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RINGKASAN 

  

Melaksanakan  Kegiatan pengadian  masyarakat bagi tenaga pendidik didalam 

salah satu  upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah 

satu perguruan tinggi salah  satunya Pengabdian  ini adalah  suatu upaya dari kampus 

Stik siti kodijah agar supaya terlaksananya Penyuluhan tentang persalinan dengan 

tenaga  non kesehatan di desa cinta manis baru kecamatan air kumbang kabupatem 

banyuasin Tahun 2020  Kota Palembang, dengan Tujuan Pengabdian ini adalah  

memberikan bekal pengetahuan kepada kepada masyarakat  yang akan menghadapi 

persalinan  

penyuluhan yang diharapkan dari kegitan ini adalah membekali pengetahuan 

kepada siswa tentang masalah-masalah yang akan di hadapi dalam  sebuah proses 

persalinan dengan tenanga non kesehatan  Untuk tercapainya kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dan  sesuai dengan harapan bersama, maka akan dilakukan 

tahapan-tahapan kegiatan dengan menggunakan beberapa metode pendekatan 

meliputi penyuluhan Pertolongan persalinan oleh tenanga kesehatan non-medis 

karena seringkali di lakukan oleh seseorang yang di sebut sebagai dukun beranak atau 

dukun bersalin. pada dasarnya dukun bersalin di angkat berdasarkan kepercayaan 

masyarakat setempat atau merupakan pekerjaan yang sudah turun menurun dari nenek 

moyang atau keluarga dan biasanya sudah berumur lebih dari 40 tahun ke atas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi  

Persalinan  adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau 

uri) yang telah cukup bulan (37-42 minggu) atau hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan dengan persentasi belakan kepala yang berlangsung dalam waktu 

18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin ( Machmuda, 

2020) 

Pertolongan persalinan oleh tenanga kesehatan non-medis 

seringkali di lakukan oleh seseorang yang di sebut sebagai dukun 

beranak,dukun bersalin atau peraji.pada dasarnya dukun bersalin di angkat 

berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat atau merupakan pekerjaan 

yang sudah turun menurun dari nenek moyang atau keluarga dan biasanya 

sudah berumur lebih dari 40 tahun ke atas (prawihardjo,2020) 

Menurut kusnada  adimihardja, dukun bayi adalah seorang wanita 

atau pria yang menolong persalinan. Keampuan ini diperoleh secara turun 

temurun dari ibu kepada anak atau dari keluarga dekat lainnya. Cara 

mendapatkan ini adalah melalui magang dari peengalaman sendiri atau 

saat menbantu melahirkan. 

Pendidikan dukun umumnya adalah kejar paket A atau tamamt 

SD,bias baca tulis dengan kapasitas yang rendah,mereka tidak mendapat 

ilmu tentang cara pertolongan persalinan secara teori di bangku 

kuliah,tetapi mereka hanya berdasarkan pengalaman saja.Peralatan yang di 

gunakanya hanya seadanya seperti memotong tali pusat menggunakan 

bamboo,untuk mengikat tali pusat menggunkan tali na ken,dan untuk 

alasnya menggunakan daun pisang. 

 Pertolongan yang dilakukan oleh dukun bayi masih menggunakan 

cara-cara tradisional yang dapat merugikan dan membahayakan 
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keselamatan ibu dan bayi baru lahir (Depkes RI, 2020). Dukun sebagai 

penolong persalinan memiliki pengetahuan tentang fisiologi dan fatologis 

dalam kehamilan, persalinan, nifas yang sangat terbatas apabila timbul 

konplikasi ia tidak mampu untuk mengatasinya, bahkan tidak menyadari 

akibatnya. Dukun tersebuh menolong hanya berdasarkan pengalaman dan 

kurang professional. Selain itu alat-alat yang digunakan oleh dukunpun 

belum tentu steril sehingga bias menyebabkan infeksi pada ibu maupun 

bayi sampai pada kematian ibu saat bersalin (Winkjosastro, 2020) 

 

1.2 Rumusan masalah  

Persalinan adalah serangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini di mulai dengan kontraksi 

persalinan sejati, yang di tandai oleh perubahan progresif pada serviks, dan 

di akhiri dengan pelahiran plasenta. Pertolongan persalinan oleh tenanga 

kesehatan non-medis seringkali di lakukan oleh seseorang yang di sebut 

sebagai dukun beranak, dukun bersalin atau peraji. pada dasarnya dukun 

bersalin di angkat berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat atau 

merupakan pekerjaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang atau 

keluarga sehingga  Peserta diharapkan mampu memahami persalinan Non 

Kesehatan serta efek samping dari persalinan non kesehatan  di Desa Cinta 

Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten  Banyuasin Tahun 2020.  

 

. 1.3 Tujuan 

Meningkatkan Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

untuk melakukan persalianan ke tenanga kesehatan, kegiatan penyuluhan 

ini untuk menyampaikan  informasi kepada masyarakat  tentang persalian 

khususnya mengenai bahayanya melahirkan di tenaga non kesehatan desa 

cinta  Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin tahun 

2020 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

  

2.1 Target luaran  

  Target dalam kegiatan penyuluhan Pentingnya Persalinan di 

Tenaga Kesehatan Dibandingkan Tenaga Non Kesehatan  ini supaya 

masyarakat mampu dan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya untuk 

mengetahui  bahwa bersalin dengan tenaga kesehatan lebih terjamin 

keamanan dan kebersihannya, yang bertujuan supaya masyarakat dapat 

mengetahui pentingnya melakukan persalinan di tenaga  kesehatan desa 

cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. 

 

2.2 Luaran 

   Dari penyuluhan persalinan di tenaga  kesehatan desa cinta Manis 

Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. di dapatakan luaran 

berupa : 

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat  

2. Satu artikel pada  Media Elektronik website  
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BAB III  

METODE PELAKSANAAN 

 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di Desa cinta manis 

baru 

kecamatan air kumbang kabupatem banyuasin Tahun 2020 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan 

metode ceramah. 

Kegiatan ini akan dilakukan pada  

Hari/Tanggal    : Rabu, 15 November  2020 

Waktu     : 14.00 s/d selesai 

Tempat     : Rumah Ibu Ngatiem Dusun  
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BAB lV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa yang 

dilaksanakan di Desa Cinta Manis Kecamatan Air Kumbang Kabupaten 

Banyuasin ini dimulai sesuai dengan rencana kegiatan: 

a. Pembukaan  

Penyuluhan dilaksanakan susuai dengan rencana yaitu di mulai pukul  

14.00 WIB, yang diawali pembukaan selam 5 menit oleh moderator 

dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan 

tujuan penyuluhan secara umum.Pelaksanaan  

b.  Penyajian materi disampaikan oleh penyaji selama 30 menit dan 

menjelaskan tentang : 

 1. Persalinan non kesehatan  

 2. Efek samping persalinan non kesehatan 

3. Faktor-faktor tentang persalinan non tenaga kesehatan 

4. Bahaya persalinan di tenaga non kesehatan 

5. Kerugian yang dapat di timbulan bersalin di tenaga non kesehatan 

c. Penutup 

Dilaksanakan oleh moderator dengan memberikan kesempatan 

terlebih dahulu kepada peserta penyuluhan untuk bertanya kepada 

penyaji, serta moderator juga yang diajukan peserta, moderator juga 

menawarkan kepada ibu/warga desa yang hadir untuk memberikan 

pendapat dan sasaran dari penyuluhan yang telah dilakukan. 

Selanjutnya acara ditutup oleh moderator pada pukul 15.00 WIB 

dengan mengucapkan salam penutup. 

d.  Evaluasi  

1. Secara keseluruhan berjalan dengan lancar 

2. Peserta mendengarkan penyuluhan dengan baik 

3. Ruang penyuluhan cukup luas  

4. Adanya pertanyaan tentang penyuluhan 
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Penanya Pertanyaan Tanggapan 

1.Ibu nilam wati 

 

 

 

 

2. ibu ngatiyem 

 

 

 

 

3.ibu Sawiyem 

 

 

- Apakah akibat 

yang akan terjadi 

saat bersalin di 

dukun 

 

- Apakah dukun 

juga bisa  terlatih 

dalam melakukan 

persalinan 

 

- Mengapa dukun 

bisa menolong 

persalinan  

Ya, akibatnya sangat 

berbahaya ibu tersebut bisa 

mengalami resiko perdarahan 

dan robekan rahim pada ibu 

 

Ya bisa dengan adanya ilmu 

yang didapat dan jika dukun 

ingin melong persalinan itu 

harus di damping oleh bidan 

 

Karena dukun tersebut telah 

mendapatkan pengalaman 

tertentu 

 

 

 

 Pada saat pelaksanaan penyuluhan tentang persalinan di tenaga 

non  kesehatan Peserta berjumlah 60 orang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN  

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan Pembangunan Kesehatan 

Masyarakat Desa ini adalah sebagai berikut : 

1. Peserta telah mengetahui apa itu persalian di tenaga non kesehatan 

2. Peserta telah mengetahui efek samping dari bersalin di tenaga non 

kesehatan 

3. Peserta telah mengetahui  kerugian tentang persalianan di tenaga non 

kesehatan 

4. Peserta memahami tentang factor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

di tenaga non kesehatan  

 

6.2 SARAN  

 Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kegiatan adalah sebagai 

berikut : 

1. Perlunya dilakukan kegiatan dalam bentuk pelatihan dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat khususnya kaum ibu-

ibu hamil  

2. Sosialisasi program-program tentang  kesehatan ibu hamil. 

3. Pelatihan kader penyuluhan di tingkat desa. 
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Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Kegiatan   

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 500.000 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 1000 

 Souvenir 

Rp.  30.000 

Rp.  95.000 

3.  Umum  Honorarium Pelaksana 

Rp. 175.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 200.000 

 Honorarium Kader PKK  

Rp. 100.000 x 2 orang 

 Pembuatanlaporankegiatan 

 Danp enggandaan 

Rp. 100.000 

 ATK 

Rp. 50.000 

Rp. 625.000 

Rp. 250.000 

Rp. 300.000 

Rp. 200.000 

Rp.  50.000 

 

 TOTAL  Rp. 3000.000 
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DOKUMENTASI PENYULUHAN TENTANG PERSALINAN DI TENAGA 

NON KESEHATAN 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan    : Pentingnya Tenaga Kesehatan Dalam Membantu 

Proses  Persalinan Di Desa Cinta Manis Baru 

Kecamatan Air Kumbang Kabupaten  Banyuasin 

November 2020 

Sub pokok pembahasan             : Pengertian, Tujuan, Fungsi Persalina 

Sasaran                :Seluruh Masyarakat Desa Ulak Teberau Anyar 

Kecamatan wetan Kab Musi Banyuasin 

Hari/ Tanggal     : Sabtu, 15 November  2020 

Tempat : Balai Pertemuan Desa Ulak Teberau 

Jam / Waktu       : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Penting nya 

anc pada ibu hamil. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh 

Ibu di desa ulak teberau Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Persalinan 

2. Mengetahui Pentingnya bersalin di tenaga kesehatan 

3. Mengetahui persiapan persalian 

4. Mengetahui gejala persalinaan 

2) Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian persalinan 

2. Pentingnya bersalin pada tenaga kesehatan  

3. Mengetahui Fungsi dari persalinan 

4. Mengetahui  

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 
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4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftle 

 

 

 



5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 
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6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang ANC 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjawab Pertanyaan 

4. Menyetujui Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian ANC 

2. Pentingnya ANC 

3. Mengetahui Fungsi 

Anc 

4. Mengetahui 

Kunjungan ANC 

 

1. Menyampaikan informasi 

yang telah diketahui 

2. Mendengarkan dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

1.Peserta Aktif Bertanya 

2.Menjawab pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan sesuai 

materi yang diberikan. 

2. Menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

3. Mendengarkan dan 

membalas salam 
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MATERI 

 

PERSALINAN DI TENAGA NON KESEHATAN 

 

A. Persalinan 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang 

telah cukup bulan (37-42 minggu) atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir 

atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan dengan persentasi 

belakan kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam, tanpa komplikasi baik 

pada ibu maupun pada janin ( Machmuda, 2020) 

Persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi 

uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, 

dan kelahiran plasenta dan proses tersebut merupakan proses alamiah (Rohani, 

dkk, 2020). 
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B.  Dukun Bersalin  

Menurut kusnada adimihardja, dukun bayi adalah seorang wanita atau pria 

yang menolong persalinan. Keampuan ini diperoleh secara turun temurun dari ibu 

kepada anak atau dari keluarga dekat lainnya. Cara mendapatkan ini adalah 

melalui magang dari peengalaman sendiri atau saat menbantu melahirkan. 

Pendidikan dukun umumnya adalah kejar paket A atau tamamt SD, bias 

baca tulis dengan kapasitas yang rendah, mereka tidak mendapat ilmu tentang cara 

pertolongan persalinan secara teori di bangku kuliah, tetapi mereka hanya 

berdasarkan pengalaman saja. Peralatan yang di gunakanya hanya seadanya 

seperti memotong tali pusat menggunakan bamboo, untuk mengikat tali pusat 

menggunkan tali naken, dan untuk alasnya menggunakan daun pisang. 
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C. Faktor-Faktor Penyebab Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Penolong Bersalin 

Dengan Tenaga Non Kesehatan 

 Menurut nurfadilah (2020), ada beberapa factor menjadi alas an kenapa 

masyarakat lebih memilih melakukan persalinan oleh dukun bayi dibandingkan 

dengan tenaga kesehatan, diantaranya yaitu : 

1. Faktor Ekonomi  

 Sekitar 65% dari seluruh masyarakat yang menggunakan dukun bayi karena 

alaan biaya walaupun ada yang merasa yanman terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh dukun bayi. 

2. Masih langkah tenaga medis di daerah-daerah pedalaman 

Meski keberadaan dukun di kota semakin berkurang namun masih saja terdapat 

persalinan yang ditolong oleh dukun bayi, bahkan disebagian besar daerah 

dukun bayi masih berperan dominan dalam menolong persalinan. 

3. Faktor geografis  

Daerah dengan kondisi geografis dan transportasi yang sulit meski telah 

tedapat bidan atau fasilitas kesehatan, naun dalam kondisi darurat dukun bayi 

tetap menjadi pilihan dalam menolong persalinan karena lebih mudah untuk 

dijangkau keberadaannya. 

4. Kultur budaya  

 Budaya masyarakat kita terutama di pedesaan masih lebih percaya kepada 

dukun bayi dibandingkan bidan atau dokter sebagai penolong persalina 

meskipun dengan resiko sangat tinggi. 
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5. Dukungan keluarga 

Keluarga memegang pengaruh besar dalam pengambilan keputusan untuk 

melahirkan ditolong oleh dukun bayi. 

D. Resiko Persalinan Yang Ditolong Oleh Dukun Bayi  

 Pertolongan yang dilakukan oleh dukun bayi masih menggunakan cara-cara 

tradisional yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan ibu dan bayi 

baru lahir (Depkes RI, 2008). Dukun sebagai penolong persalinan memiliki 

pengetahuan tentang fisiologi dan fatologis dalam kehamilan, persalinan, nifas 

yang sangat terbatas apabila timbul konplikasi ia tidak mampu untuk 

mengatasinya, bahkan tidak menyadari akibatnya. Dukun tersebuh menolong 

hanya berdasarkan pengalaman dan kurang professional. Selain itu alat-alat yang 

digunakan oleh dukunpun belum tentu steril sehingga bias menyebabkan infeksi 

pada ibu maupun bayi sampai pada kematian ibu saat bersalin (Winkjosastro, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


