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Abstrak
Berbagai kegiatan sesuai dengan konsep teori mengenai asuhan kebidanan
masyarakat yaitu mulai dari kegiatan pengkajian data, perencanaan yang dilakukan
bersama-sama dengan masyarakat hingga pada kegiatan implementasi dari rencana
intervensi yang telah disepakati bersama.
Tujuan dari penelitian ini adalah Melakukan penyuluhan PHBS dan deteksi dini,
faktor risiko serta dampak perlakuan salah serta kekerasan seksual pada anak di tk
pembina negeri ploso desa losari kecamatan ploso kabupaten jombang.
Hasil dari penelitian ini adalah ibu lebih meningkatkan perhatian serta kasih
sayangnya terhadap anak, karena kekerasan pada anak bisa memberikan dampak
akut/kronik bagi tumbuh kembang anak terhadap keluarga dan masyarakat selain itu
menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Serangkaian

PENDAHULUAN

kegiatan

Pengabdian

Berbagai kegiatan sesuai dengan

masyarakat yang akan dilakukan merupakan

konsep teori mengenai asuhan kebidanan

bentuk aplikasi dari dosen Program Studi

masyarakat

yaitu

kegiatan

DIII Kebidanan sebagai pelayan masyarakat

pengkajian

data,

yang

khususnya dalam bidang kesehatan. Sasaran

dilakukan bersama-sama dengan masyarakat

dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini

hingga pada kegiatan implementasi dari

adalah Ibu dan anak yang bersekolah di TK

rencana intervensi yang telah disepakati

Negeri

bersama.

Kecamatan

Bentuk

mulai

dari

perencanaan

kegiatan

pengabdian

Pembina
Ploso

Ploso

Desa

Kabupaten

Losari

Jombang.

masyarakat yang akan dilaksanakan adalah

Kegiatan ini mendapat dukungan dari pihak

Penyuluhan Phbs Dan Deteksi Dini, Faktor

Puskesmas Mojoagung, Dinas Kesehatan

Risiko Serta Dampak Perlakuan Salah Serta

Jombang serta Dosen Prodi DIII Kebidanan

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tk

serta mahasiswa semester VI STIKES

Pembina

PEMKAB JOMBANG.

Negeri

Ploso

Desa

Losari

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

1

TUJUAN KEGIATAN

1.

SASARAN KEGIATAN

Tujuan Umum
Melakukan penyuluhan PHBS dan

Ibu dan anak yang bersekolah di

deteksi dini, faktor risiko serta dampak

TK Negeri Pembina Ploso sejumlah 124

perlakuan salah serta kekerasan seksual

siswa.

pada anak di tk pembina negeri ploso
desa losari kecamatan ploso kabupaten

2.

jombang.

DAFTAR PUSTAKA

Tujuan Khusus

Soetjiningsih. Perlakuan salah pada pada

a. Melaksanakan salah satu bentuk
pengabdian

kepada

masyarakat

sebagai pengamalan Tri Dharma

anak (child abuse). Dalam: Ranuh
IGNG, penyunting. Tumbuh kembang
anak. Jakarta: EGC, 1995. h. 165-75

Perguruan Tinggi.
b. Melakukan

penyuluhan

dan

Jain MA. Emergency department evaluation
of child abuse. Emerg Med Clin Nort

demonstrasi PHBS
c. Melakukan deteksi dini perlakuan

Am 1999;17:575-93

salah pada anak
d. Menganalisa faktor risiko perlakuan

Widiatmoko W, Gunardi H, penyunting.
Buku panduan tatalaksana kasus

salah pada anak
e. Mengatasi dampak perlakuan salah

penganiayaan

dan

penelantaran

anak. Jakarta: IDI, 2000. h. 1-64

pada anak
f. Melakukan deteksi dini kekerasan

American Academy of Pediatrics, Section on

seksual pada anak
g. Menganalisa

faktor

risiko

child

kekerasan seksual pada anak
h. Mengatasi

dampak

Radiology. Diagnostic imaging of

kekerasan

abuse.

Pediatric

2000;

105:1345-8

seksual pada anak.
American

Academy

Neglect.
ini

diadakan

Pediatrics,

Committee on Child Abuse and

MANFAAT KEGIATAN
Kegiatan

of

supaya

evacuation

Guidelines
of

sexual

for
abuse

the
of

semua ibu lebih meningkatkan perhatian

children: subject review. Pediatrics

serta kasih sayangnya terhadap anak, karena

1999;103:186-91

kekerasan pada anak bisa memberikan
dampak akut/kronik bagi tumbuh kembang
anak terhadap keluarga dan masyarakat
selain itu menjaga kebersihan diri dan
lingkungan.

2

3

