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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 

 
Soal Kasus no. 1-5 
Ny. Marti 24 tahun warga desa Batu Sasak yang termasuk desa terpencil jauh dari bidan maupun 
sarana kesehatannya, ny. marti meninggal karena mengalami perdarahan setelah bersalin yang 
ditolong oleh dukun. Darah yang keluar warna merah tua. Kontraksi uterus lembek. 

 
1. Penyebab utama kasus perdarahan terebut di atas adalah....... 

a. Atonia uteri 
b. Retensio plasenta 
c. Perdarahan post partum dini 
d. Robekan jalan lahir 
 

2. Untuk menghindari kasus seperti tersebut di atas pada ibu yang lain, maka bidan melakukan 
kegiatan......... 
a. Pelatihan dukun 
b. Pendataan ibu hamil seluruh desa 
c. Mengklaisifikasikan ibu hamil ke golongan/ tingkatan resiko 
d. Pendekatan pada para pemegang kebijakan dalam pelaksanaan desa siaga 
 

3. Kemudian (soal no.8) dilanjutkan dibentuknya desa siaga. Yang tidak termasuk dalam 
kriteria desa siaga adalah......... 
a. Terbentuknya dasolin 
b. Terbentuknya ambulan desa 
c. Terbentuknya bank darah desa 
d. Terbentuknya arisan dasa wisma 
 

4. Cara mengatasi permasalahan di desa geneng diharapkan tidak terjadi keterlambatan-keterlambatan 
dalam pelayanan, yaitu keterlambatan.........   
a. Terlambat merujuk 
b. Terlambat penanganan 
c. Terlambat mendapatkan informasi 
d. Pengambilan keputusan 
 

5. Usaha untuk menghindari keterlambatan merujuk, dapat dilakukan dengan..... 
a. Membentuk tabulin 
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b. Membentuk suami siaga 
c. Membentuk KPKIA 
d. Membentuk ambulan desa  

 

6. Adanya bidan terlatih dalam melakukan pertolongan persalinan dan tersedianya system rujukan, ini 

merupakan… 

a. Tujuan Persalinan di rumah 

b. Syarat Persalinan dirumah 

c. Asuhan Persalinan dirumah 

d. Definisi Persalinan dirumah 

 

7. Seorang perempuan telah melahirkan bayinya, namun plasenta tidak lahir juga sampai lebih dari 30 

menit. Tindakan yang dilakukan bidan adalah... 

a. Langsung lakukan manual plasenta 

b. Pasang infus dan guyur 

c. Berikan Oksitosin 20-40 iu dlm 1000 ml Nacl 0,9%/ RL dengan 60 tts/menit dan 10 IU IM 

d. Pasang infus dan lakukan rujukan segera 

 

8. Seorang ibu datang ke klinik, umur 39 tahun G5P3A1H3 HPHT 17 Juli 2017, dengan keluhan keluar 

darah dari kemaluan, TD 90/60 mmHg, nadi 100/menit, suhu 37,2oC, pernapasan 24x/menit, apa 

yang akan anda lakukan? 

a. anamnesa 

b. Cari penyebab perdarahan 

c. Pasang infus 

d. Lakukan pemeriksaan labor 

 

9. Perdarahan muncul 6-10 hari psca salin  dan  sub involusi uterus, hal ini disebabkan karena...  

a. Atonia uteri 

b. Retensio plasenta 

c. Plasenta previa 

d. Sisa plasenta 

 

10. Seorang perempuan beruasia 23 tahun datang ke klinik bidan dengan keluhan ada perdarahan yang 

sedikit dan nyeri perut sedang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil servik tertutup dan 

tidak ada pengeluaran jaringan konsepsi, diagnosa yang dapat ditegakkan adalah.... 

a. Abortus inkomplit 

b. Abortus imminens 

c. Mola hidatidosa 

d. Kehamilan ektopik 

 

11. Apabila Seorang perempuan terjadi abortus, tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk 

penatalaksanaannya adalah... 

a. Berikan infus 

b. Berikan obat 

c. Nilai keadaan umum ibu  

d. Lakukan observasi 

 



12. Kelainan trofoblastik gestasional oleh kelainan vili khorionik karena proliferasi  trofoblastik dan 

edema, ini merupakan pengertian dari... 

a. Abortus 

b. Mola hidatidosa 

c. Kehamilan ektopik 

d. Placenta previa 

 

13. Seorang perempuan datang ke klinik bidan dengan keluhan terjadi perdarahan, mual muntah dan 

nyeri perut. Setelah dilakukan pemeriksaan ukuran uterus lebih besar dari usia kehamilan dan tidak 

teraba janin. Diagnosa yang dapat ditegakkan adalah... 

a. Abortus 

b. Mola hidatidosa 

c. Kehamilan ektopik 

d. Placenta previa 

 

14. Dalam pemberian Pembinaan Dukun Bayi, bidan harus menyampaikan atau memberitahu kepada 

dukun bayi tentang... 

a. Pengenalan deteksi dini tetanus neonaturum BBL serta rujukan  

b. Penyuluhan gizi dan KB 

c. Penyuluhan kesehatan lingkungan 

d. Pencatatan kelahiran dan kematian bayi/ibu  

 

15. Di bawah ini merupakan klasifikasi pembinaan dukun, kecuali... 

a. Promosi Bidan Siaga  

b. Promosi desa siaga 

c. Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Rujukan  

d. Pengenalan Dini Tetanus Neonatorum, BBLR, dan Rujukan 

 

16. Salah satu yang menjadi hambatan dalam pembinaan dukun bayi karena kultur yang kuat adalah... 

a. Dukun bayi biasanya adalah orang yang tinggalnya di tempat paling terpencil. 

b. Kepercayaan masyarakat terhadap dukun di peroleh secara turun temurun. 

c. Dukun bayi tidak memiliki peranan penting bagi perempuan di pedesaan 

d. Dukun menetapkan tarif dalam persalinan 

 

17. Dibawah ini yang tidak termasuk pokok Pembinaan Dukun Bayi adalah… 

a. Saran tentang kehamilan 

b. Melakukan persalinan yang bersih dan aman 

c. Mengatasi permasalahan yang muncul pada persalinan 

d. Melakukan persalinan dengan berbagai komplikasi 

 

18. Di bawah ini merupakan Tujuan pembinaan dukun bayi, kecuali  adalah... 

a. Menjaga, menpertahankan, meningkatkan ketrampilan dukun bayi  

b. Sebagai kesempatan pemasukan bahan habis pakai  

c. Dapat membantu kerjaan bidan 

d. Sebagai orang yang dapat mendorong masyarakat untuk bersalin dengan bidan 

 



19. Adanya perasaan malu apabila di latih oleh bidan, dukun merasa tersaingi oleh bidan, dan dukun 

terlalu idealis dengan cara pertolongan persalinan yang di lakukan, hal ini merupakan hambatan 

pembinaan dukun karena.. 

a. Sikap Dukun yang egois 

b. Kultur yang Kuat 

c. Sosial Ekonomi 

d. Sikap Dukun yang Kurang Kooperatif  

 

20. Ibu demam tinggi, Bengkak pada kaki tangan dan wajah, dan Keluar air ketuban sebelum waktunya, 

ini merupakan pelatihan dukun dalam hal... 

a. Pengenalan masa konsepsi 

b. Pengenalan masa kehamilan 

c. Pengenalan tanda bahaya kehamilan 

d. Pengenalan tanda bahaya persalinan 

 
 

 

GOOD LUCK 
 


