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Abstrak

Darah merupakan cairan tubuh terdapat di dalam sistem peredaran darah tertutup dan
sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pemeriksaan golongan darah ABO
dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah pada manusia. Penentuan golongan darah
ABO pada umumnya dengan menggunakan metode Slide. Metode ini didasarkan pada prinsip
reaksi antara aglutinogen (antigen) pada permukaan eritrosit dengan aglutinin yang terdapat
dalam serum/plasma yang membentuk aglutinasi atau gumpalan . Kegiatan pengabdian
masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui golongan darah mahasiswa Stikes Borneo
Cendekia Medika. Dari data hasil menunjukkan pemeriksaan golongan darah menggunakan
serum sebagai reagen pada golongan darah A didapatkan hasil positif pada jenis kelamin lakilaki 16 orang sedangkan jenis kelamin perempuan 9 orang. Golongan darah B didapatkan
hasil positif pada jenis kelamin laki-laki 26 orang sedangkan jenis kelamin perempuan 18
orang. Golongan darah AB didapatkan hasil positif pada jenis kelamin laki-laki 10 orang
sedangkan jenis kelamin perempuan 12 orang, kemudian Golongan darah O didapatkan hasil
positif pada jenis kelamin laki-laki 14 orang sedangkan jenis kelamin perempuan 19 orang.
Kata Kunci: golongan darah, aglutinasi, ABO
Abstract

Blood is a bodily fluid contained in a closed circulatory system and is essential for human
survival. ABO blood type checks are performed to determine the type of blood type in
humans. Determination of ABO blood type in general by using the Slide method. This
method is based on the principle of the reaction between agglutinogen (antigen) on the
surface of erythrocytes with agglutinin contained in the serum / plasma that forms
agglutination or lumps. This community service activity aims to find out the blood type of
students of Stikes Borneo Scholar Medika. From the data the results show that blood type
examination using serum as a reagent in blood type A obtained positive results in the male
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sex of 16 people while the female sex of 9 people. Blood type B obtained positive results in
the male sex of 26 people while the female sex of 18 people. Blood type AB obtained
positive results on the male sex of 10 people while the female sex of 12 people, then blood
type O obtained positive results on the male sex of 14 people while the female sex of 19
people.
Keywords: blood type, agglutination, ABO
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Pemeriksaan golongan darah ABO
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Pemeriksaan Golongan Darah Dengan
Reagen Serum Golongan Darah A, B, AB

HASIL DAN PEMBAHASAN

dan O Metode Slide.

Tabel 1. Distribusi frekuensi kategori
pemeriksaan golongan darah
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Jenis
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P
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