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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta
Pasal 2 

1. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang untuk mengumumkan dan memperbanyak 
ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan 
menurut undang undang yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1),atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan /atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah),atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun Dan/atau dendapaling  banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar lainnya).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan,memamerkan mengedarkan ,atau menjual kepada umum suatu 
ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku 
ajar yang berjudul “Pelatihan Kader Kesehatan Dalam Bidang Maternal” Buku ajar 
ini disusun berdasarkan kebutuhan kader kesehatan dalam upaya meningkatkan 
kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak diperlukan adanya kesiapan 
kader dengan pengetahuan dan ketrampilan kesehatan yang terstandar, sehingga 
kondisi risiko tinggi maternal dapat terdeteksi lebih dini. Oleh karena itu berharap 
melalui buku ajar Pelatihan Kader Kesehatan Dalam Bidang Maternal dapat membantu 
mahasiswa program kesehatan/ petugas kesehatan mampu melatih kader kesehatan 
dalam mensukseskan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Terselesaikannya penulisan buku ajar ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak. Oleh karena itu, terima kasih dengan tulus penulis ucapkan atas masukan dan 
sarannya. Terwujudnya buku ini melalui  bantuan dana dari dana hibah penelitian 
maternal dari  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Perguruan Tinggi dan dukungan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya semua pihak yang telah 
memberikan support dan motivasi kepada penulis untuk menghasilkan karya-karya 
ilmiah yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, dan praktis kesehatan. Semoga Allah 
SWT membalas dengan pahala yang setimpal. 
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ajar ini jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan buku ajar ini di 
masa datang. Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa kesehatan, petugas 
kesehatan dan kader selama mengawal kesehatan ibu dan anak. 

Yogyakarta, 2018
Penulis
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PRAKATA

Buku ajar tentang maternal ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa program 
kesehatan dan petugas kesehatan dalam memahami dan mempelajari bagaimana 
melakukan pelatihan kader kesehatan khususnya dalam bidang maternal secara 
praktis. Buku ini berisikan materi praktis bagaimana melakukan komunikasi yang efektif 
antara kader dan ibu hamil untuk meningkatkan kesehatan selama kehamilan hingga 
menyusui yang disertai dengan evaluasi latihan dan daftar tilik untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan.

Buku ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian modul yaitu: ketrampilan pemeriksaan 
umum dan komunikasi, ketrampilan sebelum persalinan dan ketrampilan setelah 
persalinan, sehingga diharapkan mempermudah kader dalam memahami kebutuhan 
ibu sesuai masanya dari kehamilan hingga menyusui. Setiap modul terdiri dari 
beberapa materi. Setiap materi telah diberikan tujuan pembelajaran, isi materi, dan 
daftar pertanyaan untuk mengetahui kemampuan kader dalam memahami materi 
tersebut. Pada materi ketrampilan telah disertakan daftar tilik ketrampilan untuk 
memudahkan kader mengikuti langkah-langkah ketrampilan. 
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Penulis berharap semoga buku  ini benar-benar memberikan manfaat bagi 
pendidikan dan praktis kesehatan baik petugas kesehatan/ kader kesehatan. 
Semoga buku ajar ini memudahkan mahasiswa program kesehatan dan petugas 
kesehatan dalam memberikan pelatihan kepada kader kesehatan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan kesehatan, sehingga menjadi amal shaleh dan bernilai 
ibadah di sisi Allah SWT. Namun tentunya, buku ajar ini terdapat banyak kekurangan 
sehingga saran dan masukan sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas 
materi buku ajar ini sekanjutnya.

Yogyakarta, 2018
           Penulis
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KATA PENGANTAR
Di Indonesia masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi 

program utama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan, serta menurunkan angka kematian ibu dan kematian anak 
di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan Pemerintah adalah 
dengan melibatkan peran kader kesehatan. Diharapkan peran kader 
kesehatan meningkat dalam membantu tenaga kesehatan untuk 
menemukan ibu-ibu hamil dengan faktor risiko atau risiko tinggi dapat 
mengurangi jumlah kematian ibu hamil karena keterlambatan dalam 
pengelolaan ibu hamil.

Mahasiswa program kesehatan baik kedokteran umum dan  
keperawatan, khususnya pada tahap program profesi perlu mendapatkan 
pengalaman melatih para kader kesehatan.  Pengalaman melatih kader 
kasehatan dalam bidang maternal diharapkan akan meningkatkan  
ketrampilan mahasiswa profesi untuk melakukan edukasi kesehatan.  
Modul ajar ini juga telah dilengkapi pertanyaan-pertanyaan untuk 
melakukan pre dan posttest bagi kader kesehatan untuk menilai 
keberhasilan mahasiswa dalam melakukan edukasi kesehatan.

Buku ini merupakan modul ajar yang dikembangkan dari 
sebagai salah satu keluaran hasil penelitian tim dosen Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta  yang memperoleh dana hibah Kementrian 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017/2018.  Semoga 
kehadiran modul ajar ini dapat memberikan sumbangan yang positif 
bagi pelayanan kesehatan ibu hamil di Indonesia.

    

Arlina Dewi dan Tim

BAGIAN SATU

MODUL KETRAMPILAN
PEMERIKSAAN UMUM 

DAN KOMUNIKASI
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Pemeriksaan Tanda Vital

Kenapa Kita Butuh Membahas Keterampilan Pemeriksaan Tanda 
Vital?

Pemeriksaan tanda vital adalah suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan 
sistem tubuh. Tanda vital meliputi Suhu Tubuh, Denyut Nadi, Frekuensi pernapasan, 
dan Tekanan darah. 

Keterampilan Pemeriksaan Tanda Vital 

1. PENGUKURAN SUHU
Nilai  hasil pengukuran suhu merupakan indikator untuk menilai indikator 

pembentukan dan pengelauaran panas. Kondisi ini dapat dilihat paa peningkatan 
metabolisme dan kontraksi otot. Pengukuran suhu dapat dilakukan secara oral, rektal 
dan aksila.
 
TUJUAN TINDAKAN

Untuk  mengetahui rentang suhu tubuh 

ALAT DAN BAHAN
1. Termometer
2. Tiga buah botol

•	 Botol pertama berisi larutan sabun
•	 Botol kedua berisi larutan desinfektan
•	 botol ketiga berisi air bersih

3. Bengkok

Tujuan pembelajaran pemeriksaan tanda vital
Setelah mengikuti pembelajaran pemeriksaan tanda vital, diharapkan kader mampu:

1. Menjelaskan berbagai tanda vital yang harus dilakukan pemeriksaan
2. Mengetahui tujuan dilakukannya pemeriksaan tanda vital meliputi: pengukuran 

suhu, denyut jantung, frekuensi pernafasan dan tekanan darah
3. Mengoperasikan alat pemeriksaan tanda vital seperti termometer,alroji/ stop watch 
4. Melakukan pemeriksaan tanda vital secara mandiri
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4. Kertas/ Tisu
5. vaselin
6. Buku catatan suhu
7. Handscoon (sarung tangan)

PROSEDUR KERJA
Pengukuran suhu aksila/ ketiak 
1. Jelaskan prosedur pada klien
2. Cuci tangan
3. Gunakan sarung tangan
4. Atur posisi pasien
5. Tentukan letak aksila/ketiak  dan bersihkan daerah aksila dengan menggunakan 

tisu.
6. Turunkan termometer raksa dibawah suhu 34° -35°C
7. Letakkan thermometer pada daerah aksila dan lengan pasien fleksi di atas dada
8. Setelah 3 – 10 menit thermometer di angkat dan dibaca hasilnya
9. Catat hasil
10. Bersihkan thermometer dengan kertas tissue
11. Cuci dengan air sabun , desinfektan , bilas dengan air bersih dan keringkan
12. Cuci tangan setelah prosedur di lakukan

2. PEMERIKSAAN PERNAPASAN
Nilai Pemeriksaan pernapasan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

fungsi sistem pernapasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan 
karbondioksida dalam paru dan pengaturan keseimbangan asam basa.

TUJUAN
1. Mengetahui frekuensi , irama, dan kedalaman pernapasan
2. Menilai kemampuan fungsi pernapasan

ALAT DAN BAHAN
1. Arloji ( jam ) atau stop-watch
2. Buku catatan
3. Pena
 
PROSEDUR KERJA
1. Jelaskan prosedur kerja pada klien
2. Cuci tangan
3. Atur posisi pasien ( manusia coba )
4. Hitung frekuensi dan irama pernapasan
5. Catat Hasil
6. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan



Modul Ajar : Pelatihan Kader Kesehatan Dalam Bidang Maternal  |  5

3. PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH
Nilai tekanan darah merupakan indikator untuk menilai system kardiovaskular 

bersamaan dengan pemeriksaan nadi/denyut jantung. Pemeriksaan tekanan darah 
dapat diukur dengan dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. 
Metode langsung, yaitu metode yang menggunakan kanula atau jarum yang 
dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang dihubungkan dengan manometer. 
Metode ini merupakan cara yang paling tepat untuk menetukan tekanan darah, tetapi 
memerlukan persyaratan dan keahlian khusus. Metode tak langsung, yaitu metode 
yang	menggunakan	sfigmomanometer.	Pengukuran	tak	langsung	ini	menggunakan	
2 cara , yaitu palpasi yang mengukur tekanan sistolik dan auskultasi yang dapat 
mengukur tekanan sistolik dan diastolic dan cara ini memerlukan alat stetoskop.

TUJUAN
Mengetahui nilai tekanan darah

ALAT DAN BAHAN
1. Sfigmomanometer (tensimeter) yang terdiri dari :

•	 Manometer air raksa + klep penutup dan pembuka
•	 Manset udara
•	 Slang karet
•	 Pompa udara dari karet sekrup pembuka dan penutup

2. Stetoskop
3. Buku catatan tanda vital
4. Pena

PROSEDUR KERJA 
Cara palpasi
1. Jelaskan prosedur pada klien
2. Cuci tangan
3. Atur posisi pasien ( manusioa coba )
4. Letakkan lengan yang hendak di ukur pada posisi terlentang
5. Lengan baju di buka
6. Pasang manset pada lengan kanan / kiri atas sekitar 3cm di atas fossa cubiti 

( jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar )
7. Tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra / sinistra (2 jari  atas pergelangan 

tangan sebelah luar)
8. Pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak meraba
9. Pompa terus sampai manometer setinggi 20mm Hg lebih tinggi dari titik radialis 

tidak teraba
10. Letakkan diafragma stetoskp diatas nadi brakhialis dan kompreskan balon udara 

mansetb secara perlahan dan berkesinambungan dengan memutar skrup pada 
pompa udara berlawanan arah jarum jam

11. Catat mm Hg manometer saat pertama kali denyut nadi teraba kembali. Nilai ini 
menunjukkan tekanan sistolik secara palpasi
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12. Catat hasil
13. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan

Cara auskultasi
1. Jelaskan prosedur pada klien
2. Cuci tangan
3. Atur posisi pasien ( manusia coba )
4. Letakkan lengan yang hendak di ukur dalam posisi terlentang
5. Buka lengan baju
6. Pasang manset pada lengan kanan / kiri atas sekitar 3cm di atas fossa cubiti 

( jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar)
7. Tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra / sinistra
8. Pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba
9. pompa terus sampai manometere setinggi 20 mm Hg dari titik radialis tidak teraba
10. Letakkan diafragma stetoskop di atas arteri brakhialis dan dengarkan
11. Kempeskan balon udara manset secara perlahan dan berkesinambungan dengan 

memutar skrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam
12. Catat tinggi air raksa manometer saat pertama kali terdengar kembali denyut
13. Catat tinggi air raksa pada manometer :

•	 Suara Korotkoff I : menunjukkan besarnya tekanan sistolik secara auskultasi
•	 Suara Korotkoff IV/V : menunjukkan besarnya tekanan diastolik  secara auskultasi

14. Catat hasilnya pada catatan pasien
15. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan

4. PEMERIKSAAN DENYUT NADI

 
Gambar 1 Teknik mengukur denyut nadi radial dari arteri radialis (Bickley and Szilagyi, 2007)

Pemeriksaan nadi secara rutin dilakukan dengan melakukan palpasi (meraba) 
denyut arteri radialis. Pemeriksa harus berdiri di depan pasien dan memegang kedua 
arteri radialis. Jari kedua, ketiga dan keempat harus diletakkan di atas arteri radialis. 
Pemeriksa harus menghitung selama 30 detik dan mengalikan denyut 2x untuk 
memperoleh jumlah denyut per menit, kecuali jika denyut nadi pasien irreguler maka 
denyut nadi harus dihitung penuh selama 1 menit.
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Frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, aktivitas, emosi, suhu 
tubuh, BMR, dan keadaan patologis.

Denyut nadi orang dewasa normal antara 60 – 100 kali per menit. Denyut nadi 
di atas 100 kali per menit disebut takikardia dan denyut nadi kurang dari 60 kali per 
menit disebut bradikardia. Namun, pada atlet yang terlatih denyut nadi normalnya  
dapat kurang dari 60 kali per menit. Bila dianggap perlu, dapat juga dilakukan di 
tempat lain, misal a.brakialis di fossa cubiti, a.femoralis di fossa inguinalis, a.poplitea 
di fossa poplitea atau a.dorsalis pedis di dorsum pedis.

 
Daftar Tilik Pemeriksaan Tanda Vital

KEGIATAN 0 1 2 3
A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

PENGUKURAN TEKANAN DARAH
Sebelum memeriksa pasien, cuci tangan dahulu sesuai 
prosedur
Membina sambung rasa yang optimal: memperkenalkan 
diri, meminta ijin, berhati-hati pada saat memeriksa, serta 
menjelaskan tindakan yang akan dilakukan.
Menempatkan pasien dalam keadaan duduk dengan lengan 
rileks, lengan atas tegak, siku menekuk, lengan bawah 
diletakkan di meja/kursi dan bebas dari tekanan oleh 
pakaian. 
Menempatkan tensimeter dengan membuka aliran air raksa, 
mengecek saluran pipa dan meletakkan manometer air 
raksa vertical
Memasang manset sedemikian rupa sehingga melingkari 
lengan atas secara rapi, tidak terlalu ketat/longgar (sisi 
bawah manset 1,5-2,5 cm di atas fossa antecubiti)
Pastikan posisi manset sejajar jantung pasien, posisi “tanda 
arteri” di atas arteria bracialis; sisi dalam dan luar tidak 
terbalik
Raba pulsasi arteria bracialis di fossa cubiti sebelah medial 
dengan jari ke 2 dan 3, pompa air raksa hingga 30 mmHg di 
atas tekanan yang diperlukan untuk menghilangkan denyut 
nadi tersebut. Kurangi tekanan dalam manset perlahan-
lahan sehingga denyut arteri brakialis teraba lagi = tekanan 
sistolik palpatoir. Air raksa diturunkan sampai menunjukkan 
angka 0. Pompa lagi air raksa dengan cepat sampai 30 mmHg 
di atas sistolik palpatoir, pasang stetoskop sisi corong/bel.
Turunkan tekanan manset perlahan-lahan (2-4 mmHg/detik) 
dengan membuka uliran penutup, dengarkan bising pertama 
yang timbul sebagai tekanan sistolik (suara Korotkoff I)
Lanjutkan penurunan tekanan manset sampai suara bising 
yang terakhir tidak terdengar, sebagai tekanan diastolic 
(Korotkoff V). setiap pengukuran ulang, air raksa harus 
diturunkan sampai NOL dulu
Laporkan tekanan darah sistolik dan diastolic, posisi pasien, 
lengan dan ukuran manset
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KEGIATAN 0 1 2 3
B
1

2

3

4
5

PEMERIKSAAN SUHU BADAN AXILLA
Mempersilahkan duduk di tempat tidur periksa (posisi dokter di 
sebelah kanan pasien)
Kibaskan thermometer sampai permukaan air raksa menunjuk di 
bawah 350C
Tempatkan ujung thermometer yang berisi air raksa pada apex fossa 
axillaris kiri dengan sendi bahu adduksi
Tunggu sampai 15 menit, kemudian dilakukan pembacaan dengan 
posisi thermometer tegak lurus, setinggi pandangan mata, tanpa 
menyentuh sisi ujung air raksa
Melaporkan hasil pengukuran

C
1
2

3

4

PEMERIKSAAN NADI
Meletakkan lengan yang akan diperiksa dalam keadaan rileks
Menggunakan kedua tangan, dengan jari 2,3, dan 4 untuk meraba 
arteri radialis kanan kiri. Setelah dipastikan kanan kiri sama, lakukan 
dengan 1 tangan
Menghitung frekuensi denyut nadi minimal 30 detik (pada aritmia 
harus 1 menit)
Melaporkan frekuensi denyut nadi/menit, irama nasi, kualitas nadi 

D
1

2

3

PEMERIKSAAN FREKUENSI NAFAS
Setelah menghitung nadi, lanjutkan penghitungan frekuensi nafas. 
Satu tangan tetap meraba arteri radialis (tanpa memberitahu pasien 
kalau frekuensi nafasnya sedang dihitung)
Hitung gerakan pernafasan minimal selama 30 detik (pasien laki-laki 
lihat perut, pasien wanita lihat dada)
Laporkan frekuensi nafas per menit, regularitas, tipe pernafasan

Keterangan skor:
0 : tidak dilakukan 
1  : dilakukan tapi tidak benar
2  : dilakukan dengan benar
3 : dilakukan dengan benar dan sempurna

Keterangan: Kegiatan ketrampilan medik Pemeriksaan Tanda Vital dilaksanakan 
dua kali pertemuan.
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KESIMPULAN  
• Ketrampilan memeriksa tanda vital  penting untuk mengetahui perubahan dalam sistem 

tubuh  oleh kader kesehatan terlatih.
• Ketrampilan meliputi teknik pengukuran suhu, pernafasan, tekanan darah dan jumlah 

denyut nadi. 

LATIHAN

1. Berikut merupakan tanda bahaya kehamilan yang perlu dicermati dalam kehamilan 
trimester I kecuali......
a. Kehamilan ektopik
b. Muntah terus menerus
c. Demam >38ºC
d. Ketuban pecah dini

2. Anemia pada ibu hamil trimester III dapat menyebabkan.....?
a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
b. Bengkak di muka dan tangan
c. Berkurangnya gerakan janin
d. Demam

3. Jika ibu hamil mengalami sakit kepala hebat dan bengkak di muka dan tangan 
yang biasa disebut gejala pre-eklampsia, terjadi pada kehamilan umur berapa?
a. 12 minggu
b. 28 minggu
c. 29 minggu
d. 20 minggu

4. Berikut merupakan tanda-tanda persalinan kecuali:
a. Adanya kontraksi rahim
b. Lendir bercampur bercak darah
c. Cairan Ketuban Pecah
d. Tidak ada kontraksi

5. Pernyataan yang manakah yang bukan termasuk manfaat dari mengetahui dan 
memahami tanda- tanda  persalinan?
a. Menghilangkan kecemasan ibu hamil
b. Lebih siap dalam menghadapai persalinan
c. Menambah ketakutan ibu hamil tentang sakitnya proses persalinan
d. Mengurangi salah penanganan sebelum dibawa ke Rumah Sakit

6. Menjelang persalinan, cairan ketuban akan pecah. Air ketuban disebut  normal 
apabila....
a. Berwarna jernih dan tidak berbau
b. Berwarna  hijau
c. Berwarna hijau dan berbau
d. Jernih tapi berbau 
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tanda-tanda-vital.html diakses pada tanggal 23/12/2012 jam 10.00 wib.
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Prinsip Umum Komunikasi 
Kader Terlatih

Kenapa kita butuh membahas keterampilan komunikasi?

Sebagai kader kesehatan terlatih di rumah tunggu persalinan, Anda adalah 
bagian penting dari upaya mencapai persalinan yang aman bagi ibu dan bayi dan 
kesehatan mereka setelah persalinan. Kemampuan komunikasi yang baik adalah kunci 
pelaksanaan kegiatan pelayanan oleh kader kesehatan terlatih (Gambar 1).1 

Gambar 2 Komunikasi sebagai kunci antara pengetahuan dan aplikasi.

Seluruh informasi dan keterampilan yang dilatihkan kepada Anda untuk 
mewujudkan persalinan yang aman, serta menjaga kesehatan ibu dan bayinya, 
pada akhirnya saat dilaksanakan mengharuskan partisipasi sang ibu, suami beserta 
keluarganya. Pemahaman dan partisipasi aktif mereka tidak bisa tercapai tanpa 
kemampuan komunikasi yang baik dari Anda selaku kader (Gambar 2).

Tujuan pembelajaran komunikasi pada kader
Setelah mengikuti pembelajaran komunikasi, diharapkan kader mampu:

1. Menjelaskan pentingnya komunikasi antara kader dan ibu hamil
2. Menjelaskn tujuan komunikasi baagi kader terlatih
3. Menerapkan komunikasi yang baik saat melakukan pendampingan ibu hamil
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Keterampilan komunikasi yang diharapkan dan situasi yang 
membutuhkannya

Tujuan pelatihan ini adalah agar kader dapat terlatih: 
•	 Memberikan saran secara baik.1 
•	 Memberikan informasi dengan jelas.1 
•	 Mendengar dan menyimak dengan penuh perhatian atau rasa simpati.1

•	 Mampu berdiskusi dengan para pengguna rumah tunggu persalinan.1

•	 Menyemangati pengguna rumah tunggu persalinan untuk ikut serta dalam 
aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatannya.1

Gambar 3 Komunikasi yang Berhasil

Interaksi komponen komunikasi berawal dari sumber informasi, diolah pemberi 
pesan menjadi isi pesan melalui media dan cara penyampaian pesan yang cocok, 
menarik hingga penerima pesan dapat berminat, memahami dan menerimanya, 
lalu melakukan saran yang diberikan untuk kesehatannya dan keluarganya, hingga 
berdampak pada perubahan dalam kesehatan di masyarakat.

Hal-hal di atas seluruhnya membutuhkan kader dengan kemampuan komunikasi 
yang baik untuk menyampaikan informasi dan keterampilan yang diberikan dalam 
pelatihan ini saat mendampingi ibu hamil beserta keluarganya di rumah tunggu 
persalinan.1 Karena Anda berasal dari komunitas, lingkungan, dan karakter sosial 
budaya yang sama dengan para ibu yang memanfaatkan layanan rumah tunggu 
persalinan, maka Anda semua sangat berpotensi untuk mencapai keterampilan di 
atas. 

Selain berinteraksi dengan pasien dan keluarganya, sebagai kader terlatih kelak 
Anda juga akan berinteraksi dengan tenaga kesehatan di puskesmas, praktik mandiri, 
dan rumah sakit yang menjadi jejaring dan penanggung jawab layanan rumah tunggu 
persalinan. Hal ini juga membutuhkan kader yang terlatih dengan keterampilan 
komunikasi yang baik.
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10 Panduan komunikasi kader terlatih 
Para kader terlatih harus selalu berupaya mengingat panduan berikut saat beraksi 

mendampingi ibu hamil di rumah tunggu persalinan. 

1. Bersahabat. Tergantung situasinya, kader terlatih perlu menjadi teman sepantar, 
atau orang tua, atau kakak, atau adik bagi pasien. Apapun itu, jadilah bersahabat 
dan mengayomi. Kader terlatih memberikan pengetahuan dan pendampingan 
dengan cara yang tidak menggurui.

2. Mendengar dan menyimak. Komunikasi dua arah, tidak hanya memberi tetapi 
juga menerima informasi, mengajar dan juga belajar.

3. Peka. Memahami beragam situasi yang dialami pasien. Ibu yang baru pertama kali 
melahirkan akan berbeda dengan yang sudah pernah melahirkan. Kemudian, ada 
yang sedang dirundung masalah, ada yang cemas, ada pula yang sedang bahagia, 
dll. Masing-masing membutuhkan Anda menyesuaikan diri dalam mendampingi 
mereka.

4. Melibatkan pasien, suaminya, dan keluarganya.
5. Paham. Isi pesan sesuai panduan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian 

kader terlatih terus belajar dan tidak sungkan/segan berkomunikasi dengan 
tenaga kesehatan di lingkungannya.

6. Kreatif. Menggunakan teknik yang bervariasi untuk menarik minat pasien dengan 
bahasa yang dapat dipahami dan diterima secara budaya. Antara lain dengan 
humor, sambung rasa, menyampaikan kelebihan suatu aktivitas, meminta ibu 
untuk melakukan sesuatu (misal: memberi ASI) atau tidak melakukan sesuatu 
(misal: tidak memberi susu botol).2 Anda dapat menggunakan bahasa daerah Anda 
untuk mempermudah komunikasi.

7. Menggunakan alat bantu. Contoh: buku, gambar, video, alat peraga.
8. Ringkas. Pastikan informasi yang diberikan ringkas sesuai panduan. Ringkas 

berbeda dengan singkat. Ringkas artinya informasi padat dan jelas. Sedangkan 
singkat lebih berfokus pada pendeknya informasi. 

9. Fokus kepada manfaat waktu dan tujuan melatih pasien, bukan singkat/lamanya 
waktu. Setiap pasien membutuhkan waktu yang beragam untuk dapat memahami 
informasi dan mau berpartisipasi.

10. Proaktif dan sigap. Berinisiatif berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya 
sesuai topik yang diajarkan dalam pelatihan ini. Kemudian segera kontak bantuan 
tenaga kesehatan jika mengalami/menemukan kendala dan tanda bahaya.
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KESIMPULAN  
•	 Kemampuan berkomunikasi secara baik sangat penting dalam melakukan 

pelayanan kesehatan oleh kader terlatih.1

•	 Komunikasi yang baik sifatnya lebih dari sekedar menyampaikan informasi, 
pendapat, ataupun instruksi. Melainkan melibatkan kemampuan mendengar, 
menyimak, bertanya, menjelaskan, dan mengajak secara mengayomi.1

Latihan

Isian singkat
1. Tuliskan TIGA hal yang menghambat komunikasi antara kader dan pasien di rumah 

tunggu persalinan:

2. Tuliskan TIGA hal yang mempermudah komunikasi antara kader dan pasien di 
rumah tunggu persalinan:

3. Tuliskan DUA manfaat mempelajari keterampilan komunikasi sebagai kader terlatih 
di rumah tunggu persalinan:

Daftar pustaka
1. Abbatt F, McMahon R: Teaching health-care workers: a practical guide. 2nd ed., 

1993. London: Macmillan; 2006:10-11, 159-176. 
2. Hubley J: Communicating health: an action guide to health education and 

health promotion. London: Macmillan; 1993:45-65.
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Gizi pada Ibu Hamil
Oleh : dr. Supriyatiningsih, Sp.OG., M.Kes

Gizi dan Nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama  
kehamilan berlangsung. Nutrisi dan gizi yang baik ketika kehamilan sangat membantu 
ibu hamil dan janin tetap sehat. Fakta menunjukkan bahwa asupan nutrisi yang baik 
selama 1000 hari terhitung awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun menghasilkan 
dampak positif terhadap kesehatan anak. Status gizi merupakan status kesehatan 
yang dihasilkan oleh keseimbangan antara hubungan dan masukan nutrisi. Gizi ibu 
hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan 
yaitu dengan porsi dua kali makan orang yang tidak hamil.

Tujuan
1. Pertumbuhan rahim (uterus)
2. Payudaya
3. Volume Darah
4. Plasenta
5. Air Ketuban 
6. Pertumbuhan Janin

Tujuan pembelajaran gizi pada ibu hamil
Setelah mengikuti pembelajaran gizi pada ibu hamil, diharapkan kader mampu:

1. Menjelasakan pentingnya gizi  dan nutrisi pada ibu hamil
2. Menjelasakan kebutuhan gizi selama kehamilan dan persalinan
3. Menilai status gizi pada ibu hamil
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Kebutuhan Gizi 
Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan 

dengan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan 
rahim (uterus), payudara (mammae), volume darah, plasenta, air ketuban dan 
pertumbuhan janin. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan digunakan untuk 
pertumbuhan janin sebesar 40% dan sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan 
ibunya. 

Untuk memperoleh anak yang sehat, ibu hamil perlu memperhatikan makanan 
yang dikonsumsi selama kehamilannya. Makanan yang dikonsumsi disesuaikan 
dengan kebutuhan tubuh dan janin yang dikandungnya. Dalam keadaan hamil, 
makanan yang dikonsumsi bukan untuk dirinya sendiri tetapi ada individu lain yang 
ikut mengkonsumsi makanan yang dimakan. Penambahan kebutuhan gizi selama 
hamil meliputi:
a. Energi

Menurut RISKESDAS 2007 Rerata nasional Konsumsi Energi per Kapita per Hari 
adalah 1.735,5 kkal. 
b. Protein

Kebutuhan protein pada trimester I hingga trimester II kurang dari 6 gram tiap 
harinya, sedangkan pada trimester III sekitar 10 gram tiap harinya. Menurut Widyakarya 
Pangan dan Gizi VI 2004 menganjurkan penambahan 17 gram tiap hari. 

Protein digunakan untuk: pembentukan jaringan baru baik plasenta dan janin, 
pertumbuhan dan diferensiasi sel, pembentukan cadangan darah dan Persiapan  masa  
menyusui.
c. Lemak

Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. 
Selain itu, lemak disimpan untuk persiapan ibu sewaktu menyusui. Kadar lemak akan 
meningkat pada kehamilan tirmester III.
d. Karbohidrat

Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan 
asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi.
e. Vitamin, seperti: Asam folat, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin 

E dan Vitamin K.
f. Mineral mencakup zat besi, zat seng, kalsium, yodium, fosfor, flour dan natrium.
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Daftar Angka Kecukupan Gizi (AKG)
Per orang/hari yang dianjurkan

Gambar 4 Daftar Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Sumber: Widyakarya Pangan dan Gizi VIII
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Gambar 5 Piring Makanku

Sumber: Buku KIA 2016

Pengaruh gizi pada kehamilan mencakup:
1. Gizi pra hamil (Prenatal): Gizi yang baik akan membuat kehamilan minim komplikasi 

dan sedikit bayi prematur.
2. Gizi Pranatal: Kurangnya gizi mempengaruhi terjadinya bayi premature, gangguan 

kongenital, bayi lahir mati.

Penilaian Status Gizi  Ibu Hamil bisa diketahui dengan:
1. Perubahan berat badan selama kehamilan berlangsung.  Pada akhir kehamilan 

kenaikan berat badan hendaknya 12,5-18 kg untuk ibu yang kurus. Sementara 
untuk berat badan ideal cukup 10-12 kg dan untuk ibu yang tergolong gemuk 
cukup naik < 10 kg.

2. Hemoglobin merupakan parameter untuk prevelensi anemia.
3. Lingkar Lengan Atas (LILA) dilakukan untuk menegtahui resiko kekurangan energi 

protein. Ambang Batas LILA adalah 23,5 cm, yang artinya wanita  tersebut beresiko 
melahirkan bayi BBLR.

4. Relative Body Weight (RBW) yaitu standar penilaian kecukupan kalori.

Cara mendapatkan gizi seimbang saat kehamilan:
1. Makanlah dengan pola gizi seimbang dan bervariasi, 1 porsi lebih banyak dari 

sebelum hamil
2. Tidak ada pantangan makanan selama hamil
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3. Cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil (10 gelas / hari)
4. Jika mual, muntah dan tidak nafsu makan maka pilihlah makanan yang tidak 

berlemak dalam porsi kecil tapi sering. Seperti buah, roti, singkong dan biskuit.

KESIMPULAN 
Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan 

dengan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan 
rahim (uterus), payudara (mammae), volume darah, plasenta, air ketuban dan 
pertumbuhan janin. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan digunakan untuk 
pertumbuhan janin sebesar 40% dan sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan 
ibunya 

LATIHAN

1. Nutrisi ibu hamil sangatlah penting bagi kesehatan ibu dan janin. Berapa persenkah 
peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil?
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %

2. Penilaian status gizi ibu hamil bisa diketahui dari hal- hal berikut kecuali...?
a. Perubahan Berat Badan Ibu Hamil
b. Lingkar Lengan Atas
c. Relative Body Weight (RBW)
d. Tekanan Darah selama  kehamilan

3. Bagaimanakah cara mendapatkah gizi yang seimbang saat kehamilan?
a. Makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi
b. Banyak pantangan makanan saat hamil
c. Batasi minum air putih
d. Pilih makanan yang berlemak

4. Pemeriksaan kehamilan disarankan untuk dilakukan secara teratur, setidaknya 
dilakukan berapa kali dalam 1 bulan?
a. 1 x dalam 1 bulan
b. 2 x dalam 1 bulan
c. 3 x dalam 1 bulan
d. 4 x dalam 1 bulan

5. Pemberian tablet penambah darah untuk ibu hamil disarankan diminum pada 
malam hari karena.....?
a. Menyebabkan kantuk
b. Mengurangi mual
c. Menyebabkan pusing
d. Mengurangi lemas
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6. Pengukuran LiLA (Lingkar Lengan Atas) berguna untuk mengetahui?
a. Usia kehamilan
b. Faktor panggul sempit
c. Ibu menderita KEK (Kurang Energi Kronis)
d. Melihat pertumbuhan janin
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Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi”; Jakarta 17-19 Mei 2004. 
Jakarta : LIPI.

2. Aritonang, E., 2010. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil,Bogor : IPB Press.
3. Kementrian Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency). 

Jakarta.1997.Buku Kesehatan Ibu dan Anak. 
4. RISKESDAS] Riset Kesehatan Dasar. 2007. Jakarta: Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan, Republik Indonesia
5. Supriyatiningsih, & Dewi, A. (2018). Textbook Book Scalling Up Nutrition The 

future of Indonesia (1st ed.).
6. Tambunan V. 2004. Angka kecukupan energi, protein, lemak dan serat makanan. 
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Perawatan Payudara
Oleh : Dianita Sugiyo, S.Kep., Ns, MHID

Tujuan 
•	 Memelihara kebersihan payudara
•	 Melenturkan dan menguatkan puting susu
•	 Mengeluarkan puting susu yang masuk kedalam atau datar
•	 Mempersiapkan produksi ASI

Prinsip
•	 Dikerjakan dengan sistematis dan teratur
•	 Menjaga kebersihan sehari-hari
•	 Nutrisi harus lebih baik dari sebelum hamil
•	 Memakai bra yang bersih dan menopang payudara
•	 Dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 6 bulan

Beberapa keadaan yang berkaitan dengan teknik dan saat 
perawatan payudara
•	 Pada ibu dengan puting susu yang sudah menonjol dan tanpa riwayat abortus, 

perawatannya dapat dimulai pada usia kehamilan 6 bulan keatas
•	 Ibu dengan puting susu yang sudah menonjo dengan riwayat abortus, 

perawatannya dapat dimulai pada usia kehamilan diatas 8 bulan
•	 Pada puting susu yang mendatar atau masuk kedalam, perawatannya harus 

dialkukan lebih dini, yaitu usia kehamilan 3 bulan, kecuali bila ada riwayat abortus 
dilakukan setelah usia kehamilan setelah 6 bulan.

Tujuan pembelajaran perawatan payudara
Setelah mengikuti pembelajaran perawatan payudara, diharapkan kader mampu:

1. Menjelasakan tujuan perawatan payudara pada ibu hamil
2. Menjelasakan cara perawatan payudara pada ibu hamil
3. Melakukan perawatan puting susu datar atau masuk kedalam
4. Malakukan teknik perawatan payudara secara berurutan
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Cara perawatan puting susu datar atau masuk ke dalam
•	 Puting susu diberi minyak
•	 Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting
•	 Pegangkan daerah areola dengan menggerakan kedua ibu jari kearah atas dan 

kebawah ± 20 kali (gerakannya kerah luar)
•	 Letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan kanan puting susu
•	 Pegang daerah areola dengan menggerakan kedua ibu jari kearah kiri dan 

kekanan ± 20 kali (gerakannya ke arah luar)

Teknik perawatan payudara
Pengurutan pertama

•	 Licinkan telapak tangan dengan sedikit minyak/baby oil
•	 Kedua tangan diletakkan diantara kedua payudara ke arah atas, samping, bawah, 

dan melintang sehingga tangan menyangga payudara
•	 Lakukan 30 kali selama 5 menit

Pengurutan kedua
•	 Licinkan telapak tangan dengan minyak/baby oil
•	 Telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling 

dirapatkan
•	 Sisi kelingking tangan kanan memegang payudara kiri dari pangkal payudara 

kearah puting, demikian pula payudara kanan
•	 Lakukan 30 kali selama 5 menit

Pengurutan ketiga
•	 Licinkan telapak tangan dengan minyak
•	 Telapak tangan kiri menopang payudara kiri
•	 Jari-jari tangan kanan dikepalkan, kemudian tulang kepalan tangan kanan 

mengurut payudara dari pangkal ke arah puting susu
•	 Lakukan 30 kali selama 5 menit
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KESIMPULAN
•	 Dikerjakan dengan sistematis dan teratur
•	 Menjaga kebersihan sehari-hari
•	 Nutrisi harus lebih baik dari sebelum hamil
•	 Memakai bra yang bersih dan menopang payudara
•	 Dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 6 bulan

 

LATIHAN

1. Nutrisi ibu hamil sangatlah penting bagi kesehatan ibu dan janin. Berapa persenkah 
peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil?
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %

2. Penilaian status gizi ibu hamil bisa diketahui dari hal- hal berikut kecuali...?
a. Perubahan Berat Badan Ibu Hamil
b. Lingkar Lengan Atas
c. Relative Body Weight (RBW)
d. Tekanan Darah selama  kehamilan

3. Bagaimanakah cara mendapatkah gizi yang seimbang saat kehamilan?
a. Makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi
b. Banyak pantangan makanan saat hamil
c. Batasi minum air putih
d. Pilih makanan yang berlemak

4. Pemeriksaan kehamilan disarankan untuk dilakukan secara teratur, setidaknya 
dilakukan berapa kali dalam 1 bulan?
a. 1 x dalam 1 bulan
b. 2 x dalam 1 bulan
c. 3 x dalam 1 bulan
d. 4 x dalam 1 bulan

5. Pemberian tablet penambah darah untuk ibu hamil disarankan diminum pada 
malam hari karena.....?
a. Menyebabkan kantuk
b. Mengurangi mual
c. Menyebabkan pusing
d. Mengurangi lemas

6. Pengukuran LiLA (Lingkar Lengan Atas) berguna untuk mengetahui?
a. Usia kehamilan
b. Faktor panggul sempit
c. Ibu menderita KEK (Kurang Energi Kronis)
d. Melihat pertumbuhan janin
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Panduan Senam Hamil
Oleh : Dianita Sugiyo,S.Kep, Ns, MHID

Tujuan: 
Mampu memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk  menjaga kesehatan ibu 

hamil dan janin secara optimal melalui gerakan senam hamil

Langkah-langkah senam hamil adalah sebagai berikut:

No Gerakan Gambar
1 Senam kegel:

Senam Kegel melatih dan menguatkan 
otot-otot dasar panggul agar melahirkan 
lebih mudah. Selain itu, senam ibu 
hamil ini melatih otot di sekitar uretra, 
kandung kemih, rektum dan rahim. 
Gerakan ini dapat dilakukan baik sambil 
duduk maupun berdiri. Durasi berkisar 
3-10 detik, ulangi latihan 4 kali sehari.

 
2 Senam Jongkok:

Senam ibu hamil ini dilakukan dengan 
posisi punggung lurus dan pelan-
pelan menurunkan badan sampai 
posisi jongkok. Tahan selama 10 detik 
dan kembali ke posisi berdiri. Ulangi 
gerakan ini beberapa kali sehari 
untuk memperkuat otot paha dan 
peregangan otot panggul. Gerakan ini 
dapat memudahkan proses persalinan.  

Tujuan pembelajaran senam hamil
Setelah mengikuti pembelajaran senam hamil, diharapkan kader mampu:

1. Melatih ibu hamil untuk senam hamil
2. Mendampingi ibu hamil melakukan senam hamil secara benar 
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3 Miringkan panggul:
Senam ibu hamil dengan cara 
memiringkan panggul dapat 
meningkatkan kekuatan otot perut dan 
meredakan sakit pinggang terutama 
trimester ketiga. Ambil posisi merangkak 
dengan kepala sejajar punggung. 
Tengadah ke atas sambil menarik dan 
melepas nafas. Lakukan dengan santai. 
Berlatihlah rutin beberapa kali sehari.

4 Pose Tailor:
Pose tailor yang disebut pose kupu-
kupu dalam yoga dilakukan dengan 
duduk di lantai dan punggung lurus 
dinding. Kedua telapak kaki saling 
menyentuh rapat dan dorong lutut 
ke arah bawah menyentuh lantai. 
Manfaatnya adalah untuk melatih otot 
paha menghilangkan stres punggung 
bawah ibu hamil. Lakukan posisi ini 
10-20 detik dan ulangi beberapa kali 
sehari.
  

 

Gambar 6 Langkah-langkah senam hamil

KESIMPULAN
Memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk  menjaga kesehatan ibu hamil dan 

janin secara optimal melalui gerakan senam hamil 

LATIHAN

1. Nutrisi ibu hamil sangatlah penting bagi kesehatan ibu dan janin. Berapa persenkah 
peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil?
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %

2. Penilaian status gizi ibu hamil bisa diketahui dari hal- hal berikut kecuali...?
a. Perubahan Berat Badan Ibu Hamil
b. Lingkar Lengan Atas
c. Relative Body Weight (RBW)
d. Tekanan Darah selama  kehamilan

3. Bagaimanakah cara mendapatkah gizi yang seimbang saat kehamilan?
a. Makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi
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b. Banyak pantangan makanan saat hamil
c. Batasi minum air putih
d. Pilih makanan yang berlemak

4. Pemeriksaan kehamilan disarankan untuk dilakukan secara teratur, setidaknya 
dilakukan berapa kali dalam 1 bulan?
a. 1 x dalam 1 bulan
b. 2 x dalam 1 bulan
c. 3 x dalam 1 bulan
d. 4 x dalam 1 bulan

5. Pemberian tablet penambah darah untuk ibu hamil disarankan diminum pada 
malam hari karena.....?
a. Menyebabkan kantuk
b. Mengurangi mual
c. Menyebabkan pusing
d. Mengurangi lemas

6. Pengukuran LiLA (Lingkar Lengan Atas) berguna untuk mengetahui?
a. Usia kehamilan
b. Faktor panggul sempit
c. Ibu menderita KEK (Kurang Energi Kronis)
d. Melihat pertumbuhan janin

Sumber: The Asian Parent
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Tanda Bahaya
Kehamilan

dr. Supriyatiningsih, Sp.OG., M.Kes

Tanda Bahaya Kehamilan
Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya 

bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan/ periode antenatal, yang apabila 
tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu.

Pada umumnya 80-90 % kehamilan akan berlangsung normal dan hanya 10-12 
% kehamilan yang disertai dengan penyulit atau berkembang menjadi kehamilan 
patologis. Hal ini perlu dicermati dan dikenali tanda-tandanya sehingga dapat 
meminimalisir kegawatdaruratan kehamilan dan persalinan.

Tanda Bahaya Trimester I (0-12 minggu)
1. Perdarahan pada Kehamilan Muda

Biasanya terjadi dikarenakan kejadian abortus, misscarriage, early pregnancy 
loss. Perdarahan pada trimester ini bisa berakibat pada kegagalan kelangsungan 
kehamilan.
a. Abortus
b. Kehamilan Ektopik: Tanda dan gejala pada  kehamilan muda, dapat atau 

tidak ada pendarahan pervaginam, ada nyeri perut kanan/kiri bawah.
c. Mola hidatidosa

2. Muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan, biasanya disebut dengan 
istilah Hiperemesis Gravidarum. 

3. Selaput kelopak mata pucat: merupakan salah satu tanda anemia. Anemia 
pada trimester I bisa disebabkan karena mual muntah pada ibu hamil dan 
pendarahan pada ibu hamil trimester I. 

4. Demam Tinggi: dengan suhu tubuh >38ºC menunjukkan infeksi dalam 
kehamilan. Infeksi bisa terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas. 

Tujuan pembelajaran tanda bahaya kehamilan
Setelah mengikuti pembelajaran tanda bahaya kehamian, diharapkan kader mampu:

1. Menjelaskan tanda bahaya kehamilan selama trimester I, II dan III pada ibu hamil
2. Melelakukan deteksi dini ibu hamil melalui tanda bahaya kehamilan
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Tanda Bahaya Kehamilan Trimester II (13-28 minggu)
1. Demam Tinggi
2. Berkurangnya gerakan janin (minim 3x dalam 1 jam)
3. Selaput kelopak mata pucat, tanda anemia

Muntah

 

   Pendarahan                            Demam Tinggi

Gambar 7. Tanda Bahaya Kehamilan Trimester II (13-28 minggu)

Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III (29 – 42 minggu)
1. Pendarahan Pervaginam
2. Sakit kepala hebat  yang merupakan gejala pre-eklampsia
3. Penglihatan Kabur
4. Bengkak di muka atau tangan
5. Berkurangnya gerakan janin
6. Ketuban Pecah Dini
7. Kejang, merupakan gejala dari eklampsia
8. Selaput kelopak mata pucat. Anemia pada trimester III dapat menyebabkan 

perdarahan pada waktu persalinan dan nifas, BBLR
9. Demam Tinggi
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Pendarahan pervaginam                      Bengkak kaki dan tangan 

       

Gerakan janin berkurang

 

Air Ketuban Pecah Dini                         Sakit Kepala & Demam
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Ibu mengalami kejang

Gambar 8. Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III (29 – 42 minggu)

Tujuan Mengenali Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan:
1. Mengenali tanda-tanda yang mengancam bagi ibu hamil dan janin lebih awal.
2. Dapat mengambil tindakan yang tepat yaitu dengan menghubungi tenaga 

kesehatan terdekat bila menemui tanda bahaya kehamilan untuk mendapat 
perawatan segera

Apa yang harus dilakukan?
Perlunya penyuluhan kesehatan dalam sosialisasi tentang bahaya kehamilan  

yang perlu diketahui masyarakat luas sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu 
dan mengerti tetapi juga mau dan bisa menjalankan sesuai anjuran jika mendapatai 
tanda bahaya kehamilan pada keluarga bahkan orang lain. Menurut WHO tujuan dari 
penyuluhan kesehatan adalah untuk merubah perilaku perseorangan atau masyarakat 
dalam bidang kesehatan.

Penyuluhan dapat dilakukan dimana saja, seperti:
1. Institusi pelayanan seperti Rumah sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik, dll.
2. Penyuluhan di masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif. 

Penyuluhan kesehatan di masyarakat biasanya berkaitan dengan pembinaan 
wilayah binaan puskesmas.

Pentingnya pengetahuan dan wawasan  masyarakat tentang tanda bahaya kehamilan 
akan	memberikan	pengaruh	yang	signifikan	dalam	penanganan	kesehatan	ibu	hamil	
dan melahirkan.

KESIMPULAN
Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya 

bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan/ periode antenatal, yang apabila tidak 
dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu.
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LATIHAN

1. Berikut merupakan tanda bahaya kehamilan yang perlu dicermati dalam kehamilan 
trimester I kecuali......
a. Kehamilan ektopik
b. Muntah terus menerus
c. Demam >38ºC
d. Ketuban pecah dini

2. Anemia pada ibu hamil trimester III dapat menyebabkan.....?
a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
b. Bengkak di muka dan tangan
c. Berkurangnya gerakan janin
d. Demam

3. Jika ibu hamil mengalami sakit kepala hebat dan bengkak di muka dan tangan 
yang biasa disebut gejala pre-eklampsia, terjadi pada kehamilan umur berapa?
a. 12 minggu
b. 28 minggu
c. 29 minggu
d. 20 minggu

4. Berikut merupakan tanda-tanda persalinan kecuali:
a. Adanya kontraksi rahim
b. Lendir bercampur bercak darah
c. Cairan Ketuban Pecah
d. Tidak ada kontraksi

5. Pernyataan yang manakah yang bukan termasuk manfaat dari mengetahui dan 
memahami tanda- tanda  persalinan?
a. Menghilangkan kecemasan ibu hamil
b. Lebih siap dalam menghadapai persalinan
c. Menambah ketakutan ibu hamil tentang sakitnya proses persalinan
d. Mengurangi salah penanganan sebelum dibawa ke Rumah Sakit

6. Menjelang persalinan, cairan ketuban akan pecah. Air ketuban disebut  normal 
apabila....
a. Berwarna jernih dan tidak berbau
b. Berwarna  hijau
c. Berwarna hijau dan berbau
d. Jernih tapi berbau

Sumber Pustaka
Hadijanto B,. 2008. Pendarahan pada Kehamilan Muda In: Ilmu Kebidanan Sarwono 

Prawirohardjo. Jakarta ,PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo : 459-473.
Kementrian Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency), Buku 

Kesehatan Ibu dan Anak: 2016.
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Pemeriksaan Tanda 
Bahaya Kehamilan

dr. Supriyatiningsih, Sp.OG., M.Kes

Pemeriksaan tanda bahaya kehamilan
Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah komplikasi kehamilan 

yang dapat muncul melalui tanda bahaya kehamilan. Pengetahuan ibu hamil dalam 
mengenali tanda bahaya dapat menjadi salah satu penentu perawatan kehamilan 
untuk mencegah komplikasi. 

Tanda bahaya kehamilan adalah suatu kehamilan yang memiliki suatu tanda 
bahaya atau risiko lebih besar dari biasanya (baik bagi ibu maupun bayinya), akan 
terjadinya penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan (Tiran, 2007).

Pemeriksaan yang perlu dilakukan:
1. Periksa kehamilan secara teratur, minim 4x dalam 1 bulan:

a. 1x pada usia kandungan sebelum 3 bulan
b. 1x pada usia kandungan 4 – 6 bulan
c. 2x pada usia kandungan 7 – 9 bulan

2. Pengukuran tinggi badan. 
Pengukuran ini cukup dilakukan 1x, bila tinggi badan < 145 cm maka faktor resiko 
panggul sempit dan kemungkinan sulit melahirkan normal.

Tujuan pembelajaran pemeriksaan tanda bahaya kehamilan
Setelah mengikuti pembelajaran pemeriksaan tanda bahaya kehamilan, diharapkan 
kader mampu:

1. Menjelasakan pemeriksaan yang harus dilakukan ibu hamil secara teratur
2. Melakukan pencegahan tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil di wilayahnya
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3. Penimbangan berat badan setiap kali periksa. 
Dilakukan sejak bulan ke-4 pertambahan BB minim 1 kg/ bulan.

4. Pengukuran tekanan darah (tensi)
Tekanan darah normal 120/ 80mmHg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama 
dengan 140/90mmHg berarti ada faktor resiko hipertensi (tekanan darah tinggi) 
dalam kehamilan.
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5. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)
Bila <23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis (Ibu hamil 
KEK) dan beresiko melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

6. Pengukuran Tinggi Rahim
Pengukuran ini berguna untuk melihat pertumbuhan janin, apakah sesuai dengan 
usia kehamilan.

7. Penentuan letak janin (presentasi janin) dan penghitungan denyut jantung janin.
Apabla Trimester III bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk 
panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut 
jantung janin kurang dari 120 kali/menit atau lebih dari 160 kali/menit meunjukkan 
ada tanda GAWAT JANIN, SEGERA RUJUK.
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8. Penentuan status Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)
Dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada Ibu dan Bayi.

Rentang waktu pemberian Imunisasi TT dan lama perlindungannya:

9. Pemberian tablet penambah darah
Disarankan sejak awal kehamilan minum 1 tablet penambah darah setiap hari 
minimal 90 hari. Akan lebih efektif jika diminum pada malam hari untuk mengurangi 
rasa mual.
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10. Tes Laboratorium
a. Tes golongan darah: mempersiapkan donor bagi ibu hamil jika diperlukan
b. Tes hemoglobin: mengetahui anemia atau tidak
c. Tes urine (air kencing)
d. Tes darah lainnya seperti: HIV, Sifilis dan Malaria (khusus didaerah endemis)

11. Konseling
Perlunya penjelasan dari tenaga kesehatan yang dilakukan saat kunjungan ibu 
hamil mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan, 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Nifas, Perawatan Bayi Baru Lahir, ASI Ekslusif, KB dan 
Imunisasi pada Bayi.

12. Tata laksana atau mendapatkan pengobatan
Jika ibu hamil  mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil
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13. Ikuti Kelas Ibu Hamil
Kelas  Ibu Hamil memberikan informasi mengenai kehamilan, persalinan, senam 
hamil, dll. Minim 4x pertemuan dan akan lebih baik 1x pertemuan dilalukan 
bersama suami/ keluarga

        Gambar 9 Pemeriksaan tanda bahaya kehamilan

Pencegahan  tanda bahaya pada kehamilan:
1. Mengetahui ibu yang termasuk dalam kondisi yang mengalami tanda bahaya  

kehamilan sehingga dapat dilakukan rujukan ke tempat fasilitas yang lebih baik 
(Rumah Sakit).

2. Meningkatkan mutu prinatal care
3. Menganjurkan setiap ibu hamil kontrol ke BKIA
4. Dilakukannya penyuluhan oleh bidan desa pada ibu hamil tanpa dan dengan 

penyakit yang diderita ibu selama kehamilan secara aktif.
5. Melakukan pemeriksaan teratur ke Puskesmas, Rumah Sakit minim 4x selama masa 

kehamilan.
6. Melakukan imunisasi TT 2X
7. Bila ditemukan kelainan saat pemeriksaan harus lebih sering dan lebih intensif.
8. Makan makanan yang bergizi yaitu memenuhi 4 sehat 5 sempurna. 
9. Istirahat yang cukup/ tidur paling sedikit 6-7 jam dan usahakan tidur siang 1-2 

jam.
10.  Menjaga kebersihan diri
11. Boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Tanyakan ke petugas 

kesehatan cara yang aman.
12.	Lakukan	aktifitas	fisik	dengan	memperhatikan	kondisi	 ibu	dan	keamanan		janin	

dalam kandungan.
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KESIMPULAN
Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah komplikasi kehamilan 

yang dapat muncul melalui tanda bahaya kehamilan. Pengetahuan ibu hamil dalam 
mengenali tanda bahaya dapat menjadi salah satu penentu perawatan kehamilan 
untuk mencegah komplikasi. 

LATIHAN

1. Berikut merupakan tanda bahaya kehamilan yang perlu dicermati dalam kehamilan 
trimester I kecuali......
a. Kehamilan ektopik
b. Muntah terus menerus
c. Demam >38ºC
d. Ketuban pecah dini

2. Anemia pada ibu hamil trimester III dapat menyebabkan.....?
a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
b. Bengkak di muka dan tangan
c. Berkurangnya gerakan janin
d. Demam

3. Jika ibu hamil mengalami sakit kepala hebat dan bengkak di muka dan tangan 
yang biasa disebut gejala pre-eklampsia, terjadi pada kehamilan umur berapa?
a. 12 minggu
b. 28 minggu
c. 29 minggu
d. 20 minggu

4. Berikut merupakan tanda-tanda persalinan kecuali:
a. Adanya kontraksi rahim
b. Lendir bercampur bercak darah
c. Cairan Ketuban Pecah
d. Tidak ada kontraksi

5. Pernyataan yang manakah yang bukan termasuk manfaat dari mengetahui dan 
memahami tanda- tanda  persalinan?
a. Menghilangkan kecemasan ibu hamil
b. Lebih siap dalam menghadapai persalinan
c. Menambah ketakutan ibu hamil tentang sakitnya proses persalinan
d. Mengurangi salah penanganan sebelum dibawa ke Rumah Sakit

6. Menjelang persalinan, cairan ketuban akan pecah. Air ketuban disebut  normal 
apabila....
a. Berwarna jernih dan tidak berbau
b. Berwarna  hijau
c. Berwarna hijau dan berbau
d. Jernih tapi berbau
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Tanda-tanda Persalinan
dr. Supriyatiningsih, Sp.OG., M.Kes

Tanda- tanda Persalinan
Pemahaman dan pengetahuan tanda-tanda persalinan perlu diketahui baik oleh 

ibu hamil maupuan keluarga terdekat.  Sehingga lebih siap dalam menghadapi 
persalinan juga menghilangkan rasa cemas akan proses persalinan.

Tujuan:
1. Menghilangkan kecemasan ibu hamil
2. Lebih siap dalam menghadapi persalinan
3. Meminimalisir salah penanganan sebelum dibawa ke Rumah Bersalin
4. Memberikan pengetahuan yang benar tentang tahapan tanda pesalinan

Apa saja tanda persalinan?
Ada beberapa tanda persalinan yang perlu diketahui yaitu:
1. Adanya kontraksi rahim

Kontraksi rahim yang terjadi menjelang persalinan sifatnya teratur, makin kuat, 
sering dan lama. Kontraksi mulai terjadi pada usia kehamilan 38 minggu. Awalnya 
terasa sebentar keudian bertambah sering dan kuat.  Nyeri kontraksi juga tidak 
berkurang dengan istirahat, awalnya terasa mulas.

2. Lendir bercampur bercak darah
Selama kehamilan mulut rahim ditutupi oleh lendir yang kental tapi menjelang 
persalinan, mulut rahim akan membesar dan membuat sumbatan lendir tersebut 
terlepas dan keluar melalui vagina. Konsistensi lendir pun bermacam-macam, 
mulai dari kenyal sampai kental.

3. Cairan Ketuban Pecah
Cairan biasanya keluar beberapa saat setelah kontraksi tapi cairan ketuban juga 
bisa pecah sebelum persalinan. Jika cairan ketuban sudah pecah maka segera 

Tujuan pembelajaran tanda-tanda persalinan
Setelah mengikuti pembelajaran tanda-tanda persalinan, diharapkan kader mampu:

1. Menjelaskan tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga
2. Melakukan deteksi dini tanda-tanda persalinan pada ibu hamil
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pergi ke rumah sakit. Cairan ketuban disebut normal apabila berwarna jernih dan 
tidak berbau.

4. Nyeri di daerah selangkangan
Nyeri ini biasanya dirasakan oleh wanita hami, yang disebabkan oleh tekanan dari 
janin yang mulai turun ke dalam panggul bagian atas.

5. Gerakan bayi sudah semakin melambat
Seiring bertambahnya usia kehamilan gerakan bayi akan berkurang dikarenakan 
bayi sudah dalam posisi persiapan untuk kelahiran dan masuk kedalam pintu atas 
panggul sehingga gerakan bayi tidak sekuat dan sesering sebelumnya

 
          Perut mulas-mulas teratur          Keluar lendir bercampur darah 
                          dari jalan lahir

Gambar 10 Tanda- tanda Persalinan

Yang perlu dilakukan jika terdapat tanda-tanda persalinan diatas maka segera 
bawa ibu hamil ke Rumah Sakit  terdekat.

KESIMPULAN
Pemahaman dan pengetahuan tanda-tanda persalinan perlu diketahui baik oleh 

ibu hamil maupuan keluarga terdekat.  Sehingga lebih siap dalam menghadapi 
persalinan juga menghilangkan rasa cemas akan proses persalinan
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LATIHAN

1. Berikut merupakan tanda bahaya kehamilan yang perlu dicermati dalam kehamilan 
trimester I kecuali......
a. Kehamilan ektopik
b. Muntah terus menerus
c. Demam >38ºC
d. Ketuban pecah dini

2. Anemia pada ibu hamil trimester III dapat menyebabkan.....?
a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
b. Bengkak di muka dan tangan
c. Berkurangnya gerakan janin
d. Demam

3. Jika ibu hamil mengalami sakit kepala hebat dan bengkak di muka dan tangan 
yang biasa disebut gejala pre-eklampsia, terjadi pada kehamilan umur berapa?
a. 12 minggu
b. 28 minggu
c. 29 minggu
d. 20 minggu

4. Berikut merupakan tanda-tanda persalinan kecuali:
a. Adanya kontraksi rahim
b. Lendir bercampur bercak darah
c. Cairan Ketuban Pecah
d. Tidak ada kontraksi

5. Pernyataan yang manakah yang bukan termasuk manfaat dari mengetahui dan 
memahami tanda- tanda  persalinan?
a. Menghilangkan kecemasan ibu hamil
b. Lebih siap dalam menghadapai persalinan
c. Menambah ketakutan ibu hamil tentang sakitnya proses persalinan
d. Mengurangi salah penanganan sebelum dibawa ke Rumah Sakit

6. Menjelang persalinan, cairan ketuban akan pecah. Air ketuban disebut  normal 
apabila....
a. Berwarna jernih dan tidak berbau
b. Berwarna  hijau
c. Berwarna hijau dan berbau
d. Jernih tapi berbau

Sumber Pustaka:
1. Kementrian Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency), Buku 

Kesehatan Ibu dan Anak: 1997.
2. Prawiroharjo, Sarwono. ILMU KEBIDANAN, YBSP Jakarta: 2002.
3.	 Sofian,	Amru.	Rustam Muchtar Sinopsis Obstetri: Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi, 

Ed. 3, Jilid 1. Jakarta: EGC: 2013.
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Manajemen Laktasi
Oleh Dr.dr.Arlina Dewi, M.Kes

Tujuan :
1. Mampu memberikan edukasi kepada ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya 

ASI Eksklusif
2. Mampu memberikan edukasi kepada ibu menyusui untuk melakukan teknik 

menyusui dengan benar
3. Mampu memberikan edukasi kepada ibu menyusui tentang gizi ibu menyusui
4. Mampu memberikan edukasi kepada ibu menyusui tentang masalah-masalah  

menyusui

ASI EKSKLUSIF
Pemberian ASI eksklusif berarti memberikan bayi hanya ASI tanpa makanan atau 

minuman lain, sejak bayi lahir hingga berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. 
ASI eksklusif diberikan hingga umur 6 bulan dan jika memungkinkan ASI diteruskan 
hingga berumur 2 tahun. ASI diberikan secara on demand, yaitu sesering yang bayi 
mau, siang dan malam. Setelah bayi berusia 6 bulan,  diberikan makanan pendamping 
ASI.

Tujuan pembelajaran manajemen laktasi
Setelah mengikuti pembelajaran manjemen laktasi, diharapkan kader mampu:

1. Menjelaskan pada ibu hami tentang pentingnya ASI Eksklusif
2. Menjelaskan teknik menyusui yang benar
3. Melatih teknik menyusui yang benar kepada ibu hamil dan ibu menyusui
4. Menjelaskan teknik penyimpanan ASI baik di lemari pending atau di ruangan 

pada ibu menyusui
5. Menjelaskan masalah-masalah yang terjadi selama menyusi dan cara 

mengatasinya pada ibu menyusui
6. Menjelaskan gizi yang harus dikonsumai oleh ibu menyusui
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MANFAAT ASI DAN MENYUSUI
•	 ASI memiliki banyak zat gizi yang berguna dalam perkembangan dan pertumbuhan 

bayi
•	 ASI dapat melindungi bayi dari infeksi
•	 ASI praktis dan tidak membutuhkan biaya
•	 Menyusui dapat memberikan efek psikologis yang baik bagi ibu dan bayi (membantu 

membangun kedekatan antara ibu dan bayi)
•	 Menyusui dapat mengurangi resiko ibu dalam terkena kanker payudara atau kanker 

indung telur
•	 Menyusui merupakan cara KB alami yang cukup efektif

KOLOSTRUM
Kolostrum merupakan ASI yang diproduksi ibu dalam hari-hari pertama 

setelah melahirkan. Kolostrum lebih kental dan berwarna kuning hingga jernih, 
serta mengandung lebih banyak protein dibandingkan ASI biasa, sehingga dapat 
melindungi bayi dari alergi dan infeksi.

JADWAL PEMBERIAN ASI
•	 Susui bayi sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari
•	 Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi, lalu susui
•	 Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain
•	 Bila bayi sudah kenyang tetapi payudara masih terasa penuh/kencang, payudara 

perlu dikosongkan dengan cara diperah untuk disimpan ASInya, agar payudara tetap 
memproduksi ASI yang cukup

PROSES MENYUSUI
•	 Sebelum menyusui, ibu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
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Gambar 11 Langkah-langkah mencuci tangan

•	 Pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman dan santai. Apabila posisi duduk, 
punggung ibu bersandar dan kaki tidak menggantung

•	 Posisi bayi yang benar:
 » Kepala, leher, dan tubuh bayi dalam satu garis lurus
 » Badan bayi menghadap ke dada ibu
 » Badan bayi melekat ke ibu
 » Seluruh badan bayi tersangga dengan baik, tidak hanya leher dan bahu saja
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Gambar 12 Posisi Bayi Saat Menyusui

Gambar 13 Berbagai Posisi Ibu Saat Menyusui

•	 Tanda bayi melekat dengan baik:
 » Sebagian besar areola (bagian hitam di sekitar puting) masuk ke dalam mulut 

bayi
 » Mulut bayi terbuka lebar
 » Bibir bawah bayi melengkung keluar
 » Dagu bayi menyentuh payudara ibu
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BENAR                                                                    SALAH

Gambar 14 Pelekatan Bayi

•	 Apabila pelekatan bayi baik, bayi akan menghisap dengan baik yang ditandai dengan:
 » Bayi menghisap dalam, perlahan, dan teratur
 » Kadang diselingi istirahat
 » Hanya tedengar suara menelan
 » Tidak terdengar suara mengecap
 » Pipi bayi membulat saat menghisap

•	 Apabila pelekatan bayi salah, ibu akan merasakan nyeri dan dapat menyebabkan 
puting lecet. Selain itu, bayi akan kekurangan asupan ASI.

•	 Setelah selesai menyusu, bayi akan melepaskan puting susu secara spontan serta 
tampak tenang dan mengantuk

•	 Tanda bayi mendapat ASI cukup:
 » Buang air kecil bayi sebanyak 6x dalam 24 jam
 » Buang air besar bayi berwarna kekuningan ‘berbiji’
 » Bayi tampak puas setelah minum ASI
 » Tidak ada aturan ketat mengenai frekuensi bayi menyusu (biasanya 10-12 kali 

dalam 24 jam)
 » Payudara ibu terasa lembut dan kosong setelah menyusui
 » Berat badan bayi bertambah
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Berikut tabel untuk membantu menilai proses menyusui:
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PENYIMPANAN ASI
•	 Cara memerah dan menyimpan ASI dengan benar

Gambar 15 Cara Memerah dan Menyimpan ASI

Penyimpanan ASI Perah (ASIP)

Tempat 
Penyimpanan Suhu Lama Penyimpanan

Dalam ruangan (ASIP 
Segar)

19°C s.d. 26°C 6-8 jam ruang ber-AC 
4 jam ruang non-AC

Dalam ruangan (ASIP 
beku 4 jam yang sudah 
dicairkan)

4 jam

Kulkas <4° C 2-3 hari

Freezer pada lemari es 1 
pintu

-18° C s.d. 0° C 2 minggu

Freezer pada lemari es 2 
pintu

-20° C s.d. -18°C 3-4 bulan
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PERAWATAN PAYUDARA
•	 Jaga payudara, terutama puting susu, tetap kering dan bersih
•	 Memakai bra yang menyokong payudara
•	 Mengoleskan kolostrum atau ASI pada puting susu yang lecet
•	 Apabila lecet berat, ASI dikeluarkan dan ditampung

MASALAH DALAM MENYUSUI
1. Sindroma ASI kurang

Alasan tersering dari ibu yang berhenti menyusui adalah ibu merasa ASI-nya 
kurang. Hal ini didasari oleh berbagai alasan, seperti payudara kecil, ASI tampak 
berubah kekentalannya, bayi masih rewel setelah disusui, dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa hampir seluruh ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup 
bagi bayinya. Terkadang, bayi tidak mendapatkan cukup ASI, namun hal ini disebabkan 
oleh hisapan bayi yang kurang baik.

Tanda bahwa bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup adalah kenaikan berat 
badan bayi kurang dari 500 gram per bulan dan air kencing bayi yang sedikit serta 
kurang dari 6 kali per hari.

Beberapa tanda lain juga dapat dicurigai sebagai tanda bayi tidak mendapat ASI 
cukup, yaitu:

•	 Bayi tidak puas setelah menyusui
•	 Bayi sering menangis
•	 Proses menyusui yang terlalu sering atau terlalu lama
•	 Bayi menolak menyusui
•	 Bayi memiliki tinja yang keras, kering, atau berwarna hijau
•	 Bayi jarang BAB
Untuk menangani sindroma ASI kurang, pastikan terlebih dahulu apakah bayi 

benar-benar tidak mendapatkan ASI yang cukup atau bayi sebenarnya mendapatkan 
ASI cukup namun ibu merasa kurang.

 Pada bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI, cek teknik menyusui, seperti posisi 
dan pelekatan bayi. Pastikan juga apakah ada kelainan atau penyakit pada ibu maupun 
bayi. Lakukan pengelolaan sesuai penyebab kurangnya asupan ASI pada bayi.

 Pada ibu yang merasa ASI-nya kurang namun bayi sebenarnya telah mendapatkan 
ASI yang cukup, gunakan teknik konseling yang baik. Tingkatkan rasa percaya diri ibu. 
Evaluasi teknik menyusui dan jabarkan poin baik yang telah ibu lakukan.
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2. Payudara bengkak
Payudara terasa membengkak atau penuh akibat pembendungan ASI. Hal ini 

dapat terjadi jika proses menyusui yang kurang efektif, seperti bayi tidak menyusu 
dengan kuat, teknik menyusui yang salah, atau puting susu datar, memberikan 
tambahan susu formula ke bayi, membatasi waktu menyusui.

Hal yang dapat dikerjakan adalah:
•	 Kompres payudara dengan kain basah/hangat selama 5 menit
•	 Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
•	 Keluarkan ASi dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak
•	 Payudara yang bengkak sering disusukan agar mengurangi pembengkakan
•	 Setiap kali menyusui, payudara harus sampai terasa kosong, jika belum kosong, 

ASI dapat diperah untuk disimpan
•	 Letakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui
•	 Gunakan bra yang dapat menopang payudara dengan baik dan nyaman
•	 Rasa nyeri dapat dikurangi dengan pemberian Parasetamol 3x500mg bila perlu

3. Puting susu datar atau terbenam
Cara mengatasi hal ini adalah dengan cara:
a. Gerakan Hoffman
b. Penggunaan pompa puting (nipple puller)

Pompa puting atau nipple puller tersedia di toko peralatan bayi, namun dapat 
juga dibuat sendiri dari jarum suntik 10 cc dengan cara sebagai berikut:

Gambar 16 Cara membuat pompa puting (nipple puller)
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4. Puting lecet
Puting yang lecet dapat disebabkan oleh teknik menyusui yang salah, iritasi akibat 

sabun, alergi, dan lain-lain. Pengelolaan yang dapat dilakukan adalah:
•	 Apabila rasa nyeri tidak terlalu berat, ibu dapat terus menyusui
•	 Menyusui dimulai dari payudara dengan puting yang sehat
•	 Menyusui secara sering dan singkat
•	 Oleskan ASI ke puting setelah menyusui dan biarkan kering dengan sendirinya. 

Hindari pemberian sabun atau lotion yang mengandung alcohol
•	 Jangan gunakan bra yang mengandung plastic
•	 Apabila nyeri hebat, istirahatkan payudara selama 24 jam dan tetap keluarkan 

ASI dengan cara memerah menggunakan tangan (pompa akan membuat luka 
bertambah parah)

NUTRISI IBU MENYUSUI
Ibu menyusui membutuhkan gizi seimbang, dimana konsumsi makanan ibu 

menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan 
serta pekembangan bayinya. Gizi seimbang pada ibu menyusui adalah hal yang sangat 
penting karena sangat berkaitan dengan produksi air susu.

Komponen yang ada dalam ASI diambil dari tubuh ibu, sehingga harus digantikan 
oleh makan makanan yang cukup pada ibu menyusui tersebut. Oleh karena itu, ibu 
menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan 
tidak menyusui dan masa kehamilan.

Pada 6 bulan pertama menyusui, ibu membutuhkan tambahan energi sebesar 
500 kalori/hari untuk menghasilkan jumlah susu normal, sehingga ibu menyusui 
membutuhkan 2400 kkal/hari yang dibagi menjadi 6 kali makan (3x makan utama 
dan 3x makan selingan) sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang yang dianjurkan. Jika 
terjadi penurunan >0,9 kg per minggu setelah 3 minggu pertama menyusui, berarti 
kebutuhan kalori tidak tercukupi sehingga akan mengganggu produksi ASI.

Dalam sehari, ibu menyusui membutuhkan nasi lebih banyak dari biasanya (hingga 
1,5 porsi). Ibu menyusui juga membutuhkan konsumsi protein, seperti daging, telur, 
tempe, dan kacang-kacangan, 3 kali dalam sehari.

Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas 
sehari (2-3 liter per hari). Waktu minum yang paling baik adalah saat bayi sedang 
menyusui atau sebelumnya.

Ibu menyusui juga membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral, seperti 
vitamin B1, B6, B2, B12, vitamin A, yodium, dan selenium. Kebutuhan tersebut dapat 
dipenuhi dengan 3 porsi sayuran dan buah-buahan dalam sehari. Untuk memenuhi 
kebutuhan kalsium, ibu menyusui sebaiknya mengkonsumsi 1-2 gelas susu per hari. 
Selain itu, dianjurkan pula konsumsi suplemen vitamin A sebanyak 200.000 IU dan 
zat besi 201-60 mg per hari.
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MITOS PANTANGAN MAKANAN BAGI IBU MENYUSUI
•	 Ibu menyusui dilarang makan ikan laut karena dapat menyebabkan ASI menjadi amis.

 » Faktanya, kandungan ikan laut seperti protein, mineral, dan lemak sangat bagus 
bagi tumbuh kembang bayi.

•	 Ibu menyusui tidak boleh minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar
 » Faktanya, minum es tidak ada hubungan dengan pertumbuhan bayi

•	 Ibu menyusui tidak boleh makan makanan pedas karena dapat menyebabkan alergi
 » Faktanya, tidak ada hubungan antara makanan pedas dengan alergi ataupun 

daya tahan tubuh bayi. Makanan pedas secara normal ditoleransi oleh sebagian 
besar bayi.

KESIMPULAN  
Ibu menyusui membutuhkan gizi seimbang, dimana konsumsi makanan ibu 

menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan 
serta pekembangan bayinya. Gizi seimbang pada ibu menyusui adalah hal yang sangat 
penting karena sangat berkaitan dengan produksi air susu.
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DAFTAR TILIK KETRAMPILAN

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUI DENGAN BENAR

0 = tidak dilakukan
1 = dilakukan tetapi kurang benar
2 = dilakukan dengan sempurna
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