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Petunjuk Soal : 

 Berdo’a terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

 Pilih salah satu jawaban yang paling tepat pada option A, B, C dan D 

 Beri tanda silang (X) bila jawaban benar 

===================================================================== 

1. Pengertian kebidanan komunitas adalah... 

a. Bidan yang ada di suatu wilayah yang memberikan pelayanan kebidanan 

b. Upaya yang dilakukan Bidan untuk pemecahan terhadap masalah kesehatan Ibu dan Anak 

balita di dalam keluarga dan masyarakat  

c. Bentuk antisipasi masalah yang ada di masyarakat dalam mengurangi masalah yang ada di 

masyarakat 

d. Bidan yang melakukan pencegahan terhadap masalah yang ada di masyarakat dalam suatu desa 

 

2. Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan disebut dengan……. 

a. Posyandu 

b. Tabulin 

c. Dasawisma 

d. Ambulance Desa 

 

3. Salah satu tujuan dari Posyandu adalah…. 

a. Untuk biaya kehamilan dan persalinan 

b. Meningkatkan PSM berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB 

c. Untuk dapat mendeteksi berbagai penyakit 

d. Membantu kelancaran tugas pokok dan program PKK masyarakat 

 

4. Posyandu yang belum mantap  ditandai oleh kegiatan belum terlaksana secara rutin setiap bulan 

serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 orang disebut dengan… 

a. Posyandu Purnama 

b. Posyandu Mandiri 

c. Posyandu Pratama 

d. Posyandu Madya 

 



5. Yang disebut dengan kelompok persepuluh adalah…. 

a. Dasawisma 

b. Tabulin 

c. Posyandu 

d. Dasolin 

 

6. Tabungan yang dipersiapkan untuk persalinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri disebut 

dengan… 

a. Dasolin 

b. Dasawisma 

c. Tabulin 

d. Donor Darah Berjalan 

 

7. Suatu alat Transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan 

pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan disebut dengan… 

a. Ambulan Desa 

b. Donor Darah Berjalan 

c. Dasawisma 

d. Posyandu 

 

8. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan wanita adalah... 
a. Akses ke fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 
b. Kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai  
c. Beban ganda, tanggung jawab tidak proporsioanal  
d. Kurangnya kesadaran wanita terhadap kesehatannya 

 
9. Suatu upaya untuk mendeteksi / mencari penderita dengan penyakit tertentu dalam masyarakat  

dengan melaksanakan pemisahan berdasarkan gejala yang ada disebut dengan... 
a. Deteksi dini 
b. Skrining 
c. Upaya preventif 
d. Pengawasan  

 
 

10. Seorang bidan bekerja di desa Batu Belah. Bidan harus meningkatkan peran serta masyarakat. Selain 

itu, perlu mengembangkan forum PSM di desa Batu Belah. Setelah dikembangkan, bidan harus 

membina peran PSM tersebut. Yang merupakan fungsi dan peran kader adalah... 

a. Pemberian obat cacing 

b. Pengobatan terhadap diare 

c. Penimbangan 

d. Penyuluhan gizi 

 

11. Seorang bidan komunitas bekerja di wilayah desa mandiri. Di komunitas bidan mempunyai tugas dan 

tanggung jawab. Tugas utama bidan di komunitas adalah sebagai berikut, kecuali... 

a. Pelaksana asuhan atau pelayanan kebidanan 

b. Surveillance penyakit yang timbul di masyarakat 

c. Pendidikan klien, keluarga, masyarakat dan tenaga kesehatan 

d. Penelitian dalam asuhan kebidanan 

 

 



12. Berikut ini yang bukan merupakan jumlah standar pelayanan kebidanan yang benar adalah… 
a. Standar pelayanan antenatal (6 standar) 
b. Standar pertolongan persalinan (3 standar) 
c. Standar pelayanan nifas (3 standar) 
d. Standar kegawatdaruratan obstetri-neonatal (9 standar) 

 
13. Dibawah ini yang bukan merupakan manfaat penerapan standar pelayanan kebidanan adalah… 

a. Berguna dalam penerapan norma dan tingkat kinerja yang diperlukan  
b. Melindungi masyarakat, karena penilaian terhadap proses dan hasil dapat dilakukan 

dengan dasar yang jelas  
c. Untuk menentukan kompetensi yang dilakukan bidan dalam menjalani praktik sehari-hari  
d. Untuk memudahkan bidan koordinator dalam melakukan bimbingan medis  

 
 

14. Standar pelayanan kebidanan dalam pelayanan kebidanan terdapat 4 standar pertolongan 
persalinan, kecuali...  
a. Asuhan saat persalinan  
b. Persalinan yang cepat dan tepat 
c. Pengeluaran plasenta dengan penegangan tali pusat  
d. Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi 

 
 

1.   Seorang Bidan D telah menyelesaikan Pendidikan Diploma Kebidanan, telah memiliki STR 

dan diangkat menjadi bidan PTT di Desa Batu Sasak yang terletak di Kecamatan Lipat Kain 

Kabupaten Kampar, untuk mengawali jadi bidan desa perlu melakukan...... 

      a. Pendekatan pada tokoh masyarakat 

      b. Pendekatan lagsung kepada masyarakat 

      c. Mengumumkan diri kalau dirinya bidan terampil 

      d. Pendekatan dengan cara mengundang masyarakat berpesta 
 
 

  Sebutkan tahap – tahap pelaksanaan kegiatan di posyandu ?  
a.       Pendaftaran – Pencatatan – Penyuluhan – Penimbangan – Pelayanan Kesehatan dan 

KB  
b.      Pendaftaran – Pencatatan – Penimbangan – Penyuluhan – Pelayanan Kesehatan dan KB  
c.       Pendaftaran – Penimbangan – Penyuluhan – Pencatatan – Pelayanan Kesehatan dan KB  
d.      Pendaftaran – Penimbangan – Pencatatan – Penyuluhan – Pelayanan Kesehatan dan 

KB  
 

  Rumah ibu yang perlu dikunjungi kader posyandu adalah apabila bayi/balita tidak hadir 
dalam kegiatan posyandu selama… 

a.      1 tahun 

b.      6 bulan 

c.       2 bulan 

d.      5 bulan 

 

 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-bidan-dan-falsafah.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-bidan-dan-falsafah.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-bidan-dan-falsafah.html


 

Dibawah ini yang tidak termasuk syarat  untuk menjadi donor darah adalah…. 
a. Tidak sedang hamil dan menyusui 
b. Berusia 17-65 tahun 
c. Berat badan < 45 tahun 
d. Berbadan sehat 

 
 

 

suatu upaya pemeliharaan kesehatan diri, oleh, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan 

berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara pra upaya 

dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, 

merupakan pengertian dari…. 

a. Tubulin 

b. Dasolin 

c. Poskesdes 

d. Posyandu  

Poskesdes merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di 

desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, dibawah 

ini merupakan bentuk kegiatan pada poskesdes, kecuali…. 

a. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas  

b. Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui  

c. Pelayanan kesehatan untuk anak  

d. Penanganan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas 

 

GOOD LUCK 
 


