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RINGKASAN
Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di
dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan
salah satu tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma
Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi
kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan
Pengabdian di Masyarakat di RT 31 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota
Palembang dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan
kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya
pemeriksaan anc .
Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk
mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu
menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan kembalinya
kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 1998).
Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah satu indikator penting dari
derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan,
melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa
memperhitungkan lama kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup. Data Profil
Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 menunjukkan jumlah kasus
kematian ibu di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 yaitu 58 jiwa. Adapun
penyebabnya yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan,infeksi,abortusdan
partus lama

PRAKATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Pentingnya ANC Bagi Ibu
Hami di Desa Ulak Teberau Anyar Kecamatan Karang Wetan Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala
apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya
dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
setulus-tulusnya kepada :
1. DR .dr .H.Ibrahim Edy Sapada ,M.Kes.selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Ruly Ariandari ,S.Kep,Ners.M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat
3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Warga masyarakat di Desa Ulak Teberau Anyar Kecamatan Karang Wetan
Kabupaten Musi Banyuasin
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang, Desember 2020
Ketua Pelaksana,

Era Mardia Sari,, SST.,M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi
Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk
mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu
menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan
kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 1998). Kunjungan
Antenatal Care (ANC) adalah kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter
sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan
pelayanan/asuhan antenatal. Pelayanan antenatal ialah untuk mencegah
adanya komplikasi obstetri bila mungkin dan memastikan bahwa komplikasi
dideteksi sedini mungkin serta ditangani secara memadai (Saifuddin, dkk.,
2002). Pemeriksaan kehamilan atau ANC merupakan pemeriksaan ibu hamil
baik fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan,
persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka post partum sehat dan
normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental (Wiknjosastro, 2005).
Menurut WHO, 2015 diketahui bahwa penyebab kematian ibu di dunia
adalah perdarahan 25%, infeksi 14%, abortus ilegal 13%, eklampsia 12%,
partus tidak maju 8% dan penyebab langsung dan tidak langsung lainnya
adalah 8% dan 20%.
Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) sangat tinggi di dunia, tercatat 800
perempuan meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan dan kelahiran
anak. Pada tahun 2013 lebih dari 289.000 perempuan meninggal selama dan
setelah kehamilan dan persalinan (WHO, 2014).Masalah Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini
dikarenakan masih tingginya AKI dan angka kematian bayi (AKB) yang ada
di Indonesia. AKI dan AKB di Indonesia merupakan yang tertinggi di
ASEAN dengan jumlah kematian ibu tiap tahunnya mencapai 450/100 ribu
kelahiran hidup (KH) yang jauh diatas angka kematian ibu di Filipina yang
mencapai 170/100 ribu KH, Thailand 44/100 ribu KH (Profil Kesehatan
Indonesia, 2010). Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia

(SDKI) 2012, AKI tercatat 359/100 ribu KH. Tercatat kematian ini jauh
melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang tercatat 228/100 ribu KH.
Berdasarkan kesepakatan global (MilleniumDevelomentGoals/MDG’s 2000)
untuk tahun 2020, diharapkan AKI menurun dari 228 pada tahun 2007
menjadi 102/100 ribu KH dan AKB menurun dari 34 pada tahun 2007
menjadi 23/1000 KH.
Pemeriksaan ANC ditujukan untuk mempersiapkan fisik dan mental ibu
dalam menghadapi proses persalinan, menemukan kelainan dalam kehamilan
dalam waktu dini sehingga dapat pengobatan segera. Pemeriksaan kehamilan
yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan angka kecacatan dan
kematian pada ibu dan janin
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang kami lakukandi Desa Ulak
Teberau

Anyar

Kecamatan

Karang

Wetan

Kabupaten

Musi

Banyuasin,diketahui bahwa terdapat 25 orang ibu hamil. Dari hasil observasi
dan wawancara diketahui bahwamereka tidak mengetahui tentang manfaat
dari pemeriksaan ANC secara teratur dan dari data diketahui hanya 15 ibu
hamil yang teratur melakukan pemeriksaan ANC. Melihat kasus tersebut,
kami sebagai dosen institusi kesehatan khususnya kebidanan merasa perlu
melakukan penyuluhan dan Pemeriksaan ANC.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul
Pemeriksaan Gratis dan Penyuluhan ANC di Desa Ulak Teberau Anyar
Kecamatan Karang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin

2. Rumusan Masalah
Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk
mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu
menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan
kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Rendahnya frekuensi
pemeriksaan Anc tentunya akan mempengaruhi angka kematian ibu dan bayi
di Desa Ulak Teberau Anyar Kecamatan Karang Wetan Kabupaten Musi
Banyuasin.

3. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program pemeriksaan
Anc sehingga dapat ikut mensukeskan program pemerintah di Desa Ulak
Teberau Anyar Kecamatan Karang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. Target
Target luar program Anc adalah masyarakat mampu memliki bekal
pengetahuan

agar

dapat

memiliki

pemahaman

tentang

pentingnya

pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental
ibu hamil. Dengan materi yang memberikan pemahaman pentingnya
antenatal care 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mereka.

B. Luaran
Dari kegiatan program Pentingnya Anc ini dapat di hasilkan luaran berupa
1.

Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

2.

Satu artikel pada media massa elektronik website.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil / masyarakat di Desa Ulak
Teberau Anyar Kecamatan Karang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Sabtu 11 November 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan, Desa Ulak Teberau Anyar Kecamatan
Karang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di Desa Ulak Teberau Anyar Kecamatan Karang
Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah
tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan
pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari
kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan
STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari
kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar masyarakat dapat memahami
tentang manfaat dari kegiatan ANC gratis tersebut.
Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri
terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar Tumbuh
Kembang pada bayi dan balita. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan
mengenai pengertian Tumbuh kembang. Setelah menggali pengetahuan dasar
kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai
Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita. Selama kegiatan penyuluhan
berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di
akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari
peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari
peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di
sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan
mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan
penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta
seminar.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat ibu hamil lebih
memahami tentang Pentingnya Anc bagi Ibu Hamil. Tujuan dilaksanakan
kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil
secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi
persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat
reproduksi dengan wajar.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di Desa Ulak
Teberau Anyar Kecamatan Karang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu
juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini
menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan
tersebut. Mengingat besarnya

manfaat yang dapat diambil dari kegiatan

pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga
perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan
monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim
PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan
meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang
akan berdampak besar di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN

Realisasi Anggaran

No Kegiatan
1
Konsumsi
2

3

Kebutuhan
• Snack
60 x Rp. 10.000
Penyuluhan
• Cetak Leaflet
30 x Rp. 30.000
• Souvenir
Umum
• Honorarium pelaksana
Rp. 200.000 x 3 orang
• Honorarium RT
Rp. 300.000
• Honorarium kader PKK
Rp. 300.000 x 2 orang
• Pembuatan laporan kegiatan dan
penggandaan
Rp. 100.000
• ATK
Rp. 150. 000

Total

Anggaran
Rp. 600.000
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 600.000
Rp. 300.000
Rp. 600.000

Rp. 200.000
Rp. 150.000

Rp. 3. 000.000

LAMPIRAN FOTO

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan
Sub pokok pembahasan
Sasaran

: Antenatal care(anc)
: Pengertian, Tujuan, Fungsi ANC
: Seluruh Masyarakat Desa Ulak Teberau Anyar
Kecamatan wetan Kab Musi Banyuasin

Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu

: Sabtu, 11 November 2020
: Balai Pertemuan Desa Ulak Teberau
: 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 Anc
2. Mengetahui Pentingnya Anc
3. Mengetahui Fungsi Anc
4. Mengetahui Kunjungan Anc

2. Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Anc
2. Pentingnya Anc pada ibu hamil
3. Mengetahui Fungsi Anc
4. Mengetahui Kunjungan Anc
3. Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4. Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet

5. Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6. Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

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.

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Menjelaskan Tentang:

1. Menyampaikan

1. Pengertian ANC

informasi

2. Pentingnya ANC

telah diketahui

3. Mengetahui Fungsi

yang

2. Mendengarkan
dan

Anc

Memperhatikan.

4. Mengetahui
Kunjungan ANC

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab

2. Menjawab pertanyaan

pertanyaan

dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan
mengenai

Kembali
materi

1. Menyebutkan
sesuai

materi

yang diberikan.
2. Menjawab

penyuluhan

pertanyaan yang

3. Mengucapkan terima
kasih
penutup

dan

salam

diberikan
3. Mendengarkan
dan
salam

7. Evaluasi Lisan
Prosedur : Pemahaman materi
Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

membalas

LAMPIRAN MATERI

1. Pengertian Antenatal Care

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk
mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu
menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan
kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 1998). Kunjungan
Antenatal Care (ANC) adalah kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter
sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan
pelayanan/asuhan antenatal. Pelayanan antenatal ialah untuk mencegah
adanya komplikasi obstetri bila mungkin dan memastikan bahwa komplikasi
dideteksi sedini mungkin serta ditangani secara memadai (Saifuddin, dkk.,
2002). Pemeriksaan kehamilan atau ANC merupakan pemeriksaan ibu hamil
baik fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan,
persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka post partum sehat dan
normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental (Wiknjosastro, 2005).
2. Tujuan Antenatal Care

Baru dalam setengah abad ini diadakan pengawasan wanita hamil secara
teratur dan tertentu. Dengan usaha itu ternata angka mortalitas serta
morbiditas ibu dan bayi jelas menurun. Tujuan pengawasan wanita hamil
ialah menyiapkan ia sebaik-baiknya fisik dan mental, serta menyelamatkan
ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan
mereka postpartum sehat dan normal, tidak hanya fisik akan tetapi juga
mental. Ini berarti dalam antenatal care harus diusahakan agar :
a. Wanita hamil sampai akhir kehamilan sekurang kurangnya harus sama
sehatnya atau lebih sehat;
b. Adanya kelainan fisik atau psikologik harus ditemukan dini dan diobati,
c. Wanita melahirkan tanpa kesulitan dan bayi yang dilahirkan sehat pula
fisik dan metal (Wiknjosastro, 2005)

Tujuan Asuhan Antenatal yaitu :
a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan Ibu dan
tumbuh kembang bayi;
b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu
dan bayi,
c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang
mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,
kebidanan dan pembedahan,
d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, Ibu
maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin,
e. Mempersiapkan peran Ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi
agar dapat tumbuh kembang secara normal (Saifuddin, dkk., 2002).
3. Fungsi Antenatal Care

a. Promosi kesehatan selama kehamilan melalui sarana dan aktifitas
pendidikan
b. Melakukan screening, identifikasi dengan wanita dengan kehamilan
resiko tinggi dan merujuk bila perlu
c. Memantau kesehatan selama hamil dengan usaha mendeteksi dan
menangani masalah yang terjadi.
4. Kunjungan Antenatal Care

Setiap ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan antenatal yang
komprehensif dan berkualitas minimal 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan ke 4
kehamilan, kemudian sekitar bulan ke 6 kehamilan dan 2 kali kunjungan
sekitar bulan ke 8 dan 9 kehamilan. Pada umumnya, standar minimal
pemeriksaan ANC terdiri dari 10T yaitu:
1. Timbang berat badan setiap kali kunjungan dan dicatat.
2. Ukur Tekanan darah, normalnya 110/80 – dibawah 140/90.
3. Tentukan nilai status gizi dengan pengukuran Lingkar Lengan Atas
(LILA).
4. Tinggi fundus uteri (puncak rahim): memantau perkembangan janin.
5. Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid).

6. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
7. Pemberian Tablet zat besi.
8. Test Laboratorium (penyakit sifilis, Hepatitis B dan HIV).
9. Tatalaksana kasus.
10. Temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan dan paska
persalinan.
Gambar Ukuran Fundus Uteri

LEAFLET

