementara namun dapat terus berkelanjutan.  

Kegiatan pelatihan pemanfaatan TIM dilaksanakan oleh mahasiswa 

dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Metode yang diterapkan meliputi 

penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan, pentinganya kewaspadaan dini, 

dan pelatihan pemanfaatan TIM yang berupa SMS-PIA. Peyuluhan 

disampaikan oleh Ibu Risa (Tim Promotor dari Puskesmas I Adiwerna) selama 

45 menit. Materi penyuluhan yang diberikan yaitu Tanda-tanda Bahaya pada 

Kehamilan meliputi faktor resiko 4T, tanda-tanda bahaya seperti edema, keluar 

darah di jalan lahir belum waktunya, dan lain-lain, cara mengatasi gejala-gejala 

khas pada ibu hamil (misalnya mual, selalu ingin buang air kecil, pusing, dan 

sebagainya), dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat tanda bahaya muncul 

serta faktor keterlambatan yang sering disingkat dengan 4T.  

Selama penyuluhan berlangsung terdapat diskusi menarik seputar 

kehamilan. Pertanyaan yang muncul dari warga antara lain cara mengatasi 

edema pada kaki, solusi agar tidak terjadi anemia saat menjelang persalinan, 

dan hal-hal yang harus dilakukan saat tanda-tanda bahaya muncul. Kelompok 

sasaran yang mengajukan pertanyaan diberi Door prize dari Tim Pelaksana. 



Door prize juga diberikan kepada kelompok sasaran yang dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh tim pelaksana sebagai feedback. Pertanyaan 

yang diajukan oleh tim kepada kelompok sasaran adalah apa singkatan dari 

faktor resiko 4T, apa itu eklampsia dan pre-eklampsia, dan tindakan yang 

dilakukan saat tanda bahaya muncul. 

 Setelah penyuluhan, acara dilanjutkan pelatihan pemanfaatan teknologi 

informasi mutakhir, dalam hal ini berupa handphone dalam bentuk SMS-PIA 

(Peduli Ibu dan Anak), dengan demonstrasi dan praktek kembali. Sebelum 

masuk ke dalam pelatihan, terlebih dahulu disampaikan hal-hal penting terkait 

dengan SMS-PIA, meliputi pengertian dari SMS-PIA, kenapa harus diterapkan, 

manfaat, dan mekanisme penerapannya. Demonstrasi dilakukan oleh  Tim 

Pelaksana PKM selama 20 menit sesuai dengan format SMS yang telah 

disusun. Setelah itu, kelompok sasaran diberi kesempatan untuk mempraktekan 

kembali SMS-PIA yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Tim Pelaksana. 

Kelompok sasaran dibagi menjadi 4 kelompok, tiap kelompok berjumlah 10-15 

anggota. Setiap anggota kelompok melakukan demonstrasi secara bergantian 

dengan menggunakan beberapa Handphone yang telah disediakan oleh Tim 

Pelaksana. Selama praktek, banyak pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 

sasaran seputar format yang benar dalam mengirimkan SMS serta nomor yang 

dituju. Redemontrasi dilakukan selama 30 menit. Kegiatan diakhiri dengan 

pembagian bingkisan kepada kelompok sasaran. Secara keseluruhan, acara 

kegiatan pelatihan mammae massage dilaksanakan kurang lebih 120 menit. 

c. Evaluasi 

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui keefektifan dari 

pelatihan penggunaan TIM pada ibu hamil di Desa Tembok Kidul Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal dengan cara mengukur perubahan pengetahuan dan 

keterampilan kelompok sasaran setelah pelatihan penggunaan TIM.  Evaluasi 

untuk mengetahui perubahan pengetahuan menggunakan kuesioner yang 

diberikan sebelum pelatihan (pre-test) dan setelah pelatihan (post-test). Analisis 

yang digunakan menggunakan software SPSS 17 dengan uji paired-sampel t-



test. Sedangkan evaluasi keterampilan penggunaan TIM pada kelompok sasaran 

menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk 

melihat sejauh mana kelompok responden mampu melakukan SMS-PIA sesuai 

format dan dikirim langsung pada tenaga kesehatan. 

 

3. Kemajuan Pekerjaan 

Tahapan kegiatan PKM yang sudah terlaksana sampai pada tanggal 30 Juni 

2013 sudah melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring program bulan 

ke-1. Tahapan selanjutnya adalah monitoring bulan ke-2 dan ke-3 untuk melihat 

apakah program SMS PIA dapat berjalan dengan baik di Desa Tembok Kidul 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

 

4. Ketercapaian Target Luaran 

Target luaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan terkait pemanfaatan teknologi informasi mutakhir pada kelompok 

sasaran yaitu ibu hamil dan kader di Desa Tembok Kidul. Untuk ketercapaian 

target luaran 85% tercapai karena kegiatan ini telah mampu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran dalam melakukan SMS-PIA, 

akan tetapi untuk penerapan lebih lanjut masih dalam proses pemantauan. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari hari hasil evaluasi yang telah dilakkukkan oleh tim, 

meliputi evaluasi peningkatan pengetahuan dan peningkatan keterampilan. 

Hasil evaluasi pengetahuan kelompok sasaran menggunakan software 

SPSS 17 dengan analisis t-test didapatkan hasil nilai p 0,00<α 0,05 yang 

menunjukan ada perbedaan pengetahuan kelompok sasaran sebelum dan setelah 

pelatihan. Kenaikan pengetahuannya sebesar 5,23%. Kenaikan pengetahuan ini 

tidak terlalu tinggi karena pengetahuan saat sebelum intervensi pada responden 

juga sudah tinggi. 

Evaluasi pelaksanaan program SMS-PIA dilakukan dengan cara melihat 

buku laporan SMS-PIA dari tiap-tiap posyandu dan bidan desa. Dalam buku 

laporan ini dapat diketahui berapa banyak SMS dari kelompok sasaran yang 



masuk dan atau berapa banyak SMS yang dikirimkan dari kader untuk kelompok 

sasaran. Adapun format buku laporan terdiri dari nama pengirim, tanggal kirim, isi 

pesan, dan tanggapan atau feedback. Sejauh ini baru ada 8 pesan yang masuk 

dalam buku laporan yang terdiri dari 6 SMS dari ibu hamil dan 2 SMS lain dari 

kader. Hal ini menurut salah satu server SMS-PIA disebabkan karena memang 

belum ada keluhan yang berarti dari kelompok sasaran. Manfaat yang dirasakan 

oleh ibu hamil adalah mendapatkan tanggapan atau saran dari penerima pesan 

yang berguna dalam mengatasi permasalahan pada kehamilan yang sedang terjadi 

pada dirinya. 

5. Permasalahan dan Penyelesaiannya 

a. Administratif 

Pelaksanaan PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) secara administratif 

tidak banyak mengalami kendala, hal ini terlihat dari penerimaan perangkat 

desa yang menyambut positif kegiatan ini dan memberikan kelonggaran 

administratif. 

b. Teknis 

Kendala teknis dilapangan menjadi permasalahan yang paling besar hal itu 

dapat dilihat dari: 

1. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan kelompok sasaran 

2. Kedatangan kelompok sasaran tidak tepat waktu 

3. Tidak tersedia layar proyektor 

4. Tidak semua kelompok sasaran membawa telepon seluler 

Kegiatan penyelesaian yang telah kami coba untuk mengatasi dan 

meminimalkan dampak dari kendala tersebut yaitu: 

1. Melakukan koordinasi dengan bidan desa, perangkat desa, kader kesehatan 

secara intensif untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan. 

2. Menghubungi kembali kelompok sasaran saat acara akan berlangsung. 

3. Menggunakan kain putih polos sebagai pengganti layar proyektor. 



4. Pembagian media untuk membantu kelompok sasaran dalam mempelajari 

program SMS-PIA saat di rumah.  

c. Organisasi Pelaksana 

Posyandu, PKK Desa Tembok Kidul, dan Puskesmas I Adiwerna  menjadi 

mitra kerjasama dalam sosialisasi, persiapan dan pelaksanaan Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM). Kemitraan yang terjalin  sudah berjalan dengan 

baik. 

d. Keuangan 

Kendala keuangan sempat menjadi permasalahan di awal pelaksanaan 

program karena dana baru diberikan pasca kegiatan. Upaya yang dilakukan 

untuk menutup kekurangan pada proses persiapan dan pelaksanaan adalah 

meminjam dana dari organisasi kampus dan iuran anggota. 

e. Lain-lain 

Kendala lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah 

kesibukan akademis tim pelaksana yang padat. Masalah tersebut kami atasi 

dengan cara mengatur dan menyamakan agenda dari masing-masing tim 

pelaksana, serta membagi tugas yang jelas pada masing-masing anggota. 

 

6. Rekapitulasi Penggunaan Biaya 

Spesifikasi Satuan 
Hargasatuan 

(Rp) 

Jumlahharga 

(Rp) 

1 2 3 4 

Bahan habis pakai    

Plakat Desa 1 buah 100.000 100.000 

Doorprize  15buah 20.000 300.000 

Co-card 4 buah 2.500 10.000 

Snack  70dus 9.500 665.000 

Minum 4 dus 35.000 140.000 

Makan Malam Tim  4 dus 15.000 60.000 

Foto Copy   85.500 

Print    30.000 

ATK   125.000 

Souvenir Pembicara 2 buah 120.000 240.000 



Sub total   1.755.500 

Peralatan    

Sewa LCD 1 buah 150.000          150.000 

Sewa sound system 1 set 200.000 200.000 

Pembuatan backdrop  1buah 95.000 95.000 

Pembuatan kalender 80 buah 25.000 2.000.000 

Pembuatan stiker 80 buah 5.000          400.000 

Pembuatan poster   6buah 9.500 57.000 

Pembuatan X- banner 2 buah 90.000 180.000 

Banner  1 buah 95.000 95.000 

Kain putih polos  50.000 50.000 

Sub Total   4.027.000 

Transportasi    

Transprotasi ke Desa (PP) 4 orang/6 

kali 

23.000      1.104.000 

Transportasi perlengkapan acara 

(travel) 

 4 orang 70.000 210.000 

Sub total   1.314.000 

Lain-lain    

Administrasi desa dan perijinan 

desa 

 200.000 200.000 

Kebersihan tempat  50.000 50.000 

Pos Surat 2 kali 20.000 40.000 

Sub total    

   290.000 

Total biaya keseluruhan 6.591.500   

 

7. Dokumentasi Kegiatan 

Persiapan Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi Awal kepada seluruh kader terkait program 

SMS-PIA. 



 

Persiapan media pelatihan dan tempat pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Penyuluhan dan pelatihan 



Pemberian Doorprize pada 

Ibu Hamil yang dapat 

menjawab pertanyaan. 

 

Pengenalan Program SMS-PIA 

Tim Pelaksana yang Sedang Memimpin 

Demonstrasi Pelaksanaan SMS-PIA 

Peserta yang dengan antusias mengikuti pre-test dan post-test 


