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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memuji kebesaran Allah
SWT, dan atas kehendak-Nya pula akhirnya Modul
Ajar Neonatus, Bayi dan Balita. Buku iki disusun
berdasarkan Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi
untuk mahasiswa Diploma III Kebidanan.
Tujuan kami menyusun modul ajar ini adalah
memberikan deskripsi yang jelas dan dapat dipahami
mengenai neonatus, bayi, dan balita. Buku ini terdiri
dari 11 BAB yang meliputi: Kebutuhan Dasar, Nutrisi,
Evidence Base, Prosedur Keterampilan Dasar,
Pengenalan Tanda Bahaya, Pemantauan Tumbuh
Kembang, Manajemen Asuhan, Thermoregulasi,
Kelainan Bawaan, Penyakit Anak, MTBM dan MTBS.
Kami berharap kepada mahasiswa Kebidanan,
semakin banyak membaca tentang asuhan neonatus,
bayi, dan balita, maka semakin mudah dalam
memahami mata kuliah Neonatus, Bayi dan Balita
sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan
terutama pada neonatus, bayi dan balita..
Semoga dengan bimbingan Allah SWT, modul ajar
ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu
kebidanan dan mahasiswa menjadi Bidan yang
berakhlak mulia, bermartabat, kreatif, mandiri dan
profesional. Jazahumullahu Khairan.
Magetan, 2018
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BAB 1
KEBUTUHAN DASAR
NEONATUS, BAYI DAN BALITA

Kegiatan Belajar 1
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Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti materi ini diharapkan saudara mampu
memahami kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita
Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti kegiatan belajar 1, saudara diharapkan
mahasiswa mampu untuk:
1. Menjelaskan Kebutuhan Fisis-Biomedis (Asuh)
2. Menjelaskan Kebutuhan akan Kasih Sayang (Asih)
3. Menjelaskan Kebutuhan Latihan/Rangsangan/Bermain (Asah)
Pokok-Pokok Materi
Dalam kegiatan belajar 1 ini yang pertama dibahas adalah
tentang Kebutuhan Fisis-Biomedis (Asuh) meliputi defini asuh,
pemberian pangan atau nutrisi, kebutuhan perawatan
kesehatan dasar, Kebutuhan Pakaian, kebutuhan perumahan,
higiene diri dan sanitasi lingkungan, bermain aktifitas fisik tidur,
kebutuhan rekreasi dan waktu luang. Kemudian berikutnya
dibahas mengenai Kebutuhan akan kasih sayang (Asih) dan
terakhir dibahas tentang Kebutuhan Latihan / Rangsangan/
Bermain (Asah).
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Uraian Materi
Topik 1

Kebutuhan Asuh

A. PENGERTIAN
Asuh merupakan kebutuhan dasar fisik seperti makanan,
tempat tinggal.
Asuh dititik beratkan pada asupan gizi anak yaitu saat di
kandungan dan sesudahnya. Misalnya ada seorang ibu, saat
kehamilan anak pertama dan kedua, menjaga kesehatan dan
mempertahankan asupan yang di makan. Vitamin, susu, dan
makanan bergizi harus dimakan, karena harapannya
melahirkan anak yang cerdas dan sehat.
B. PEMBERIAN PANGAN ATAU NUTRISI
Nutrisi harus terpenuhi sejak anak masih dalam rahim. Ibu
memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang
bergizi dan menu seimbang. Air susu ibu (ASI) yang merupakan
nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi terutama
pada 6 bulan pertama (ASI Ekslusif). Nutrisi termasuk bagian
gizi untuk pembangunan tubuh yang mempunyai pengaruh
terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada
tahun-tahun pertama kehidupan dimana anak sedang
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama
pertumbuhan otak.
Pemberian makanan tambahan yang tepat akan
memberikan hasil yang lebih baik bagi pertumbuhan anak, tapi
yang seimbang dan sangat tergantung nilai gizi yang
2

terkandung dalam makanan yang disajikan oleh ibu dan
keluarga, pengetahuan tentang gizi yang harus dikuasai oleh ibu
dan keluarga melalui penyuluhan gizi.
Nutrient dapat digolongkan menjadi 3 golongan:
1. Golongan pembangun: protein hewani, dan protein nabati
kira-kira 2-3 gram/kgBB/hari. Misal: ikan, daging, susu,
telur, dll.
2. Golongan sumber tenaga: karbohidrat, lemak (singkong,
beras, jagung, kentang, dll)
3. Golongan pelindung: mikronutrien (besi, kalsium, seng,
mangan, dll).
Masa tumbuh kembang anak membutuhkan zat gizi
lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin,
dan mineral. Kebutuhan diatas jika tidak terpenuhi akan
menghambat proses tumbuh kembang pada tahap selanjutnya.
Kebutuhan kalori dan protein harian yang dianjurkan bagi bayi
hingga remaja akan memperjelas kebutuhan pemenuhan gizi
seimbang bagi anak.
Usia

Kebutuhan Rata-Rata

Bayi

110 kkalori/kgBB/hari

1-3 Tahun

100 kkalori/kgBB/hari

4-6 Tahun

90 kkalori/kgBB/hari

7-9 Tahun

80 kkalori/kgBB/hari

Anak laki-laki 10-12 Tahun

60-70 kkalori/kgBB/hari

Anak laki-laki 13-18 Tahun

50-60 kkalori/kgBB/hari

Anak perempuan 10-12 Tahun

50-60 kkalori/kgBB/hari

Anak perempuan 13-18 Tahun

40-50 kkalori/kgBB/hari

Sumber: Moersintowarti, dkk. Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. Sagung
Seto. 2002

C. KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN DASAR
Perawatan kesehatan anak merupakan suatu tindakan yang
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berkesinambungan dan terdiri dari pencegahan primer,
sekunder, dan tersier. Tindakan pencegahan primer dilakukan
untuk mencegah risiko tinggi terkena penyakit, seperti
melakukan imunisasi dan penyuluhanpada orang tua tentang
diare.
Kebutuhan Perawatan Kesehatan Dasar tersebut meliputi:
1.

Pelayanan Kesehatan
Anak perlu dipantau/diperiksa kesehatannya secara
teratur. Penimbangan anak minimal 8 kali setahun dan
dilakukan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini
Tumbuh Kembang) minimal 2 kali setahun. Pemberian
kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan
Agustus. Tujuan pemantauan yang teratur untuk
mendeteksi secara dini dan menanggulangi bila ada
penyakit dan gangguan tumbuh kembang, mencegah
penyakit serta memantau pertumbuhan dan perkembangan
anak.

2. Imunisasi
Anak perlu diberikan imunisasi dasar yang lengkap
yaitu BCG, Polio, DPT, Hb dan Campak agar terlindung
dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Pemberian Imunisasi pada bayi dan anak sangat penting
untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap
penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dengan
melaksanakan imunisasi yang lengkap maka diharapkan
dapat mencegah timbulnya penyakit yang menimbulkan
kesakitan dan kematian.
3. Morbiditas/Kesakitan
Kesehatan anak harus mendapat perhatian dari para
orang tua, yaitu dengan cara membawa anaknya yang sakit
ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Jangan sampai
penyakit
ditunggu
menjadi
parah,
sebab
bisa
membahayakan jiwanya. Perlu diajarkan ke orang tua cara
4

membuat larutan oralit untuk penderita diarhe atau obat
panas untuk anak demam. Demikian juga penyakit ISPA
yang sering memberi dampak pada tumbuh kembang anak
harus ditanggulangi sedini mungkin. Anak yang sehat
umumnya akan tumbuh dengan baik, dan berbeda dengan
anak yang sering sakit karena pertumbuhan akan
terganggu. Perlu memberikan makanan ekstra pada setiap
anak sesudah menderita suatu penyakit.
D. KEBUTUHAN PAKAIAN
Pakaian yang layak, bersih dan aman (tidak mudah
terbakar, tanpa pernik-pernik yang mudah menyebabkan anak
kemasukan benda asing). Kebutuhan rasa aman dan nyaman
yang diberikan pada anak dapat diberikan melalui pemenuhan
kebutuhan pakaian pada anak. Pakaian merupakan sebuah
bentuk perlindungan dan kehangatan yang diberikan untuk
mencegah dan melindungi anak dari berbagai benda yang
dapat membahayakan anak. Pakaian juga dapat meningkatkan
percaya diri anak dalam lingkungan sosialnya.
E. HYGIENE DIRI DAN SANITASI LINGKUNGAN
Kebersihan, baik kebersihan perseorangan maupun
lingkungan memegang peranan penting pada tumbuh kembang
anak. Kebersihan perorangan yang kurang akan memudahkan
terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran perncernaan
seperti: diarhe, cacingan dll, sedangkan kebersihan lingkungan
erat hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan,
percernaan serta penyakit akibat nyamuk. Pendidikan
kesehatan kepada masayarakat harus ditunjukkan bagaimana
membuat lingkungan menjadi layak untuk tumbuh kembang
anak, sehingga meningkatkan rasa aman bagi ibu/pengasuh
anak dalam menyediakan kesempatan bagi anaknya untuk
mengeksplorasi lingkungan.
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Kesadaran tentang kebersihan lingkungan yang terdiri dari
kebersihan diri (personal hygiene) dan sanitasi lingkungan yang
masih kurang menjadi salah satu penyebab kekurangan gizi
utamanya di negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan
sanitasi lingkungan yang sehat akan mencegah anak terinfeksi
dari kuman yang masuk melalui lingkungan yang tidak baik.
Lingkungan yang bersih akan membantu mewujudkan hidup
sehat, sehingga anak tidak akan mengalami gangguan dalam
pertumbuhan dan perkembangan.
F. BERMAIN, AKTIFITAS FISIK, TIDUR
Anak perlu bermain, melakukan aktifitas fisik dan tidur
karena hal ini dapat:
1. Merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan,
merangsang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein
2. Merangsang pertumbuhan otot dan tulang
3. Merangsang perkembangan
G. KEBUTUHAN REKREASI DAN WAKTU LUANG
Aktifitas olah raga dan rekreasi digunakan untuk melatih
otot dan membuang sisa metabolisme, selain itu untuk melatih
aktifitas motorik dan aspek perkembangan anak. Olahraga
secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh,
menambah aktifitas fisiologis dan stimulasi terhadap
perkembangan otot anak. Anak akan menjadi pusat perhatian
dari orangtua, sehingga kebersamaan dalam keluarga sangat
dibutuhkan oleh anak dengan cara berkumpul bersama atau
dengan melakukan rekreasi. Kebutuhan rekreasi merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk hiburan, menyegarkan pikiran
dan badan.
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang kebutuhan asuh (fisik biomedik), maka lakukan latihan
berikut !
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1. Jelaskan yang dimaksud kebutuhan asuh !
2. Jelaskan yang dimaksud pemberian ASI eksklusif !
3. Jelaskan rumah sehat menurut kriteria WHO !
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat dijawab, apabila saudara
kembali membaca uraian tentang materi mengenai:
1. Kebutuhan asuh
2. Kebutuhan gizi neonatus, bayi
3. Syarat rumah sehat menurut kriteria WHO
RINGKASAN
-

Anak membutuhkan nutrisi yang adekuat untuk
pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Keadaan
kesehatan gizi bergantung pada tingkat konsumsi makanan
yang dihidangkan mengandung semua kebutuhan tubuh.
Masa tumbuh kembang anak membutuhkan zat gizi lengkap
seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral.
Kebutuhan diatas jika tidak terpenuhi akan menghambat
proses tumbuh kembang pada tahap selanjutnya.
Kebutuhan kalori dan protein harian yang dianjurkan bagi
bayi hingga remaja akan memperjelas kebutuhan
pemenuhan gizi seimbang bagi anak.

-

Kesehatan anak merupakan suatu tindakan yang
berkesinambungan dan terdiri dari pencegahan primer,
sekunder, dan tersier. Tindakan pencegahan primer
dilakukan untuk mencegah risiko tinggi terkena penyakit,
seperti melakukan imunisasi danpenyuluhan pada orang tua
tentang diare.

-

Pakaian merupakan sebuah bentuk perlindungan dan
kehangatan yang diberikan untuk mencegah dan melindungi
anak dari berbagai benda yang dapat membahayakan anak.
Pakaian juga dapat meningkatkan percaya diri anak dalam
7

lingkungan sosialnya.
-

Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi
bangunan yang tidak membahayakan penghuninya, akan
menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya, akan
menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya.
Misalnya, ventilasi dan pencahayaan yang cukup, tidak
penuh sesak, cukup leluasa untuk anak bermain, bebas
polusi, maka akan menjamin tumbuh kembang anak.

-

Kebersihan, baik kebersihan perseorangan maupun
lingkungan memegang peranan penting pada tumbuh
kembang anak. Kebersihan perorangan yang kurang akan
memudahkan terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran
perncernaan seperti: diarhe, cacingan dll. Sedangkan
kebersihan lingkungan erat hubungannya dengan penyakit
saluran pernafasan, percernaan serta penyakit akibat
nyamuk.

-

Aktifitas olah raga dan rekreasi digunakan untuk melatih
otot dan membuang sisa metabolisme, selain itu untuk
melatih aktifitas motorik dan aspek perkembangan anak.
Aktifitas olah raga dan bermain merupakan aktifitas yang
menyenangkan bagi anak. Olahraga secara teratur dapat
meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, menambah
aktifitas fisiologis dan stimulasi terhadap perkembangan
otot anak.

SOAL TES 1
Pilih satu jawaban yang paling tepat !
1.

Sepasang orang tua membawa anaknya ke Bidan Praktek
Mandiri (BPM), mengatakan anakya yang berusia 9 bulan
sulit makan hanya minum susu ibunya. Ibu hanya memberi
nasi dan pisang yang dilumatkan, sehingga berat badan
bayi hanya 7 kg. Kebutuhan dasar asuh yang harus orang
tua bayi berikan agar bayi dapat tumbuh optimal berupa....
8

a.
b.
c.
d.

Imunisasi
Pakaian
Nutrisi
Perumahan

2. Seorang perempuan mempunyai bayi berusia 2 hari,
bertekat ingin memberikan ASI eklusif pada bayinya karena
ASI mempunyai peranan yang besar untuk pertumbuhan
otak bayi. Kandungan gizi dalam ASI agar pertumbuhan
otak bayi dapat maksimal adalah...
a. Kadar laktosa tinggi
b. Kadar kalsium tinggi
c.

Kadar seng tinggi

d. Kadar immunoglobulin tinggi
3. Seorang perempuan datang ke BPM mempunyai bayi usia
5 bulan. Ingin menanyakan kebutuhan energi untuk
anaknya agar dapat tumbuh dan kembang secara optimal.
Kebutuhan rata-rata energi bayi adalah...
a. 100 kkalori/kgBB/hari
b. 110 kkalori/kgBB/hari
c.

120 kkalori/kgBB/hari

d. 90 kkalori/kgBB/hari
4. Seorang perempuan datang ke BPM dengan membawa
anak perempuan usia 2 tahun untuk menimbang anaknya.
Bidan melihat anak tersebut dipakaikan baju penuh dengan
hiasan dan benda kecil agar baju terlihat bagus. Kemudian
bidan memberi penyuluhan kepada ibu tentang
pemenuhan baju. Penyuluhan yang akan bidan berikan
pada ibu tersebut adalah....
a. Gunakan bahan pakaian yang tebal
b. Gunakan bahan yang menyerap keringat
c.

Hindari penggunaan pernak-pernik
9

d. Buat baju semewah mungkin
5. Seorang ibu datang ke Puskesmas ingin konsultasi mengenai
kebutuhan protein anaknya yang berusia 7 bulan dengan
berat 8.2 kg. Kebutuhan protein nabati anak tersebut
adalah....
a. 2-10 gram/kgBB/hari
b. 3-10 gram/kgBB/hari
c.

2-3 gram/kgBB/hari

d. 10-20 gram/kgBB/hari

Topik 2

Kebutuhan Asih (Psikologi)

Saudara tentunya masih berfikir kebutuhan dasar apa saja
yang masih harus di pelajari dalam bab ini? Coba saudara
berfikir kebutuhan dasar itu apakah hanya asah, kemudian
asihnya bagaimana? Pada tahun-tahun pertama kehidupannya
(bahkan sejak dalam kandungan), anak mutlak memerlukan
ikatan yang erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk
menjamin tumbuh kembang fisik-mental dan psikososial anak.
A. PENGERTIAN ASIH
Asih merupakan kebutuhan terhadap emosi, ikatan yang
serasi dan selaras antara ibu dan anak. Diperlukan pada tahun
pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin
mantapnya tumbuh kembang fisik, mental dan psikososial
anak.
Asih merupakan bagaimana mempercayakan dan mengasihi
untuk memberikan rasa aman kepada anak. Lebih kepada
ikatan emosional yang terjadi antara anak dan orang tua.
Kadang selalu bertindak selaku teman dan kadang juga orang
tua yang protektif.
Kelembutan dan kasih sayang adalah kunci untuk
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mendapatkan hati anak sehingga mereka tidak segan untuk
bercerita. Meluangkan waktu bersama untuk bermain, berjalanjalan, dan menikmati waktu hanya berdua saja.
B. MACAM-MACAM KEBUTUHAN ASIH
Macam-macam kebutuhan asih meliputi:
1.

Kasih sayang orang tua
Kasih sayang orang tua yang hidup rukun berbahagia
dan sejahtera yang memberi bimbingan, perlindungan,
perasaan aman kepada anak merupakan salah satu
kebutuhan yang diperlukan anak untuk tumbuh dan
berkembang seoptimal mungkin.
Bayi yang normal biasanya akan mulai menampakkan
rasa cemas bila ditinggalkan ibunya pada umur antara 7
sampai 9 bulan. Hubungan antara ibu dan anak pada umur
dua tahun pertama dalam kehidupan anak harus cukup
memberikan kepercayaan pada anak, kalau berlebihan
dapat menyebabkan anak menjadi manja. Kekurangan
kasih sayang ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan
mempunyai dampak negatif pada tumbuh kembang anak,
baik fisik, mental maupun sosial emosi yang disebut “
Sindrom Deprivasi Maternal”. Kasih sayang dari orang
tuanya (ayah-ibu) akan menciptakan ikatan yang erat
(bonding) dan kepercayaan dasar (basic trust).
Sumber cinta dan kasih sayang dari seorang bayi
adalah orang tuanya terutama pada ibu melalui komunikasi
dari kata-kata yang diucapkan dan perlakuan ibu pada
anaknya. Terpenuhinya kebutuhan kasih sayang akan
membuat perasaan anak bahagia, tenteram, dan aman.
Terpenuhinya kebutuhan kasih sayang juga tercermin dari
hubungan yang terjalin dengan baik antara orang tua,
keluarga, dan lingkungan sekitar.
2. Harga Diri
Setiap anak ingin merasa bahwa ia mempunyai
tempat dalam keluarganya, keinginannya diperhatikan, apa
11

yang dikatannya ingin didengar orang tua serta tidak
diacuhkan. Bayi dan anak memiliki kebutuhan harga diri
dan ingin merasa dihargai. Anak selalu ingin merasa
dihargai dalam tingkah lakunya. Anak merasa berbeda
dengan orang lain disekitarnya, sehingga anak juga butuh
dihargai. Anak selalu ingin mendapat tempat dihati
keluarganya dan selalu ingin diperhatikan oleh orang-orang
disekelilingnya
3. Mandiri
Kemandirian merupakan kemampuan untuk berusaha
dan berupaya dengan diri sendiri. Kemandirian juga dapat
diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk memikirkan,
merasakan, dan melakukan sesuatu sendiri dan tidak
bergantung pada orang lain. Kemandirian terdiri dari aspek
intelektual (kemauan seseorang untuk berpikir dan
menyelesaikan masalahnya sendiri), aspeksosial (kemauan
untuk membina hubungan dengan orang lain disekitarnya),
aspek emosi (kemauan mengelola emosinya sendiri), aspek
ekonomi(kemauan
untuk
mengelola
kebutuhan
ekonominya). Salah satu bentuk kemandirian yang telah
ditunjukkan anak adalah kemauan anak untuk
mengeksplorasi lingkungan sejak bayi.
Kemandirian anak sebagian besar dipengaruhi oleh
peran pola asuh dan lingkungan sekitarnya, bukan
pengaruh faktor genetis. Anak yang mandiri memiliki ciri
khas diantaranya anak lebih senang memecahkan
masalahnya
sendiri
daripada
mengkhawatirkan
masalahnya, tidak takut
mengambil risiko atas
keputusannya, percaya terhadap pemikiran sendiri sehingga
anak tidak banyak meminta bantuan pada orang lain,
memiliki kontrol pada dirinya sendiri.
4. Dibantu, didorong atau dimotivasi
Anak memerlukan dorongan dari orang disekitarnya
12

apabila anak tidak mampu menghadapi masalah/situasi
kurang menyenangkan. Dorongan yang diberikan bukan
seutuhnya namun berupa langkah yang dapat diambil
memberi semangat bahwa dia dahulu dapat mengatasi
dengan baik dan sebagainya.Dukungan dan dorongan yang
diberikan oleh orang tua dengan melakukan stimulasi pada
anak untuk melalui tahap perkembangannya dengan
optimal. Orang tua yang dapat memberikan dukungan
pada anak akan membentuk anak yang memiliki
kepercayaan diri.
5. Kebutuhan akan kesuksesan
Setiap anak ingin merasa bahwa apa yang diharapkan
daripadanya dapat dilakukannya, dan merasa sukses
mencapai sesuatu yang diinginkan orang tua. Janganlah
anak dipaksa melakukan sesuatu diluar kemampuannya.
Kesuksesan kemungkinan dapat terjadi kegagalan, jika
kegagalan terjadi berulang anak akan merasa kecewa dan
akhirnya merasa kehilangan kepercayaan dirinya. Anak
akan merasa rendah diri dari pergaulan dengan temantemannya. Anak yang mendapat dorongan akan
mempunyai semangat untuk menghadapi situasi atau
masalah.
6. Kebutuhan Mendapat Kesempatan dan Pengalaman
Anak-anak membutuhkan dorongan orang tua dan
orang-orang di sekelilingnya dengan memberikan
kesempatan dan pengalaman dalam mengembangkan sifat
bawaannya. Orang tua juga perlu memberikan kesempatan
untuk anak mengeksplorasi lingkungannya. Orang tua
harus belajar mengetahui batasan tertentu untuk
membiarkan anak, sehingga anak memiliki kesempatan
mengembangkan kreatifitasnya dan tidak selalu dilarang
oleh orang tuanya.
7. Rasa Memiliki
Kebutuhan anak akan rasa memiliki sesuatu
(betapapun kecilnya) harus diperhatikan. Semua benda
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miliknya yang dianggap berharga harus dapat dimiliki
sendiri (bagi orang tua barang-barang tersebut tidak
berharga sama sekali). Orang tua harus dapat memberikan
rasa memiliki pada anak. Pengahargaan orang tua pada
benda milik anak sangat diperlukan anak. Bayi dan anak
memiliki kebutuhan rasa memiliki seperti halnya pada
orang dewasa. Anak merasa segala sesuatu yang telah
dimilikinya harus dijaga agar tidak diambil oleh orang lain.
Rasa memiliki membuat individu untuk menggabungkan
diri dengan orang lain dan dapat diterima oleh orang lain.
Ikatan ibu anak yang erat, mesra, selaras, seawal dan
sepermanen mungkin sangatlah penting karena:
1.

Turut menentukan perilaku anak di kemudian hari

2. Merangsang perkembangan otak anak
3. Merangsang perhatian anak kepada dunia luar
Pemenuhan kebutuhan emosi (Asih) ini dapat
dilakukan sedini mungkin, yaitu dengan mendekapnya bayi
pada ibunya sesegera mungkin setelah lahir. Keadaan ini
akan menimbulkan kontak fisis (kontak kulit) dan psikis
(kontak mata) sedini mungkin. Bahkan dimasa prenatal pun
kebutuhan emosi anak (janin) seharusnya sudah harus
dipenuhi yaitu dengan mengupayakan agar kehamilannya
merupakan kehamilan yang diinginkan, sewaktu hamil ibu
mengajak bicara dengan bayi yang dikandungnya.
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang kebutuhan asih (psikologi), maka lakukan latihan
berikut!
1.

Jelaskan pengertian kebutuhan asuh!

2. Jelaskan macam-macam kebutuhan asuh!
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PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat dijawab, apabila saudara
kembali membaca uraian tentang:
1.

Pengertian kebutuhan asuh

2. Macam-macam kebutuhan asuh
RINGKASAN
-

Pada tahun-tahun pertama kehidupannya (bahkan sejak
dalam kandungan), anak mutlak memerlukan ikatan yang
erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk menjamin
tumbuh kembang fisik-mental dan psikososial anak. Kasih
sayang orang tua yang hidup rukun berbahagia dan
sejahtera yang memberi bimbingan, perlindungan, perasaan
aman kepada anak merupakan salah satu kebutuhan yang
diperlukan anak untuk tumbuh dan berkembang seoptimal
mungkin.

-

Kebutuhan rasa aman dan nyaman juga ditunjukkan dengan
penerimaan anak oleh orang tua, pemenuhan segala
kebutuhan anak, anak selalu diperhatikan, didukung dengan
hubungan yang baik dalam sebuah keluarga. Bayi dan anak
memiliki kebutuhan harga diri dan ingin merasa dihargai.
Anak selalu ingin merasa dihargai dalam tingkah lakunya.
Anak merasa berbeda dengan orang lain disekitarnya,
sehingga anak juga butuh dihargai. Kemandirian merupakan
kemampuan untuk berusaha dan berupaya dengan diri
sendiri. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai sebuah
kemampuan untuk memikirkan, merasakan, dan melakukan
sesuatu sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

-

Orang tua yang dapat memberikan dukungan pada anak
akan membentuk anak yang memiliki kepercayaan diri. Bayi
dan anak memiliki kebutuhan rasa memiliki seperti halnya
pada orang dewasa.
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SOAL TES 2
Pilih salah satu jawaban yang tepat !
1.

Seorang perempuan sambil mengendong bayinya yang
berumur 5 bulan, sering menangis. Ibu mengatakan air
susu masih keluar lancar namun bayi jarang menyusu pada
malam hari. Ibu menanyakan mengapa bayinya gelisah
atau cemas jika bayi sering ditinggal bekerja oleh ibu. Bayi
secara normal mulai dapat merasakan rasa cemas pada
usia....
a. 5 bulan
b. 2-3 bulan
c.

Mulai lahir

d. 7-9 bulan
2. Seorang anak usia 5 tahun sering marah pada orang
tuanya karena sering perkataan anak tidak didengar atau
sering anak diacuhkan jika anak ingin mengatakan hasil
belajarnya. Kebutuhan dasar asih yang anak perlukan agar
anak merasa didengarkan keluhannya adalah.....
a. Kasih sayang
b. Rasa aman
c.

Harga diri

d. Mandiri
3. Seorang anak usia 6 tahun sedang dirawat dirumah sakit
karena sakit diarhea. Ayah ibunya hanya waktu malam
menunggui karena siang harus bekerja. Siang hari ditemani
neneknya. Anak ingin sekali setiap saat ditunggui orang
tuanya agar tidak takut atau cemas. Kebutuhan dasar asih
yang diperlukan anak tersebut adalah....
a. Kasih sayang
b. Rasa aman
c.

Harga diri
16

d. Dorongan
4. Seorang anak usia 3 tahun dengandiantar ibunya ikut
lomba mewarnai anak-anak PAUD sekecamatan. Pada
awalnya ayah anak tersebut kurang mendukung anaknya
ikut lomba karena baru dua bulan masuk PAUD. Namun
ibunya memberi penjelasan bahwa anaknya bersemangat
ikut lomba dan sangat ingin mencoba. Kebutuhan dasar
asuh yang telah diberikan ibu ke ayah anak tersebut
adalah....
a. Kebutuhan mendapat kesempatan dan pengalaman
b. Kebutuhan rasa memiliki
c. Kebutuhan kasih sayang orang tua
d. Kebutuhan akan sukses
5. Seorang perempuan usia 24 tahun GI P0 A0 hamil 27-28
minggu, datang ke bidan ingin memeriksakan kehamilan.
Kehamilan ini sangat diharapkan, namun sekarang ibu
mulai terganggu karena bayi sering bergerak pada saat ibu
sedang tidur. Konseling yang bidan berikan kepada ibu,
agar emosi janin terpenuhi adalah....
a. Elus perut ibu dan ajak bicara
b. Segera ibu makan mungkin janin kurang asupan gizi
c. Segera USG agar diketahu jenis kelamin
d. Biarkan karena hal ini normal

Topik 3
Kebutuhan Asah (Stimulasi Mental)
Saudara masihkah berfikir mengapa kebutuhan asah masih
harus dipelajari lagi? Mungkin saudara berfikir tanpa
dirangsang/distimulasi pasti anak akan dapat menggerakkan
anggota tubuhnya? Namun stimulasi dini pada anak harus
saudara ketahui agar anak dapat tumbuh dan berkembang
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sesuai dengan tahap setiap kehidupan. Saudara sebagai calon
seorang bidan harus menguasai stimulasi apa saja yang
diperlukan anak, dan saudara dapat memberikan latihan
stimulasi pada keluarga.
Bermain, mengajak anak berbicara (komunikasi verbal)
dengan penuh kasih sayang adalah hal yang penting bagi
perkembangan anak, seperti misalnya kebutuhan makanan
untuk pertumbuhan badan. Bermain bagi anak tidak hanya
sekedar mengisi waktu luang saja, tetapi melalui bermain anak
bisa belajar mengendalikan dan mengkoordinasikan otot
melibatkan perasaan emosi dan pikiran serta mendapat
berbagai pengalaman hidup. Bisa menjadikan hubungan
orangtua dan anak menjadi semakin akrab dan juga orang tua
akan mengetahui secara dini kalau anaknya mengalami
gangguan perkembangan
A. PENGERTIAN KEBUTUHAN DASAR ASAH (STIMULASI
MENTAL)
Asah atau stimulasi adalah adanya perangsangan dari
lingkungan luar anak, yang berupa latihan atau bermain.
Stimulasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang banyak
mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat berkembang
dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan
stimulasi.Pemberian stimulasi ini sudah dapat dilakukan sejak
masa kehamilan, dan juga setelah lahir dengan cara menyusui
anak sedini mungkin.
Asah merupakan proses pembelajaran bagi anak, agar anak
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas ceria dan
berakhlak mulia, maka periode yang menentukan sebagai masa
keemasan (golden period), jendela kesempatan (window of
opportunity) dan masa krisis (critical period) yang mungkin
tidak terulang. Anak terutama bayi merupakan kelompok yang
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rentan terhadap masalah kesehatan dan tindak kekerasan yang
meliputi perlakukan salah (abuse), eksploitasi, penculikan dan
perdagangan bayi. Upaya pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan selama ini lebih menekankan pada upaya
pelayanan kesehatan semata, belum terorientasi pada upaya
perlindungan yang menyeluruh.
Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental
psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan dan
pelatihan.Anak
perlu
distimulasi
sejak
dini
untuk
mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik,
motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas,
kepemimpinan, moral dan spiritual anak.
B. DASAR PERLUNYA STIMULASI DINI
Dasar perlunya stimulasi dini meliputi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Milyaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan
usia 6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak
(sinaps)
Orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak
Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan
baru (sinaps)
Semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan
antar sel-sel otak
Semakin banyak variasi maka hubungan antar se-sel otak
semakin kompleks/luas
Merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk
mengembangkan multipel inteligen dan kecerdasan yang
lebih luas dan tinggi. Stimulasi mental secara dini akan
mengembangkan
mental-psikososial
anak
seperti:
kecerdasan, budi luhur, moral, agama dan etika,
kepribadian
Keterampilan
berbahasa,
kemandirian,
kreativitas,
produktifitas, dan seterusnya
Orang tua perlu menganut pola asuh demokratik,
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mengembangkan kecerdasan emosional, kemandirian,
kreativitas, kerjasama, kepemimpinan dan moral-spiritual
anak. Selain distimulasi, anak juga perlu mendapatkan
kegiatan SDIDTK lain yaitu deteksi dini (skrining) adanya
kelainan/penyimpangan tumbuh kembang, intervensi dini
dan rujukan dini bila diperlukan.Orang tua harus
mengetahui
maksud
dan
tujuan
permainan
sebelumpermainan itu diberikan kepada anak. Fungsi dari
bermain diantaranya adalahmembantu perkembangan
motorik
dan
sensorik
anak,
membantu
perkembangankognitif anak, meningkatkan kemampuan
sosisalisasi anak, dan meningkatkan kreativitas
Seorang ahli mengatakan bahwa prioritas untuk anak
adalah makanan, perawatan kesehatan, dan bermain. Makanan
yang baik, pertumbuhan yang adekuat, dan kesehatan yang
terpelihara adalah penting, tetapi perkembangan intelektual
juga diperlukan. Bermain merupakan ”sekolah” yang berharga
bagi anak sehingga perkembangan intelektualnya optimal.
Di bawah ini ada beberapa contoh alat permainan balita
dan perkembanganyang distimuli:
1.

Pertumbuhan fisik/motorik kasar:
Sepeda roda tiga/dua, bola, mainan yang ditarik atau
didorong

2. Motorik halus:
Gunting, pensil, bola, balok, lilin.
3. Kecerdasan/kognitif:
Buku bergambar, buku cerita, puzzle, lego, boneka, pensil
warna, radio.
4. Bahasa:
Buku bergambar, buku cerita, majalah, radio tape, TV
5. Menolong diri sendiri:
Gelas/piring plastik, sendok, baju, sepatu, kaos kaki
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6. Tingkah laku sosial:
Alat permainan yang dapat dipakai bersama, misalnya
congklak, kotak pasir,bola, tali.
C. CIRI ALAT PERMAINAN UNTUK ANAK DIBAWAH USIA 5
TAHUN
1.

Usia 0 – 12 bulan
Tujuan:
a. Melatih refleks-refleks (untuk anak berumur 1 bulan),
misalnya mengisap, menggenggam.
b. Melatih kerja sama mata dengan tangan
c. Melatih kerja sama mata dengan telinga
d. Melatih mencari obyek yang ada tetapi tidak kelihatan
e. Melatih mengenal sumber asal suara
f. Melatih kepekaan perabaan
g. Melatih keterampilan dengan gerakan berulang-ulang
Alat permainan yang dianjurkan:
a. Benda-benda yang aman untuk dimasukkan mulut atau
dipegang
b. Alat permainan yang berupa gambar atau bentuk muka
c. Alat permainan lunak berupa boneka orang atau
binatang
d. Alat permainan yang dapat digoyangkan dan keluar
suara
e. Alat permainan berupa selimut dan boneka
f. Giring-giring

2. Usia 12 – 24 bulan
Tujuan:
a. Mencari sumber suara/mengikuti sumber suara
b. Memperkenalkan sumber suara
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c.

Melatih anak melakukan gerakan mendorong dan
menarik

d. Melatih imajinasinya
e. Melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari semuanya
dalam bentuk kegiatanyang menarik.
Alat permainan yang dianjurkan:
a. Genderang, bola dengan giring-giring didalamnya
b. Alat permainan yang dapat didorong dan ditarik
c.

Alat permainan yang terdiri dari: alat rumah tangga
(cangkir, piring, sendok,botol plastik, ember dan lainlain), balok-balok besar, kardus-kardus besar,
bukubergambar,
kertas-kertas
untuk
dicoret,
krayon/pensil warna.

3. Usia 25 – 36 bulan
Tujuan:
a. Menyalurkan emosi/perasaan anak
b. Mengembangkan keterampilan berbahasa
c.

Melatih motoric halus dan kasar

d. Mengembangkan
kecerdasan
(memasangkan,
menghitung, mengenal, dan membedakan warna)
e. Melatih kerja sama dan tangan
f.

Melatih daya imajinasi

g. Kemampuan memberdakan permukaan dan warna
benda
Alat permainan yang dianjurkan:
a. Lilin yang dapat dibentuk
b. Alat-alat untuk menggambar
c.

Puzzle sederhana

d. Manik-manik ukuran besar
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e. Berbagai benda yang mempunyai permukaan dan
warna berbeda
f.

Bola

4. Usia 36 – 72 bulan
Tujuan:
a. Mengembangkan
membedakan

kemampuan

menyamakan

dan

b. Mengembangkan kemampuan berbahasa
c.

Mengembangkan pengertian
menambah, mengurangi

tentang

berhitung,

d. Merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara
bermain pura-pura(sandiwara)
e. Membedakan benda dengan perabaan
f.

Menumbuhkan sportivitas

g. Mengembangkan kepercayaan diri
h. Mengembang kreativitas
i.

Mengembangkan koordinasi
memanjat, lari dan lain-lain)

motorik

(melompat,

j.

Mengembangkan kemampuan mengontrol emosi,
motorik halus dan kasar

k. Mengembangkan sosialisasi atau bergaul dengan anak
dan orang diluarrumahnya
l.

Memperkenalkan pengertian yang bersifat ilmu
pengetahuan, misalnya pengertian terapung dan
tenggelam

m. Mengenalkan suasana kompetisi, gotong royong
Alat permainan yang dianjurkan:
a. Berbagai benda dari sekitar rumah, buku bergambar,
majalah anak-anak, alat gambar dan tulis, kertas untuk
belajar melipat, gunting, air
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b. Teman-teman bermain: anak sebaya, orang tua, orang
lain diluar rumah
c.

Tindakan stimulasi tidak hanya bersumber dari
permainan melainkan berbagai aktivitas, seperti latihan
gerak, berbicara, berpikir, kemandirian, dan sosialisasi.
Stimulasi sesuai dengan umur dan prinsip stimulasi.
Aktivitas stimulasi dilakukan dengan prinsip bahwa
stimulasi merupakan sebuah ungkapan kasih sayang
pada anak, bermain dengan anak. Stimulasi dilakukan
bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tahap
perkembangan anak.

LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang kebutuhan asah (kebutuhan akan stimulasi mental),
maka lakukan latihan berikut!
1.

Jelaskan pengertian kebutuhan asuh itu!

2. Jelaskan alasan balita perlu diberi stimulasi dini asah!
3. Jelaskan tempat balita dapat mendapat pendidikan
asah/stimulasi!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat dijawab, apabila saudara
kembali membaca uraian tentang:
1.

Pengertian kebutuhan asah

2. Dasar perlu stimulasi dini
3. Macam tempat mendapatkan asah
RINGKASAN
- Stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar
anak, yang berupa latihan atau bermain. Anak yang banyak
mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat
berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang
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-

-

-

mendapatkan
stimulasi.
Asah
merupakan
proses
pembelajaran bagi anak, agar anak tumbuh dan
berkembang menjadi anak yang cerdas ceria dan berakhlak
mulia, maka periode yang menentukan sebagai masa
keemasan (golden period), jendela kesempatan (window
of opportunity) dan masa krisis (critical period) yang
mungkin tidak terulang. Anak terutama bayi merupakan
kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan dan
tindak kekerasan yang meliputi perlakukan salah (abuse),
eksploitasi, penculikan dan perdangangan bayi.
Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental
psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan
dan pelatihan. Anak perlu distimulasi sejak dini untuk
mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik,
motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, kemandirian,
kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual anak.
Pemberian
stimulasi
akan
lebih
efektif
apabila
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan
tahap-tahap perkembangannya. Pada tahap perkembangan
awal anak berada pada tahap sensori motorik. Pemberian
stimulasi visual pada ranjang bayi akan meningkatkan
perhatian anak terhadap lingkungannya, bayi akan gembira
dengan tertawa- tawa dan menggerak-gerakkan seluruh
tubuhnya.
Pada saat ini di Indonesia telah dikembangkan program
untuk anak-anak prasekolah yang bertujuan untuk
menstimulasi perkembangan anak sedini mungkin, dengan
menggunakan APE (alat permainan edukatif). APE adalah
alat
permainan
yang
dapat
mengoptimalkan
perkembangan anak disesuaikan dengan usianya dan
tingkat
perkembangannya,
serta
berguna
untuk
pengembangan aspek fisik (kegiatan-kegiatan yang
menunjang atau merangsang pertumbuhan fisik anak),
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aspek bahasa (dengan melatih berbicara, menggunakan
kalimat yang benar), aspek kecerdasan (dengan pengenalan
suara, ukuran, bentuk, warna dan lain-lain), dan aspek
sosial (khususnya dalam hubungannya dengan interaksi
antara ibu dan anak, keluarga, dan masyarakat).
SOAL TES 3
Pilih salah satu jawaban yang tepat !
1. Seorang ayah sedang bermain bola di halaman rumah
dengan anaknya yang berusia 3 tahun. Manfaat bermain
bagi anak selain mengisi waktu luangnya adalah....
a. Menunggu waktu mandi
b. Mengakrabkan ayah dan anak
c.

Membuat nafsu makan bertambah setelah bermain

d. Mengendalikan dan mengoordinasi otot, perasaan dan
emosi
2. Seorang bayi baru dilahirkan diberikan stimulasi mental
dengan cara ditetekkan kepada ibunya. Stimulasi ini akan
menyempurnakan refleks menghisap dan menelan. Reflek
yang timbul pada bayi saat menemukan puting susu ibu
adalah....
a. Reflek Moro
b. Reflek Rooting
c.

Reflek Babinsky

d. Reflek Tonic Neck
3. Stimulasi (asah) diberikan sedini mungkin sampai anak
berusia 4-5 tahun setelah lahir. Periode anak berusia 4-5
tahun setelah lahir ini adalah....
a. Golden Years
b. Bonding Child
c.

Golden Child

d. Prototisme
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4. Seorang anak beusia 3 tahun menurut tempatnya akan
mendapatkan asah pendidikan di keluarga. Pendidikan
anak mendapat asah di rumah adalah....
a. Pendidikan formal
b. Pendidikan informal
c.

Pendidikan non formal

d. Pendidikan PAUD
5. Jika ada seorang anak mendapat pendidikan di kelompok
pengajian atau sekolah minggu, maka pendidikan asah
yang diperoleh adalah....
a. Pendidikan formal
b. Pendidikan informal
c.

Pendidikan non formal

d. Pendidikan PAUD
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Kegiatan Belajar 2
Tujuan Pembelajaran
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, Anda diharapkan
dapat melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir yang
bermasalah secara mandiri
Tujuan Pembelajaran Khusus
Secara khusus Anda diharapkan dapat:
1. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang biasa terjadi pada
bayi baru lahir, dan
2. Memberikan asuhan yang efektif dan efisien dan sesuai
dengan evidence base pada bayi baru lahir bermasalah
secara mandiri
Pokok-Pokok Materi
1.

Pengertian bayi baru lahir bermasalah

2. Masalah-masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir
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Uraian Materi
A. Pengertian Bayi Baru Lahir Bermasalah
Bayi baru lahir dengan masalah adalah suatu
penyimpangan yang dapat menyebabkan gangguan pada bayi
baru lahir, apabila tidak diberikan asuhan yang tepat dan
benar. Oleh sebab itu, asuhan pada bayi baru lahir dengan
masalah penting untuk dipelajari.
B. Masalah-masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir
Masalah-masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir
adalah sebagai berikut:
1.

MUNTAH
a. Definisi
Muntah atau emesis adalah keadaan dimana
dikeluarkannya isi lambung secara eksklusif atau
keluarnya kembali sebagian besar atau seluruh isi
lambung yang terjadi setelah agak lama Makanan
masuk ke dalam lambung. Usaha untuk mengeluarkan
isi lambung akan terlihat sebagai kontraksi otot perut.
Muntah pada bayi merupakan gejala yang seringkali
dijumpai dan dapat terjadi pada Berbagai gangguan
titik dalam beberapa jam pertama setelah lahir, bayi
mungkin muntah lendir, bahkan kadang-kadang
disertai sedikit darah titik pada masa bayi, terutama
masa neonatal, muntah jarang terjadi. Oleh karena itu,
bila terjadi muntah maka harus segera di lakukan
observasi terhadap kemungkinan adanya gangguan titik
muntah harus dibedakan dengan regurgitasi titik pada
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regurgitasi, pengeluaran susu terjadi setelah minum
susu. Hal ini dapat disebabkan karena kebanyakan
minum atau kegagalan untuk mengeluarkan udara yang
tertelan. Muntah merupakan aksi refleks yang
dikoordinasi medula oblongata. Sehingga isi lambung
dikeluarkan dengan paksa melalui mulut.
b. Penyebab
1.

Kelainan kongenital saluran pencernaan, iritasi
lambung, atresia esofagus, atresia/stenosis,, tekanan
intrakranial yang tinggi, cara memberi makan atau
minum yang salah, dan lain-lain.

2. Pada masa neonatus semakin banyak misalnya
faktor infeksi (infeksi traktus urinarius, hepatitis,
peritonitis)
3. Gangguan psikologis, seperti keadaan tertekan atau
cemas terutama pada anak yang lebih besar.
c.

Tanda dan Gejala
1.

Muntah terjadi beberapa jam setelah keluarnya
lendir yang kadang disertai dengan sedikit darah
titik kemungkinan ini terjadi karena iritasi akibat
jumlah bahan yang tertelan selama proses
kelahiran. Muntah ini kadang menetap setelah
pemberian makanan pertama kali.

2. Muntah yang terjadi pada hari-hari pertama
kelahiran, dalam jumlah banyak, tidak secara
proyektil, tidak berwarna hijau, dan cenderung
menetap biasanya terjadi sebagai akibat dari
obstruksi usus halus.
3. Muntah yang terjadi secara proyektil dan tidak
berwarna kehijauan merupakan tanda adanya
stenosis pylorus
4. Peningkatan tekanan intrakranial dan alergi susu
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5. Muntah yang terjadi pada anak yang tampak sehat
karena teknik pemberian makanan yang salah atau
pada faktor psikososial
d. Penatalaksanaan
1.

Beri susu sedikit dengan frekuensi sering.

2. Sendawakan bayi setelah pemberian susu.
3. Jangan di dekat atau diayun-ayunkan sedikitnya
setengah jam Setelah menyusu.
4. Jika diberi susu botol, pastikan lubang.
5. Tidak terlalu kecil atau terlalu besar.
6. Ciptakan suasana tenang dan menyenangkan pada
saat menyusui titik hindari menyusui sambil
berbaring atau tergesa-gesa.
7. Segera miringkan tubuh bayi pada saat muntah
untuk mencegah aspirasi ke paru-paru.
8. Segera rujuk apabila muntah disertai dengan
gangguan fisiologis, seperti warna muntah yang
kehijauan, muntah cara proyektil, atau gangguan
lainnya.
2.

GUMOH/REGURGITASI
a. Definisi
Gumoh adalah keluarnya kembali susu yang telah
ditelan ketika atau beberapa saat setelah minum susu
botol atau menyusui pada ibu dan jumlahnya hanya
sedikit. Regurgitasi yang tidak berlebihan merupakan
keadaan normal terutama pada bayi dibawah usia 6
bulan.
b. Penyebab
1) Bayi yang sudah kenyang
2) Posisi bayi yang salah saat menyusui akibatnya
udara masuk kedalam lambung
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3) Posisi botol yang tidak pas
4) Terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menghisap
5) Akibat kebanyakan makan
6) Kegagalan mengeluarkan udara
c. Diagnosis
Sebagian besar gumoh yang terjadi akibat kebanyakan
makan atau kegagalan mengeluarkan udara yang
ditelan titik dengan menangani bayi secara berhati-hati
dengan menghindari konflik emosional serta dengan
menempatkan bayi pada sisi kanan, letak kepala bayi
lebih tinggi dari badannya biasanya dapat menghindari
terjadinya gumoh.
d. Penatalaksanaan
1) Kaji penyebab gumoh titik
2) Gumoh yang tidak berlebihan merupakan keadaan
yang normal pada bayi yang umurnya dibawah 6
bulan,
dengan
memperbaiki
teknik
menyusui/memberikan susu.
3) Saat memberikan ASI/PASI kepada bayi ditinggikan.
4) Botol tegak lurus/jangan ada udara yang terisap.
5) Bayi/anak yang menyusui pada ibu harus dengan
bibir yang mencakup rapat puting susu ibu.
6) Sendawakan bayi setelah minum ASI/PASI.
7) Bila bayi sudah sendawa bayi dimiringkan ke
sebelah kanan, karena bagian terluas lambung ada
di bawah sehingga makanan turun ke dasar
lambung yang luas.
8) Bayi bila bayi tidur dengan posisi tengkurap kepala
dimiringkan ke kanan.
3.

KONSTIPASI/OBSTIPASI
a. Definisi
Konstipasi/sembelit adalah keadaan dimana bayi jarang
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sekali buang air besar dan Kalau buang air besar keras.
Obstipasi: obstruksi intestinal (konstipasi yang berat)
b. Penyebab
1)

Faktor Non Organik
a) Kurang cairan
b) Obat/zat kimiawi
c)

Kelainan hormonal/metabolic

d) Kelainan psikososial
e) Perubahan mikroflora usus
f)

Perubahan/kurang exersice

2) Faktor Organik
a) Kelainan organ (mikrocolon, prolapse rectum,
struktur anus, tumor)
b) Kelainan otot dasar panggul
c)

Kelainan persyarafan: Hirshprung

d) Kelainan dalam rongga panggul
e) Obstruksi mekanik: atresia ani, strenosis ani,
obstruksi usus.
c.

Tanda dan Gejala
1)

Frekuensi BAB kurang dari normal

2) Gelisah, cengeng, rewel
3) Menyusu/makan/minum kurang
4) Feses keras
d. Penatalaksanaan
1)

Sering disusui

2) Latihan mialnya dengan pijat bayi
3) Hindari makanan dan obat yang menyebabkan
konstipasi
4) ASI lebih baik dari susu formula
5) Enema peranal
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6) Kolaborasi dengan dokter.
4.

DIARE
a. Definisi
Diare adalah buang air besar dengan frekuensi 3 kali
atau lebih per hari disertai perubahan tinja menjadi cair
dengan atau tanpa lendir dan darah yang terjadi pada
bayi yang sebelumnya tampak sehat
b. Penyebab
1)

Bayi terkontaminasi feses ibu yang mengandung
kuman patogen saat dilahirkan.

2) Infeksi silang oleh petugas kesehatan dari bayi lain
yang mengalami diare, hygiene dan sanitasi yang
buruk.
3) Dot yang tidak disterilkan sebelum digunakan.
4) Makanan yang tercemar mikroorganisme (basi
beracun alergi).
5) Intoleransi lemak, disakarida dan protein hewani.
Infeksi kuman. Infeksi kuman E. Coli, Salmonella,
Echovirus, Rotavirus dan Adenovirus.
6) Sindrom malabsorpsi (karbohidrat, lemak, protein).
7) Penyakit infeksi (campak, ISPA, OMA)
8) Menurunnya daya tahan tubuh (malnutrisi, BBLR
immunosuppression, terapi antibiotik).
c.

Tanda dan Gejala
1)

Gejala sering dimulai dengan bayi yang tampak
malas minum, kurang sehat diikuti muntah dan
diare

2) Feses mula-mula berwarna kuning dan encer,
kemudian berubah menjadi hijau, berlendir dan
berair serta frekuensi nya bertambah sering.
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3) Cengeng, gelisah, lemas, mual, muntah, anoreksia
4) Terdapat tanda dan gejala dehidrasi, turgor kulit
jelek (elastis elastisitas kulit menurun), ubun-ubun
dan mata cekung, membran mukosa kering.
5) Pusat anus dan sekitarnya lecet.
6) Pengeluaran urine berkurang/tidak ada
7) Pada malabsorbsi lemak biasanya feses berwarna
pucat, banyak dan berbau busuk dan terdapat
butiran lemak.
8) Pada intoleransi disakarida feses berbau asam,
eksplosif dan berbusa.
9) Pada alergi susu sapi feses lunak, encer berlendir,
dan kadang-kadang berdarah.
d. Penatalaksanaan
1) Tetap teruskan pemberian ASI
2) Memberikan cairan dan mengatur keseimbangan
elektrolit
3) Terapi rehidrasi
4) Kolaborasi untuk terapi pemebrian antibiotic sesuai
dengan kuman penyebabnya
5) Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak
dengan bayi untuk mencegah penularan
6) Tidak dianjurkan untuk memberikan anti diare dan
obat-obatan pengental feses
5.

DIAPER RASH (RUAM POPOK)
a. Definisi
Diaper rash adalah ruam kulit akibat radang pada
daerah yang tertutup popok, yaitu pada alat kelamin,
sekitar dubur, bokong lipatan paha dan perut bagian
bawah titik berupa bercak-bercak iritasi kemerahan,
kadang menebal dan bernanah titik iritasi terjadi
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karena kontak terus menerus dengan keadaan
lingkungan yang tidak baik. Diaper rash juga
merupakan reaksi kulit dengan amonia dari urine
kontaminasi bakteri dari maternal-fecal.
b. Penyebab
1)

Tidak sering mengganti diapers.

2) Kebersihan kulit yang tidak terjaga
3) Udara atau suhu lingkungan yang terlalu panas
atau lembab.
4) Kulit bayi masih peka sehingga mudah iritasi
5) Popok yang basah karena urine dan feses yang
tidak segera diganti (enzim protease dan lipase).
6) Lebih parah pada bayi yang mengkonsumsi susu
formula (pada susu formula kandungan protein
lebih tinggi sehingga kadar amonia dari urea lebih
pekat).
7) Infeksi jamur candida albicans dan infeksi bakteri
Staphylococcus menyebabkan perubahan sistem
imun.
8) Popok yang mengiritasi akibat sabun, karet plastik
dan deterjen yang keras.
c.

9) Diare sehingga menyebabkan iritasi kulit
Tanda dan Gejala
1)

Iritasi pada kulit yang terkena muncul sebagai
eritema.

2) Erupsi pada daerah kontak yang menonjol seperti
pantat, alat kelamin, perut bawah, paha bagian
atas dan lipatan lipatan kulit.
3) Erupsi dapat berupa bercak kering merah dan
bersisik.
4) Keadaan lebih parah terdapat
eritematosa vesikula dan ulcerasi.

pada

papila
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5) Bayi menjadi rewel Karena rasa nyeri
d. Penatalaksanaan
1) Menjaga kebersihan dan kelembaban daerah kulit
bayi terutama di daerah alat kelamin, bokong,
lipatan selangkangan.
2) Daerah yang terkena iritasi tidak boleh dalam
keadaan basah (terbuka dan tetap kering).
3) Menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan titik
setiap BAB dan BAK bayi segera dibersihkan.
4) Untuk membersihkan kulit yang iritasi dengan
menggunakan kapas halus yang dioleskan dengan
minyak atau sabun dan air hangat.
5) Popok dicuci dengan deterjen yang lembut.
6) Mengangin-anginkan kulit sebelum memasang
diapers baru dan menggunakan diapers dengan
daya Serap yang tinggi dan pas pemakaiannya.
7) Menggunakan popok yang tidak terlalu ketat
(terbuka atau longgar) untuk memperbaiki sirkulasi
udara.
8) Posisi tidur bayi diatur supaya tidak menekan kulit
yang teriritasi
9) Mengoleskan krim dan lotion yang mengandung
zinc pada daerah yang sedang merancang titik
10) Memberikan salep krim yang mengandung
kortikosteroid 1%.
11) Salep anti jamur dan bakteri (mikonazole,
ketoconazole, nystatin).
6.

MILIARIASI/SUDAMINA/BIANG KERINGAT
a. Definisi
Miliariasis adalah kelainan kulit yang ditandai dengan
kemerahan disertai dengan gelembung kecil berair yang
timbul akibat keringat berlebihan disertai sumbatan
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saluran kelenjar keringat yaitu di dahi, leher, bagian
yang tertutup pakaian (dada punggung), tempat yang
mengalami tekanan atau gesekan pakaian dan juga
kepala.
b. Faktor penyebab
1) Udara panas dan lembab dengan ventilasi udara
yang kurang
2) Pakaian yang terlalu ketat, bahan tidak menyerap
keringat.
3) Aktivitas yang berlebihan
4) Setelah menderita demam atau panas.
5) Penyumbatan dapat ditimbulkan oleh bakteri yang
menimbulkan radang dan edema akibat perspirasi
yang tidak dapat keluar dan diabsorpsi oleh stratum
corneum.
c. Penatalaksanaan
1) Perawatan kulit yang benar
2) Biang keringat yang tidak kemerahan dan kering
diberi bedak salycil atau bedak kocok setelah
mandi
3) Bila membasah, jangan berikan bedak, akrena
gumpalan yang terbentuk memperparah sumbatan
kelenjar
4) Bila sangat gatal, pedih, luka dan timbul bisul
dapat diberikan antibiotic
5) Menjaga kebersihan kuku dan tangan (kuku
pendek dan bersih, sehingga tidak menggores kulit
bayi saat merawat bayi)
7.

BERCAK MONGOL
Bercak Mongol adalah pigmentasi yang datar dan
berwarna gelap di daerah pinggang bawah dan bokongnya
yang ditemukan pada saat lahir pada beberapa bayi yang
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akan menghilang secara perlahan-lahan selama tahun
pertama. Bercak Mongol biasanya akan menghilang setelah
beberapa pekan sampai 1 tahun sehingga tidak perlu
pengobatan dan cukup dilakukan tindakan konservatif.
Informasikan kepada keluarga untuk mengurangi
kekhawatiran dan kecemasan. Pengobatan dapat diberikan
dengan alasan estetika
8.

HEMANGIOMA (TUMOR JINAK DI KULIT)
a. Definisi
Hemangioma adalah malformasi vaskuler lokal yang
disebut juga Nevi vascular atau hemangioma yang
sering ditemukan pada kelopak mata atas bayi baru
lahir. Kelainan yang terjadi pada kulit akibat gangguan
pada perkembangan dan pembentukan pembuluh
darah yang terletak di superfisial (cutan), subcutan atau
campuran. Terjadi pada 10% anak kulit putih dan
sampai 20% bayi prematur dengan berat badan kurang
dari 1000 gram
b. Penyebab
1)

Masih belum jelas

2) Timbulnya hemangioma dikarenakan pembuluh
darah yang melebar dan berhubungan dengan
proliferasi endotel dan verukosa.
c.

Diagnosis
Secara klinis diagnosis hemangioma tidak sukar,
terutama pada Lesi yang khas. Gambaran klinis umum
ialah adanya bercak merah yang timbul sejak lahir atau
beberapa saat setelah lahir. Pertumbuhannya relatif
cepat dalam beberapa minggu atau beberapa bulan
warnanya merah terang bila jenis strawberry atau biru
bila jenis cavernosa. Bila besar maksimum sudah
tercapai, Biasanya pada umur 9-12 bulan warnanya
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menjadi merah gelap.
d. Penatalaksanaan
Umumnya hemangioma akan menghilang dengan
sendirinya. Tetapi bila terdapat prognosis yang berat
lakukan rujukan dan kolaborasi dengan tenaga medis
dan berikan prednison 2-3 mg/kgBB/hari selama 10-14,
jika hemangioma menipis/menghilang dosis diturunkan
secara bertahap.
9.

FURUNKEL ATAU BISUL
a. Definisi
Furunkel adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh
Staphylococcus profunda yang berbentuk nodul-nodul
lemak eritematosa dan letaknya di dalam, biasanya
daerah muka, pantat, leher, ketiak, dan lain-lain.
Nodul ini mengandung cairan yang dalam waktu
beberapa hari akan mengeluarkan bahan mikrotik
bernanah. Berbentuk furunkel (boil) dan karbunkel
(furunkel multiple). Furunkel dapat menimbulkan rasa
nyeri yang hebat dan terletak di daerah nasal, aksila
dan telinga.
b. Penatalaksanaan
1) Furunkel diobati dengan drainase pembedahan,
dengan kompres basah
2) Pemberian antibiotika sistemik

RANGKUMAN
Masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir adalah:
1.

Muntah

6. Miliariasis

2.

Gumoh

7. Bercak Mongol

3.

Obstipasi

8. Hemangioma

4.

Diare

9. Furunkel

5.

Diaper Rash
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SOAL TES
Pilih Jawaban Yang Paling Tepat!
1.

Bayi baru lahir usia 12 hari, terdapat ruam pada daerah
kepala, keras, dan berminyak terutama disekitar fontanela
anterior. Apakah kemungkinan diagnose pada bayi
tersebut?
A. Furunkel
B. Dermatitis
C. Sebhorea
D. Folikulitis
E. Furunkulisis

2. Penatalaksanaan yang paling penting dalam mengatasi
diare pada bayi adalah…
A. Pemberian obat diare
B. Pemberian ASI dan diare
C. Pemberian antibiotic
D. Pemberian obat anti disentri
E. Pemasangan infus
3. Seorang bayi berusia 1 bulan dibawa oleh orang tuanya ke
klinik bidan karena ada bercak kemerahan yang membesar
di pantat bayinya. Hasil pemeriksaan bidan menunjukkan
adanya bercak berwarna merah muda di pantat, tidak
menonjol dari permukaan kulit, pemeriksaan fisik lainnya
normal. Apakah masalah pada bayi diatas?
A. Miliariasis
B. Hemangioma
C. Diaper Rush
D. Mongolia Spot
E. Oral Thrush
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4. Seorang bayi berusia 1 bulan dengan bercak berwarna putih
pada mulutnya, ibunya mengatakan sudah berusaha
membersihkan tetapi tidak dapat hilang. Saat ini bayi jadi
malas menyusui. Pengkajian apa yang penting dilakukan
bidan untuk mengatasi masalah bayi tersebut…
A. Riwayat cara bersalin
B. Pola pemberian ASI
C. Pola eliminasi
D. Personal hygiene ibu
E. Pola kebersihan bayi.
5. Bayi baru lahir berusia 1 bulan, selama 2 hari ini BAB lebih
dari 5 kali hanya berisi cairan, menetek masih kuat, bayi
hanya diberi ASI saja selama ini, hasil pemeriksaan fisik
lainnya normal. Bagaimana asuhan yang tepat pada kasus
diatas?
A. Bayi diberikan ASI saja on demand dan menjelaskan
kapan ibu harus periksa kembali
B. Bayi diberi pedialit 3 kali sehari dan menjelaskan kapan
harus periksa kembali
C. Pemberian antibiotic
D. Merujuk bayi ke dokter spesialis anak
E. Merujuk bayi ke RS terdekat
KUNCI JAWABAN TES
1.

Soal Tes 1
1)

C

2) A
3) B
4) C
5) C
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2. Soal Tes 2
1)

C

2) A
3) A
4) A
3. Soal Tes 3
1)

C

2) B
3) A
4) B
5) B
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BAB 2
NUTRISI
PADA NEONATUS, BAYI DAN BALITA

Kegiatan Belajar
PENDAHULUAN
Dasar mengenai nutrisi neonatus, bayi dan balita sangat
penting sebagai landasan perawatan bayi selanjutnya,
pemahaman menyeluruh mengenai fungsi normal tubuh bayi
sangat membantu bidan dalam merawat bayi baru lahir
sehingga tetap sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan
setelah menempuh topik ini adalah mahasiswa mampu
menjelaskan tentang nutriasi neonatus, bayi dan balita.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 13 topik, yaitu :
Topik1
: Pengertian gizi
Topik2
: Pengertian ASI Eksklusif
Topik3
: Manfaat ASI
Topik4
: Lama peberian ASI
Topik 5
: Frekuensi menyusui
Topik 6
: Tahapan pemberian makanan pendamping ASI
Topik 7
: Dampak pemberian MP ASI
Topik 8
: Dapak pemberian MP ASI dini
Topik 9
: Kebutuhan bayi usia 0 – 6 bulan
Topik 10
: Kebutuhan bayi usia 6 – 8 bulan
Topik 11
: Kebutuhan bayi usia 9 – 12 bulan
Topik 12
: Kebutuhan bayi usia 12 – 24 bulan
Topik 13
: Kebutuhan bayi usia anak pra sekolah
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Uraian Materi
Anak merupakan sosok yang unik, mereka mempunyai
kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tahap pertumbuhan
dan perkembangannya. Begitu juga dengan kebutuhan
nutrisinya, terutama pada satu tahun pertama kehidupan anak.
Hal ini disesuaikan dengan kemampuan organ pencernaannya
yang belum sempurna dalam menerima makanan tertentu,
sehingga memerlukan perhatian dari orang tua dalam
pemenuhannya. Pernahkah Anda mengamati atau berpikir,
mengapa pada bayi baru lahir harus diberi ASI, bukan makanan
padat yang lainnya?
Mungkin Anda juga bertanya mengapa bidan harus belajar
tentang pemenuhan nutrisi pada bayi dan balita? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, coba pahami materi yang kita
bahas pada Topik ke dua dari bab pemenuhan kebutuhan
neonatus, bayi, dan anak prasekolah, yaitu tentang nutrisi/gizi
bayi dan balita.
Pemenuhan nutrisi pada bayi diberikan secara bertahap
sesuai dengan usia. Makanan utama pada bayi usia 0 – 6 bulan
adalah Air Susu Ibu atau pemberian ASI Eksklusif,sedangkan
pada setelah bayi berusia 6 bulan mulai diberikan makanan
pendamping ASI (MP ASI).
A. PENGERTIAN GIZI
Gizi berasal dari kata Gizawa (bahasa arab), yang berarti
pemberian zat-zat makanan kepada sel-sel dan jaringan tubuh,
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sehingga memungkinkan pertumbuhan yang normal dan sehat
(Maryunani, 2012)
Gizi adalah suatu proses orgnisme menggunakan makanan
yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti,
transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zatzat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan,
pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta
menghasilkan energi (Supariasa, 2002)
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa gizi adalah zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh
untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang
optimal.
Kebutuhan penting pertama akan nutrisi pada bayi baru
lahir adalah ASI. Makanan untuk bayi sehat terdiri dari ASI, jika
ASI tidak mencukupi dapat diberikan susu formula. Selanjutnya
sebagai makanan pelengkap setelah bayi berusia 6 bulan terdiri
dari buah- buahan, biscuit, makanan padat bayi yaitu bubur
susu, nasi tim atau makanan lain yang sejenis, namun
pemberiannyasecara bertahap sesuai dengan usia anak.
B. PENGERTIAN ASI EKSKLUSIF
Air Susu Ibu adalah makanan terbaik dan sempurna untuk
bayi, karena mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan
untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (Roesli, 2008).
ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini
mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak
diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi
berumur 6 bulan.Hal ini sesuai dengan rekomendasi UNICEF
dan World Health Assembly (WHA) yang menyarankan
pemberian ASI Eksklusif hanya memberikan ASI saja tanpa
tambahan pemberian cairan (seperti : air putih, madu, susu
formula, dan sebagainya) atau makanan lainnya (seperti : buah,
biskuit, bubur susu, bubur nasi, tim, dan sebagainya) (Roesli,
2008).
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C. MANFAAT ASI
Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian
ASI
1.

Manfaat ASI untuk Bayi
a. Komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi
Setiap wanita telah dipersiapkandengan sepasang
payudara yang akan memproduksi susu untuk makanan
bayi yang bau dilahirkannya. Salah satu keajaiban ASI
adalah dapat secara otomatis akan mengubah
komposisinya sesuai dengan perubahan dan kebutuhan
bayi di setiap tahap perkembangannya.
b. Mengandung zat protektif
Bayi yang mendapat ASI lebih jarang menderita
penyakit karena adanya zat protektif dalam ASI. Zat
protektif yang terdapat pada ASI adalah sebagai
berikut:
c.

Lactobacillus bifidus
Lactobasillus
bifidusberfungsi
mengubah
laktosa
menjadi asam laktat dan asam asetat. Kedua asam ini
menjadikan pencernaan bersifat asam sehingga
menghambat pertumbuhan mikroorganisme. ASI
mengandung zat faktor pertumbuhan Lactobacillus
bifidus. Susu sapi tidak mengandung faktor ini.

d. Laktoferin
Laktoferin adalahprotein yang berikatan dengan zat
besi. Dengan mengikat zat besi, maka laktoferin
bermanfaat
menghambat
pertumbuhan
kuman
tertentu, yaitu Staphylococcus, E. Coli, dan Entamoeba
hystolytica yang juga memerlukan zat besi untuk
pertumbuhannya. Selain menghambat pertumbuhan
bakteri tersebut, laktoferin dapat pula menghambat
pertumbuhan jamur Candida.
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e. Lisozim
Lisozim adalah enzim yang dapat mencegah dinding
bakteri (bakterisidal) dan antiinflamasi, bekerja bersama
peroksida dan aksorbat untuk menyerang bakteri E. coli
dan sebagian keluarga Salmonella. Keaktifan lisozim ASI
beberapa ribu kali lebih tinggi dibanding susu sapi.
Keunikan lisozim lainnya adalah bila faktor protektif
lain menurun kadarnya sesuai tahap lanjut ASI, maka
lisozim justru meningkat pada 6 bulan pertama setelah
kelahiran.
f.

Komplemen C3 dan C4
Kedua komplemen ini, walaupun kadar dalam ASI
rendah, mempunyai daya opsonik, anafilaksonik, dan
kemotaktik, yang bekerja bila diaktifkan oleh Iga dan
IgE yang juga terdapat dalam ASI.

g. Antibodi
ASI terutama kolostrum mengandung immunoglobulin
SIgA. Antibody dalam ASI dapat bertahan dalam
saluran pencernaan dan membuat lapisan pada
mukosanya, sehingga mencegah bakteri pathogen dan
enterovirus masuk ke dalam mukosa usus.
h. Imunitas seluler
ASI mengandung sel – sel. Sebagian besar (90 %) sel
tersebut berupa makrofag yang berfungsi membunuh
dan memfagositosis mikroorganisme, membentuk C3
dan C4, lisozim, dan laktoferin.
i.

Tidak menimbulkan alergi
Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna.
Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi
sistem ini dan dapat menimbulkan efek ini. Pemberian
protein asing yang ditunda sampai usia 6 bulan akan
mengurangi kemungkinan alergi.
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j.

Mempunyai efek psikologis yang menguntungkan
Interaksi yang timbul waktu menyusui antara ibu dan
bayi akan menimbulkan rasa aman bagi bayi. Perasaan
aman ini penting untuk membangun dasar kepercayaan
diri (basic sense of trust)

k. Mengupayakan pertumbuhan yang baik
Bayi yang mendapat ASI mempunyai kenaikan berat
badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah
periode perinatal yang baik, dan mengurangi
kemungkinan obesitas.
l.

Mengurangi kejadian karies dentis dan maloklusi
Insidens karies dentis pada bayi yang mendapat susu
formula jauh lebihtinggi dibanding yang mendapat ASI,
karena kebiasaan menyusui dengan botol dan dot
terutama pada waktu akan tidur menyebabkan gigi
lebih lama kontak dengan susu formula. Sisa tersebut
akan berubah menjadi asam yang akan merusak gigi.
Selain itu kadar Selenium yang tinggi pada ASI akan
mencegah karies dentis. Telah dibuktikan bahwa salah
satu penyebab maloklusi rahang adalah kebiasaan lidah
yang mendorong ke depan akibat menyusu dengan
botol dan dot.

2. Manfaat ASI untuk Ibu
a. Mencegah perdarahan pasca persalinan
Perangsangan pada payudara ibu oleh isapan bayi akan
diteruskan ke otak dan kelenjar hipofisis yang akan
merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin
membantu
mengkontraksikan
kandungan
dan
mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan.
b. Mempercepat pengecilan kandungan
Sewaktu menyusui terasa perut ibu mulas yang
menandakan kandungan berkontraksi dan dengan
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demikian pengecilan kandungan terjadi lebih cepat.
c.

Mengurangi anemia
Menyusui eksklusif akan menunda masa subur yang
artinya menunda haid. Penundaan haid dan
berkurangnya perdarahan pasca persalinan akan
mengurangi angka kejadian anemia kekurangan besi.

d. Dapat digunakan sebagai metode KB sementara
ASI dapat digunakan sebagai metode KB sementara
dengan syarat:(1) Bayi berusia belum 6 bulan, (2) Ibu
belum haid kembali dan (3) ASI diberikan secara
esklusif
e. Mengurangi risiko kanker indung telur dan kanker
payudara
Selama hamil tubuh ibu sudah mempersiapkan diri
untuk menyusui. Bila ibu tidak menyusui akan terjadi
gangguan yang meningkatkan risiko terjadinya kanker
indung telur dan kanker payudara. Kejadian kanker
payudara dan kanker indung telur pada ibu yang
menyusui lebih rendah dibandingkan yang tidak
menyusui.
f.

Memberikan rasa dibutuhkan
Dengan menyusui ibu akan merasa bangga dan
diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia.

3. Manfaat ASI untuk Keluarga
ASI sangat praktis dan ekonomis, karena ASI dapat
diberikan dimana saja dan kapan saja. Keluarga tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk membeli susu fomula dan
peralatannya serta tidak repot untuk menyiapkannya. ASI
tidak perlu dibeli, sehingga dana yang diperlukan untuk
membeli susu formuladapat digunakan untuk keperluan
lain.
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D. LAMA PEMBERIAN ASI (MENYUSUI)
Pada hari-hari pertama, biasanya ASI belum keluar, bayi
cukup disusukan selama 4-5 menit, untuk merangsang produksi
ASI dan membiasakan putting susu diisap oleh bayi. Setelah hari
ke 4-5 boleh disusukan selama 10 menit. Setelah produksi ASI
cukup, bayi dapat disusukan selama 15 menit. Menyusukan
selama 15 menit ini jika produksi ASI cukup dan ASI lancar
keluarnya, sudah cukup untuk bayi. Dikatakan bahwa, jumlah
ASI yang terisap bayi pada 5 menit pertama adalah ± 112 ml, 5
menit kedua ± 64 ml, dan 5 menit terakhir hanya ± 16 ml.
E. FREKUENSI MENYUSUI
Sebaiknya bayi disusui secara nir-jadwal (on demand),
karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus
menyusui bayinya bila bayi menangis bukan sebab lain
(kencing, kepanasan/ kedinginan, atau sekedar ingin didekap)
atau ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya. Bayi yang
sehat, ASI dalam lambungnya akan kosong dalam waktu 2 jam.
Pada awalnya bayi akan menyusu dengan jadwal yang tidak
teratur, dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu
kemudian. Dengan menyusui nir-jadwal, sesuai kebutuhan bayi,
akan mencegah timbulnya masalah menyusui. Ibu yang bekerja
di luar rumah dianjurkan agar lebih sering menyusui pada
malam hari.
F. CARA MENYIMPAN ASI
ASI yang dikeluarkan dapat disimpan untuk beberapa saat.
Ada perbedaan lamanya disimpan dikaitkan dengan tempat
penyimpanan.
1.

Di temperatur ruangan= 6-8 jam

2. Lemari es (4ºC) = 1 – 2 hari
3. Freezer dalam lemari es (-4ºC) = 2 minggu – 4 bulan
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Gambar 4.7: Menyimpan ASI di lemari es

ASI yang telah didinginkan tidak boleh direbus bila akan
dipakai, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur
kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di
dalam suhu kamar, agar tidak terlalu dingin; atau dapat pula
direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas.
G. TAHAPAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI
(MP-ASI)
Kebutuhan gizi bayi sampai usia 6 bulan bisa terpenuhi dari
ASI saja atau susu formula karena alasan medis. ASI sebaiknya
terus diberikan sampai anak usia 2 tahun, namun pada saat
bayi usia 6 bulan harus mulai diberikan makanan pendamping
ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Makanan tambahan
atau makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan yang
diberikan kepada bayi disamping ASI untuk memenuhi
kebutuhan gizinya. MP-ASI diberikan mulai umur 6–24 bulan,
dan merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan
keluarga, pengenalan. Pemberian MP-ASI diberikan kan secara
bertahap sesuai dengan usia anak yang dimulai dari MP-ASI
yang jenis lumat, lembik sampai anak terbiasa dengan makanan
keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan
kemampuan alat cerna bayi dalam menerima MP-ASI. Berikut
jenis tahapan pemberian MP-ASI pada anak.
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Tabel 4.5: Tahapan pemberian MP-ASI pada Anak
Umur

ASI

Makanan
Lumat

Makanan
Lembik

Makanan
Keluarga

0 - 6 bulan
6 – 8 bulan
9 -11 bulan
12 – 24 bulan
>24 bulan
Sumber Buku Ajar kesehatan Ibu dan Anak 2015

Bayi yang mendapatkan cukup ASI dan MP-ASI, berat
badannya akan naik setiap bulan sesuai dengan kenaikan berat
badan anak pada KMS atau kenaikan berat badan dan tinggi
badan sesuai dengan Standar WHO 2006.
H. DAMPAK PEMBERIAN MP-ASI SECARA DINI
Dampak pemberian MP ASI yang diberikan secara dini
antara lain:
1.

Menurunkan intensitas pengisapan bayi, yang akan
berisiko untuk terjadinya penurunan produksi ASI.

2. Pengenalan serealia dan sayur-sayuran tertentu dapat
mempengaruhi penyerapan zat besi dari ASI sehingga
menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia.
3. Risiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak
sebersih ASI.
4. Kebutuhan gizi/nutrisi anak tidak terpenuhi.
5. Anak mendapat faktor pelindung dari ASI lebih sedikit,
sehingga risiko infeksi meningkat.
6. Defluk atau kolik usus (kerewelan atau tangisan yang terus
menerus bagi bayi yang dipercaya karena adanya kram di
dalam usus).
I.

KEBUTUHAN NUTRISI BAYI USIA 0-6 BULAN
Nutrisi bayi yang berusia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI
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saja (ASI Eksklusif). Hal-hal perlu diperhatikan dalam
pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi usia 0-6 bulan adalah sebagai
berikut:
1.

Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan
(kolostrum)
2. Jangan beri makanan/minuman selain ASI
3. Susui bayi sesering mungkin
4. Susui setiap bayi menginginkan, paling sedikit 8 kali sehari
5. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui.
6. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian
7. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke
payudara sisi lainnya
8. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman dan
penuh perhatian
9. Dukungan suami dan keluarga penting dalam keberhasilan
ASI Eksklusif
J.

KEBUTUHAN NUTRISI BAYI USIA 6-8 BULAN
Pada bayi usia 6 – 8 bulan pemberian ASI diteruskan serta
pemberian makanan tambahan mulai diperkenalkan dengan
pemberian makanan lumat dua kali sehari. Pemberian makanan
tambahan diperkenalkan karena keadaan alat cerna sudah
semakin kuat. Makanan yang diberikan pada bayi usia ini harus
sudah bervariasi, terutama dalam memilih bahan makanan
yang akan digunakan. Bahan makanan lauk pauk seperti telur,
hati, daging sapi, daging ayam, ikan basah, ikan kering, udang,
atau tempe tahu, dapat diberikan secara bergantian.
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Jika Anda akan menyiapkan MP-ASI yang baik perlu
memperhatian hal berikut:
1.

Padat energy, protein dan zat mikro (zat besi, Zinc,
Kalsium, Vitamin A, Vitamin C dan Folat)

2. Tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam,
penyedap rasa dan pengawet
3. Mudah ditelan dan disukai anak
4. Tersedia lokal dan harganya terjangkau
5. Makanan utama adalah makanan padat yang diberikan
secara bertahap (bentuk, jumlah dan freuensi) bisa dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 4.8: Pemberian makan pada bayi usia 6 – 8 bulan
USIA
6-8
Bulan

BENTUK
MAKANAN

BERAPA KALI
SEHARI

- ASI

- Teruskan pemberian
ASI seseringmungkin
- Makanan lumat
(bubur dan
- Makanan lumat 2-3
makanan
kali sehari
keluarga yang
- Makanan selingan 1dilumatkan)
2 kali sehari(buah,

BERAPA BANYAK
SETIAP KALI
MAKAN
- 2 - 3 sendok
makan secara
bertahaphingga
mencapai1/2 gelas
atau 125 ml setiap
kali makan

biscuit)

Berikut Contoh Cara Membuat MP-ASI bubur sumsum kacang
hijau
Bahan:
- 15 gram (1.5 sdm ) tepung
beras
- 10 gram ( 1 sdm) kacang hijau,
rebus, haluskan
- 75 cc(1/3 gelas belimbing)
santan kental
- 20 gram daun bayam, iris
halus
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Cara membuat:
- Rebus kacang hijau dan daun
bayam, saring dengan
saringan atau blnder halus,
sisihkan
- Campurkan sedikit air dengan
tepung beras hingga larut,
tambahkan santan, masak di
atas api kecil hingga matang
- Tambahkan hasil saringan
kacang hijau dan aduk rata

Pisang Lumat Halus
Bahan:
- Pisang masak 1 buah
Cara membuat:
- Cuci kulit pisang samapai bersih
- Kupas kulitnya separuh
- Keroklah pisang dengan sendok
kecil
- Segera berikan kerokan pisang
kepada bayi

K. KEBUTUHAN NUTRISI BAYI UMUR 9-11 BULAN
Pemberian makan pada bayi usia 9-11 bulan adalah sebagai
berikut:
1. Teruskan pemberian ASI
2. Berikan MP-ASI yang lebih padat, contohnya: bubur nasi,
nasi tim, dan nasi lembek
Pemberian makanan pada bayi usia 9-11 bulan dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Tabel 4.9: Pemberian makanan pada bayi usia 9-11 bulan
UMUR
9 - 11
Bulan

BENTUK MAKANAN
- ASI
- Makanan lembik
atau dicincang yang
mudah ditelan anak.
- Makanan selingan
yang dapat dipegang
anak diberikan di
antara waktu makan
lengkap

BERAPA BANYAK
BERAPA KALI SEHARI
SETIAP KALI
MAKAN
- Teruskan pemberian 1/2 gelas/mangkuk
atau 125 ml
ASI
- Makanan lembek
3-4 kali sehari
- Makanan selingan 12 kali sehari.

Selain hal tersebut, anak juga diberikan aneka makanan
yang terdiri dari:
1. Makanan pokok, seperti: nasi, ubi, sagu
2. Lauk hewani: ikan, telur, hati, ayam, dan daging
3. Lauk nabati: tempe, tahu, kacang-kacangan
4. Sayur dan buah-buahan
5. Beri makanan selingan 2 kali sehari, contoh: bubur kacang
hijau, pisang, biscuit, kue tradisional, dan kue lain.
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Gambar 4.6: Aneka Ragam Sumber Makanan
L.

KEBUTUHAN NUTRISI PADA BAYI UMUR 12-24 BULAN
Kelompok yang rawan gizi adalah bayi, balita dan anak
prasekolah. Ketidak tahuan tentang cara pemberian makanan
yangbaik dari jumlah, jenis frekuensi makanan menjadi suatu
penyebab terjadinya masalah kurang gizi pada bayi dan anak.
Oleh karena itu sebagai tenaga kesehatan harus memiliki
kemampuan melakukan KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi)
tentang kebutuhan gizi pada anak .
Dalam pemenuhan gizi pada anak Ibu dan keluarga harus
membiasakan memberi asupan gizi yang terbaik untuk buah
hatinya dan disesuaikan dengan kemampuan finansial dan
kemudahan memperolehnya. Hal yang perlu diperhatikan
adalah: pemilihan bahan makanan, pengolahan, termasuk
kebersihannya pada saat proses memasak dan penyajiannya
serta cara pemberiannya kepada anak.
Untuk mengurangi rasa bosan anak, ibu sebaiknya memiliki
beraneka resep masakan untuk anak sehingga bisa

59

menghidangkan berbagai masakan. Pemenuhan gizi pada anak
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.10: Pemenuhan Gizi pada Anak
Umur 12-24 Bulan

Umur 24 bulan atau Lebih

-

Teruskan pemberian ASI

-

Berikan makanan keluarga
secara bertahap sesuai
kemampuan anak

-

Berikan 3 x sehari, sebanyak 1/3
porsi makan orang dewasa
terdiri dari nasi, lauk- pauk,
sayur, dan buah
Beri makanan selingan kaya gizi -

-

2 x sehari di antara waktu
makan (biskuit, kue)
-

-

Berikan makanan keluarga 3 x
sehari, sebanyak 1/3-1/2 porsi
makanan orang dewasa yang
terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur
dan buah
Berikan makanan selingan kaya
gizi 2 x sehari di antara waktu
makan.
Perhatikan jarak pemberian
makanan keluarga dan makanan
selingan

Perhatikan variasi makanan.

Sumber: Buku Ajar KIA, 2015

-

-

Utamakan memberikan MP-ASI dari makanan local. Jika
menggunakan MP-ASI buatan pabrik, baca cara pakainya
dan perhatikan tanggal kadaluwarsanya
Ajari anak makan sendiri dengan sendok
Ajari anak minum dengan menggunakan gelas

Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan bagi anak
dapat dilihat pada tabal berikut ini:
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Tabel 4.7: Angka Kecukupan Gizi Rata-Rata yang Dianjurkan
bagi Anak
Kelompok usia
1 – 3 tahun
4 – 6 tahun

Energi
(Kkal)
1.000
1.550

Protein
(gram)
25
39

Bayi 6-12 bulan
(900 Kkal)
Nasi
1 ½ gelas
Daging/tempe/t 1 potong
elur/ikan
Sayuran
2 sendok makan
Buah
1 buah/potong
ASI
Lanjutkan
Susu
Minyak
1 sendok makan
Gula
Bahan

Vitamin A
(RE)
400
450

Besi (mg)

Kalsium(mg)

8,2
9

500
500

Anak 1-3 tahun
( 1.200 Kkal)
2 ¼ gelas
1-2 potong

4-5 tahun
( 1.700 Kkal)
3 gelas
2-4 potong

1 ½ gelas
3 buah/potong
Hingga 2 tahun
1 gelas
1½ sendok makan
2 sendok

2 gelas
3 buah/potong
1 gelas
2 sendok makan
2 sendok makan

LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang nutrisi pada bayi, dan balita, maka lakukan latihan
berikut!
1. Uraikan tentang manfaat ASI!
2. Uraikan tentang tahap pemberian makan pada bayi dan
balita!
3. Jelaskan dampak pemberian MP-ASI secara dini!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut di atas dapat Anda jawab, apabila Anda
membaca kembali tentang uraian:
1.

Manfaat ASI

2. Tahap pemberian makan sesuai usia
3. Dampak pemberian MP-ASI secara dini
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RINGKASAN
-

ASI Eklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini
mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan
tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih,
sampai bayi berumur 6 bulan. ASI sangat bermanfaat untuk
bayi, ibu dan keluarga. Dalam pemberian MP-ASI
sebaiknya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan
usia

-

Bayi, balita dan anak prasekolah adalah salah satu
kelompok yang rawan kurang gizi. Ketidak tahuan tentang
cara pemberian makanan yang baik dari jumlah, jenis
frekuensi makanan menjadi suatu penyebab terjadinya
maslah kurang gizi pada bayi dan anak. Oleh karena itu
Anda sebagai tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan
melakukan KIE tentang kebutuhan gizi pada anak.

SOAL TES 2
1.

Yang dimaksud dengan ASI Eksklusif adalah...
a. Bayi diberi ASI saja sampai usia 4 bulan
b. Bayi diberi ASI saja sampai usia 6 bulan
c.

Bayi diberi makaan tambahan selain ASI sebelum usia 4
bulan

d. Bayi diberi ASI sampai usia 4 bulan kemudian diberi
MP-ASI
2. Manfaat pemberian ASI bagi bayi adalah...
a. Ekonomis
b. Menyebabkan caries dentis
c.

Meningkatkan kejadian diare

d. Nutrien (zat gizi) sesuai untuk bayi
3. ASI yang sudah diperah (dikeluarkan) dapat disimpan di...
a. Lemari es ( 4◦C) selama 7 hari
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b. Lemari es ( 4◦C) selama 1-2 hari
c.

Ruangan selama 8-10 jam

d. Frezer dalam lemari es (-40C) selama 3 minggu
4. Bayi perempuan usia 6,5 bulan dibawa ibunya ke BPM
(Bidan Praktik Mandiri). Selama ini bayi hanya diberikan
ASI saja. Ibu berencana ingin memberikan Makanan
Pendamping ASI. Jenis makanan yang dapat diberikan pada
bayi tersebut sesuai dengan usianya selain ASI adalah....
a. Makanan lumat
b. Makanan lembik
c.

Makanan keluarga

d. Cukup diberi ASI saja
5. Seorang ibu melahirkan 2 hari yang lalu di BPM (Bidan
Praktik mandiri) mengatakan kepada bidan ia ingin
memberikan susu formula kepada bayinya karena ASI yang
keluar belum lancar dan bayinya menangis. Jenis asuhan
yang diberikan pada ibu tersebut adalah...
a. Menuruti keinginan ibu
b. Memberikan susu formula
c.

Segera menenangkan bayi

d. Memberi penjelasan tentang ASI

KUNCI JAWABAN TES
1.

B

2. D
3. B
4. A
5. D
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BAB 3
EVIDENCE BASED
DALAM ASUHAN NEONATUS, BAYI
DAN BALITA

Kegiatan Belajar
Dasar mengenai evidence based dalam asuhan neonatus, bayi dan
balita sangat penting sebagai landasan perawatan bayi selanjutnya,
pemahaman menyeluruh mengenai fungsi normal tubuh bayi sangat
membantu bidan dalam merawat bayi baru lahir sehingga tetap sehat.
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh topik ini adalah
mahasiswa mampu menjelaskan tentang evidence based dalam
asuhan neonatus, bayi dan balita.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi dalam bab ini
dikemas dalam 2 topik, yaitu :
1. Topik1 : Pengertian evidence based medical practice
2. Topik2 : Contoh EBM pada asuhan neonates, bayi baru lahir
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Uraian Materi
TOPIK 1
A. EVIDENCE BASED MIDWIFERY
Evidence based midwifery didirikan oleh RCM dalam
rangka untuk membantu mengembangkan kuat profesional dan
ilmiah dasar untuk pertumbuhan bidan berorientasi akademis.
Dalam melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir yang
berdasarkan evidence based kita dapat melakukan tindakan
yang diterapkan dengan mengikuti perkembangan dalam
bidang kesehatan yang diantaranya meliputi:
1.

Baby Friendly

2. Memulai pemberian ASI sejak dini dan eksklusif
3. Regulasi suhu bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit
4. Pemotongan tali pusat
5. Perawatan tali pusat
6. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.
B. BABY FRIENDLY
1.

Pengertian

Baby friendly atau baby friendly intiviate (inisasi sayang
bayi) adalah suatu prakarsa internasional yang didirikan oleh
WHO/UNICEF pada tahun 1991 untuk mempromosikan,
melindungi, dan mendukung inisiasi dan melanjutkan
menyusui.
Sejak meluncurkan The Hospital Initiative Bayi

(BFHI)
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telah berkembang, dengan lebih dari 152 negara di seluruh
dunia menerapkan inisiatif yang memiliki dampak yang terukur
dan terbukti, meningkatkan pemberian ASI eksklusif selama
enam bulan pertama.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan Baby Friendly dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Memulai memberikan ASI secara dini dan eksklusif
yaitu pemberian ASI dimulai segera setelah bayi lahir,
maksimal setengah jam pertama setelah persalinan.
b. Melakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali
pusat dilakukan dengan adanya penundaan selama 3
menit
c. Melakukan perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat
dilakukan dengan cara:
1) Membiarkan tali pusat kering sendiri
2) Metode kasa kering
3) Metode antiseptic dan kasa kering (Asrinah, dkk.
2010)
d. Melakukan Bounding Attachment
Merupakan suatu ikatan yang terjadi antara orang tua
dan bayi baru lahir yang meliputi pemberian kasih
sayang, pencurahan perhatian yang saling tarik
menarik. Keberhasilan dalam hubungan ikatan batin
antara seorang bayi dan ibunya dapat mempengaruhi
hubungan sepanjang masa dengan memberikan respon
sensual antara ibu dan bayi pada kontak awal
kelahiran, yaitu:
1) Sentuhan
2) Kontak mata
3) Bau badan
4) Suara
5) Irama Kehidupan (Asrinah, dkk. 2010)
e. Menjaga kehangatan bayi
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Cara menjaga terjadinya kehilangan panas pada bayi
adalah:
1) Mengeringkan tubuh bayi secara seksama
2) Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih dan
hangat
3) Selimuti atau tutup kepala bayi
4) Jangan menimbang bayi dalam keadaan tidak
berpakaian
5) Jangan memandikan bayi sebelum 6 jam pasca
persalinan
6) Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayi
(Asrinah, dkk. 2010)
Program Baby Friendly ini mendorong rumah sakit dan
fasilitas bersalin yang menawarkan perawatan optimal untuk
ibu dan bayi
Fasilitas Baby Friendly Hospital atau Maternity berfokus
pada kebutuhan bayi dan memberdayakan ibu untuk
memberikan bayi mereka awal kehidupan yang baik.
Dalam istilah praktis, rumah sakit sayang bayi mendorong
dan memabntu wanita untuk sukses memulai dan terus
menyusui bayi mereka dan akan menerima penghargaan khusus
karena telah melakukannya.
Sejak awal program, lebih dari 18.000 rumah sakit di
seluruh dunia telah menerapkan program baby friendly.
Negara-negara industry seperti Australia, Austria, Denmark,
Firlandia, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss,
Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat telah resmi di tetapkan
sebagai rumah sakit sayang bayi.
Dalam rangka mencapai program Baby Friendly Inisiative,
semua provider rumah sakit dan fasilitas bersalin akan:
1.

Memiliki kebijakan tertulis tentang menyusui secara rutin
dan dikomunikasikan kepada semua staf tenaga kesehatan.
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2. Melatih semua staf tenaga kesehatan dalam keterampilan
yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ini
3. Memberi tahu semua ibu hamil tentang manfaat dan
penatalaksanaan menyusui
4. Membantu ibu untuk memulai menyusui dalam waktu
setengah jam kelahiran
5. Tampilkan pada ibu bagaimana cara menyusui dan cara
mempertahankan menyusui jika mereka harus dipisahkan
dari bayi mereka
6. Berikan ASI pada bayi baru lahir, kecuali jika ada indikasi
medis.
7. Praktek rooming-in agar memungkinkan ibu dan bayi tetap
bersama-sama.
8. Mendorong menyusui on demand.
9. Tidak memberikan dot kepada bayi menyusui.
10. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui
dan menganjurkan ibu menghubungi mereka setelah pulang
dari rumah sakit atau klinik
C. MEMULAI PEMBERIAN ASI SEJAK DINI DAN EKSKLUSIF
1.

Pengertian
Inisiasi Menyusu Dini (Early Initiation) adalah permulaan
kegiatan menyusu dalam satu jam pertama setelah bayi
lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi
menyusu satu jam pertama setelah lahir dengan usaha
sendiri dengan kata lain menyusu bukan disusui. Cara bayi
melakukan inisiasi menyusu dini ini dinamakan The Breast
Crawl atau merangkak mencari payudara (Roesli Utami,
2008).
Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2009), Inisiasi menyusu
dini (IMD) adalah perilaku pencarian puting payudara ibu
sesaat setelah bayi lahir. Pemberian ASI dimulai segera
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setelah bayi lahir, maksimal setengah jam pertama setelah
persalinan. Hal ini merupakan titik awal yang penting
apakah bayi nanti akan cukup mendapatkan ASI atau tidak.
Ini didasari oleh peran hormon pembuat ASI, antara
lain hormon prolaktin, hormon prolaktin dalam peredaran
darah ibu akan menurun setelah satu jam persalinan yang
disebabkan oleh lepasnya plasenta
Setengah jam pertama setelah persalinan, segera
posisikan bayi untuk menghisap puting susu ibu secara
benar.
Isapan
bayi
ini
akan
memberi
rangsangan
pada hipofisis untukmengeluarkan hormon oksitosin bekerja
merangsang otot polos untuk memeras asi yang ada pada
alveoli, lobus, serta duktus yang berisi asi yang di keluarkan
melalui putting susu, keadaan ini akan memaksa hormone
prolaktin untuk terus memproduksi ASI.
2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini
a. Mencegah hipotermia karena dada ibu menghangatkan
bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari
payudara.
b. Bayi dan ibu menjadi lebih tenang, tidak stres,
pernapasan dan detak jantung lebih stabil, dikarenakan
oleh kontak antara kulit ibu dan bayi.
c.

Imunisasi Dini. Mengecap dan menjilati permukaan
kulit ibu sebelum mulai mengisap puting adalah cara
alami bayi mengumpulkan bakteri-bakteri baik yang ia
perlukan untuk membangun sistem kekebalan
tubuhnya.

d. Mempererat hubungan ikatan ibu dan anak (Bonding
Atthacment) karena 1 – 2 jam pertama, bayi dalam
keadaan siaga. Setelah itu, biasanya bayi tidur dalam
waktu yang lama.

70

e. Bayi yang diberi kesempatan menyusu dini lebih
berhasil menyusui ekslusif dan akan lebih lama disusui.
f.

Sentuhan tangan bayi diputing susu dan sekitarnya,
emutan dan jilatan bayi pada puting ibu merangsang
pengeluaran hormon oksitosin.

g. Bayi yang diberi kesempatan inisiasi menyusu dini lebih
dulu mendapatkan kolostrum daripada yang tidak
diberi kesempatan. Kolostrum ASI istimewa yang kaya
akan daya tahan tubuh, penting untuk ketahanan
terhadap infeksi, penting untuk pertumbuhan usus,
bahkan kelangsungan hidup bayi. Kolostrum akan
membuat lapisan yang melindungi dinding usus bayi
yang masih belum matang sekaligus mematangkan
dinding usus ini.
h. Ibu dan ayah akan sangat bahagia bertemu dengan
bayinya untuk pertama kali dalam kondisi seperti ini.
Bahkan, ayah mendapat kesempatan mengazankan
anaknya di dada ibunya. Suatu pengalaman batin bagi
ketiganya yang amat indah. (Roesli Utami, 2008)
i.

Perkembangan psikomotorik lebih cepat.

j.

Menunjang perkembangan koknitif

k. Mencegah perdarahan pada ibu.
l.

Mengurangi risiko terkena kanker payudara dan
ovarium. (Dewi Cendika & Indarwati, 2010

3. Tahapan Inisiasi Menyusu Dini Adalah:
a. Tahap pertama disebut istirahat siaga (rest/quite alert
stage). Dalam waktu 30 menit, biasanya bayi hanya
terdiam. Tapi jangan menganggap proses menyusu dini
gagal bila setelah 30 menit sang bayi tetap diam. Bayi
jangan diambil, paling tidak 1 jam melekat.
b. Tahap kedua, bayi mulai mengeluarkan suara kecapan
dan gerakan menghisap pada mulutnya. Pada menit ke
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30 sampai 40 ini bayi memasukkan tangannya ke
mulut.
c.

Tahap ketiga, bayi mengeluarkan air liur. Namun air
liur yang menetes dari mulut bayi itu jangan
dibersihkan. Bau ini yang dicium bayi. Bayi juga
mencium bau air ketuban di tangannya yang baunya
sama dengan bau puting susu ibunya. Jadi bayi mencari
baunya

d. Tahap keempat, bayi sudah mulai menggerakkan
kakinya. Kaki mungilnya menghentak guna membantu
tubuhnya bermanuver mencari puting susu. Khusus
tahap keempat, ibu juga merasakan manfaatnya.
Hentakan bayi di perut bagian rahim membantu proses
persalinan selesai, hentakan itu membantu ibu
mengeluarkan ari-ari.
e. Pada tahap kelima, bayi akan menjilati kulit ibunya.
Bakteri yang masuk lewat mulut akan menjadi bakteri
baik di pencernaan bayi. Jadi biarkan si bayi
melakukan kegiatan itu.
f.

Tahap terakhir adalah saat bayi menemukan puting
susu ibunya. Bayi akan menyusu untuk pertama
kalinya. "Proses sampai bisa menyusu bervariasi. Ada
yang sampai 1 jam. (Roesli Utami, 2008)

4. Penghambat Pelaksanaan IMD:
a. Bayi Kedinginan (tidak benar)
1)

Berdasarkan hasil penelitian Dr. Niels Bergman
(2005), ditemukan bahwa suhu dada ibu yang
melahirkan menjadi 1° C lebih panas daripada suhu
dada ibu yang tidak melahirkan.

2) Jika bayi yang diletakkan di dada ibu
kepanasan, suhu dada ibu akan turun 1° C.
3) Jika

bayi

kedinginan,

suhu

dada

ibu

ini
akan
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meningkatkan 2° C untuk menghangatkan bayi.
Jadi, dada ibu yang melahirkan merupakan tempat
terbaik bagi bayi yang baru lahir dibandingkan
tempat tidur yang canggih dan mahal.
b. Setelah melahirkan, ibu terlalu lelah untuk segera
menyusui bayinya. Seorang ibu jarang terlalu lelah
untuk memeluk bayinya segera setelah lahir. Keluarnya
oksitosin saat kontak kulit ke kulit saat bayi menyusu
dini membantu menenangkan ibu.
c.

Tenaga kesehatan kurang tersedia
Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat
melanjutkan tugasnya. Bayi dapat menemukan sendiri
payudara ibu, libatkan ayah atau keluarga terdekat
untuk menjaga bayi sambil memberi dukungan pada
ibu. Libatkan ayah atau keluarga terdekat untuk
menjaga bayi sambil memberi dukungan pada ibu.

d. Kamar bersalin atau kamar operasi sibuk
Dengan bayi di dada ibu, ibu dapat dipindahkan ke
ruang pulih atau kamar perawatan. Beri kesempatan
pada bayi untuk meneruskan usahanya mencapai
payudara dan menyusu dini.
e. Ibu harus dijahit
Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area
payudara. Yang dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu.
f.

Suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah
penyakit gonorrhea harus segera diberikan setelah
lahir.
Menurut American College of Obstetrics and
Gynecology dan Academy Breastfeeding Medicine
(2007), tindakan pencegahan ini dapat ditunda
setidaknya selama satu jam sampai bayi menyusu
sendiri tanpa membahayakan bayi.
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g. Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang,
dan diukur.
1)

Menunda memandikan pada bayi
menghindar hilangnya panas badan bayi.

berarti

2) Selain
itu,
kesempatan
vernix
meresap,
melunakkan, dan melindungi kulit bayi lebih besar.
Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir.
Penimbangan dan pengukuran dapat ditunda
sampai menyusu awal selesai.
h. Bayi Kurang Siaga
Justru pada 1-2 jam pertama kelahirannya, bayi sangat
siaga (alert). Setelah itu, bayi tidur dalam waktu yang
lama. Jika bayi mengantuk akibat obat yang diasup ibu,
kontak kulit akan lebih penting lagi karena bayi
memerlukan bantuan lebih untuk Bounding.
i.

Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak
memadai sehingga diperlukan cairan lain (cairan
prelaktal)
Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi
baru lahir. Bayi dilahirkan dengan membawa bekal air
dan gula yang dapat dipakai pada saat itu.

j.

Kolostrum tidak baik, bahkan berbahaya untuk bayi
1)

Kolostrum
sangat
kembang bayi

diperlukanuntuk

tumbuh

2) Selain sebagai imunisasi pertama dan mengurangi
kuning pada bayi baru lahir, kolostrum melindungi
dan mematangkan dinding usus yang masih muda.
(Roesli Utami, 2008).
5. Dengan memberikan ASI pada bayi dalam waktu kurang
dari setengah jam pasca persalinan berarti sudah
memberikan 5
a. Keuntungan
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1)

Bayi mendapatkan terapi
ketenangan dan kepuasan

psikologis

berupa

a) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman akibat
kelelahan selama proses persalinan karena bayi
harus melewati pintu atas panggul, panggul
dalam, dasar panggul, dan panggul luar yang
membuat stress.
b) Dengan menemukan putting susu ibu bayi
mendapatkan ketenangan kembali, pelukan ibu
membuat bayi mendapatkan rasa aman atau
nyaman seperti di dalam Rahim ibu.
c)

Hal ini merupakan terapi bagi bayi sangat
berpengaruh
terhadap
perkembangan
psikologos bayi karena ia mendapatkan modal
pertama pembentukan kepercayaan diri
terhadap lingkungan.

2) Tertanamnya kepercayaan akan lingkungan berarti
ibu sudah membangun dasar kepercayaan
(psikologis) yang akan terus berkembang pada
masa dewasa yaitu kepercayaan dan ketenangan
dalam menghadapi tiap permasalahan (gelisah/sakit
dirasakan aka nada kahirnya) dan akan diperoleh
kenyamanan kembali.
3) Kadar hormon prolactin tidak sempat turun dalam
peredaran darah ibu sehingga kolostrum untuk hari
pertama akan lebih cepat keluar, bayi tidak gelisah
ataupun rewel. Dengan demikian, untuk hari
selanjutnya ASI dapat dipertahankan.
4) Dengan isapan bagi yang benar, oksitosin akan
keluar lebih banyak, hal ini menguntungkan karena
otot polos rahim akan terus berkontraksi, artinya
Rahim akan berkontraksi lebih kuat.
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Oleh karena kontraksi yang baik dari hasil kerja
hormon oksitosin, proses involusio akan lebih cepat terjadi,
dengan cepatnya proses involusio, luka bekas persalinan
cepat menutup. Alat reproduksi antara lain uterus, vagina
akan segera kembali normal dan mencegah kemungkinan
terjadinya infeksi pascapostpartum.
D. REGULASI SUHU BAYI BARU LAHIR DENGAN KONTAK
KULIT KE KULIT
1.

Definisi
Bayi baru lahir belum mampu mengatur suhu
tubuh mereka sehingga mengalami stress dengan
adanya perubahan lingkungan. Pada saat bayi baru
lahir dan masuk kedalam suhu ruangan menyebabkan
tubuh bayi cepat mendingin pada saat air ketuban
menguap dari tubuhnya. Luas tubuh bayi berbanding
lurus dengan lingkungan yang dingin pembentukan
suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha
utama seorang bayi yang kedinginan untuk
mendapatkan kembali panas tubuhnya (Rochmah, dkk.
2012).
Pembentukan suhu tanpa menggigil ini merupakan
hasil penggunaan lemak coklat yang terdapat di seluruh
tubuh, dan mereka mampu meningkatkan panas tubuh
hingga 100%. Lemak-lemak coklat ini akan habis dalam
waktu singkat dengan adanya stress dingin (Asrinah,
dkk. 2010).

2. Hal-hal yang diperhatikan untuk Menjaga Bayi tetap
Hangat:
a. Jelaskan kepada ibu bahwa menjaga bayi tetap
hangat adalah sangat penting untuk menjaga bayi
tetap sehat
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b. Bayi memakai pakaian yang lembut, hangat,
kering, dan bersih. Bila perlu bayi memakai tutup
kepala, sarung tangan dan kaos kaki
c.

Yakinkan bayi menggunakan baju dan diselimuti

d. Bayi harus dirawat gabung dengan ibunya sehingga
ibu mudah menjangkau bayinya
e.

Apabila bayi harus dipisah dengan ibunya,
yakinkan bayi menggunakan pakaian yang hangat
dan diselimuti

f.

Raba telapak kaki bayi, bila teraba dingin bisa
dilakukan kontak kulit ke kulit, atau ditambah
selimut dan lakukan penilaian ulang

g. Jaga ruangan tetap hangat (Kemenkes RI, 2010)
3. Cara Mencegah Kehilangan Panas pada Bayi:
a. Mengeringkan tubuh bayi secara seksama
b. Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih dan
hangat
c.

Selimuti atau tutup kepala bayi

d. Jangan menimbang bayi dalam keadaan tidak
berpakaian
e.

Jangan memandikan bayi sebelum 6 jam pasca
persalinan

f.

Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayi.

4. Penyebab Bayi Mengalami Hipotermi:
a. Pusat pengaturan suhu tubuh bayi belum berfungsi
sempurna
b. Permukaan tubuh bayi relative lebih luas
c. Tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi dan
menyimpan panas
d. Bayi belum mampu mengatur posisi tubuh dan
pakaiannya agar tidak kedinginan (Asrinah, dkk.
2010).
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5. Gejala Hipotermi Menurut Asrinah, dkk. 2010
a. Bayi menjadi kurang aktif, letargis, hipotonus, tidak
kuat menghisap ASI, merintih
b. Pernapasan megap-megap, lambat, denyut jantung
menurun
c.

Timbul sklerema: kulit mengeras berwarna
kemerahan terutama di bagian punggung tungkai
dan lengan

d. Muka bayi berwarna merah terang
e.

Hipotermi menyebabkan perubahan metabolisme
tubuh yang berakibat kegagalan fungsi jantung,
perdarahan pada paru-paru, kterus dan kematian.

6. Kontak Kulit Ke Kulit
a. Setelah tali pusat dipotong, letakkan bayi
tengkurap di dada atau perut ibu. Luruskan dan
usahakan ke dua bahu bayi menempel di dada atau
perut ibu.
b. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara
ibu dengan posisi sedikit lebih rendah dari puting
payudara ibu. Kemudian selimuti tubuh ibu dan
bayi dengan kain hangat yang sama dan pasang
topi di kepala bayi.
c.

Bagian kepala bayi memiliki permukaan yang
relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan
panas jika bagian tersebut tidak tertutup.

d. Untuk menjaga agar bayi tetap hangat, tubuh ibu
dan bayi harus berada di dalam satu pakaian
(merupakan teknologi tepat guna baru) disebut
sebagai
Metoda
Kanguru.
Sebaiknya
bu
menggunakan pakaian longgar berkancing depan
(Sarwono, 2015).
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E. PEMOTONGAN TALI PUSAT
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kinmond, S. et
al. (1993) menunjukkan bahwa pada bayi premature, ketika
pemotongan tali pusat ditunda paling sedikit 30 menit atau
lebih, maka bayi akan:
1.

Menunjukkan penurunan kebutuhan untuk tranfusi darah

2. Terbukti sedikit mengalami gangguan pernapasan
3. Hasil tes menunjukkan tingginya level oksigen
4. Menunjukkan indikasi bahwa bayi tersebut lebih viabel
dibandingkan dengan bayi yang dipotong tali pusatnya
segera setelah lahir.
5. Mengurangi resiko perdarahan pada kala III persalinan
6. Menunjukkan jumlah hematokrit dan hemoglobin dalam
darah yang lebih baik
Oleh harena itu penundaan pemotongan tali pusat
merupakan suatu tindakan yang sangat penting, karena untuk
mengubah sirkulasi oksigen dari plasenta ke sirkulasi paru-paru
membutuhkan waktu. Karena di masa transisi ini sangat penting
dilakukan penundaan pemotongan tali pusat karena akan
menguntungkan bagi bayi dan menguraingi resiko trauma
(Sodikin, 2009).
Mencermati dari hasil-hasil penelitian di atas, dapat
disimpulkan bahwa pemotongan tali pusat segera setelah bayi
lahir sangat tidak menguntungkan baik bagi bayi maupun bagi
ibunya. Namun dalam praktek APN dikatakan bahwa
pemotongan tali pusat dilakukan segera setelah bayi lahir. Dari
situ kita bisa lihat betapa besarnya resiko kerugian, kesakitan
maupun kematian yang dapat terjadi.(Sodikin, 2009).
F. PERAWATAN TALI PUSAT
1.

Definisi

Perawatan tali pusat merupakan upaya untuk mencegah
infeksi tali pusat yang sesungguhnya merupakan tindakan
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sederhana, yang terpenting adalah tali pusat dan daerah sekitar
tali pusat selalu bersih dan kering, dan selalu mencuci tangan
dengan air bersih dan menggunakan sabun sebelum merawat
tali pusat.
Pada bayi normal dipotong sampai denyut nadi tak teraba
pada tali pusat, sedangkan pada bayi resiko tinggi dipotong
secepat mungkin, agar dapat dilakukan resusitasi.Saat bayi
dilahirkan, tali pusar (umbilikal) yang menghubungkannya dan
plasenta ibunya akan dipotong meski tidak semuanya.
Tali pusar yang melekat di perut bayi, akan disisakan
beberapa senti. Sisanya ini akan dibiarkan hingga pelan-pelan
menyusut dan mengering, lalu terlepas dengan sendirinya. Agar
tidak menimbulkan infeksi, sisa potongan tadi harus dirawat
dengan benar. (Sodikin, 2009)
2. Cara Perawatan Tali Pusat
Pengenalan dan pengobatan secara dini infeksi tali pusat
sangat penting untuk mencegah sipsis oleh karena itu ada
beberapa cara mengenai perawatan tali pusat yaitu:
a. Membiarkan tali pusat kering sendiri Membiarkan tali
pusat mengering dengan sendirinya dan hanya
membersihkan setiap hari tidak menyebabkan infeksi,
hal yang penting adalah tidak membubuhkan apapun
pada sekitar daerah tali pusat karena dapat
mengakibatkan infeksi (Sodikin, 2009).
b.

Metode kasa kering, salah satu yang disarankan oleh
WHO dalam merawat tali pusat adalah dengan
menggunakan pembalut kassa bersih yang sering diganti
(Sodikin, 2009).

c.

Metode kasa alkohol 70%, tali pusat dirawat dan dijaga
kebersihanya dengan menggenakan alkohol 70% , paling
sedikit dua kali sehari setiap empat jam dan lebih sering lagi
jika tampak basah atau lengket (Sodikin, 2009)

d.

Metode antiseptic dan kasa kering, luka tali pusat
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dibersihkan dan dirawat dengan alkohol 70% atau povidon
iodine 10% serta dibalut kasa steril,pembalut tersebut
diganti setiap hari dan setiap tali basah atau kotor
(Saifuddin, 2009)

3. Prinsip Perawatan Tali Pusat
a.

Jangan membungkus atau mengoleskan bahan atau ramuan
apapun ke puntung tali pusat.

b. Mengusapkan alkohol ataupun betadin masih
diperkenankan sepanjang tidak menyebabkan tali pusat
basah atau lembab.
G. STIMULASI PERTUMBUHAN
BAYI DAN BALITA

DAN

PERKEMBANGAN

1.

Stimulasi Bermain
Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita
adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir yang
dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera
(pendengaran, penglihatan perabaan, pembauan, dan
pengecapan).
Selain itu harus pula merangsang gerak kasar dan halus
kaki, tangan dan jari-jari, mengajak berkomunikasi serta
merangsang perasaan yang menyenangkan dan pikiran bayi
dan balita. Rangsangan yang dilakukan sejak lahir, terus
menerus, bervariasi dengan suasana bermain dan kasih sayang
akan memicu kecerdasan anak.
Waktu yang ideal untuk stimulasi adalah saat bayi bangun
tidur/ tidak mengantuk, tenang, siap bermain dan sehat.
Tujuan tindakan memberikan stimulasi pada bayi dan balita
adalah untuk membantu anak mencapai tingkat pertumbuhan
dan perkembangan optimal atau sesuai yang diharapkan.
Tindakan pemberian stimulasi dilakukan dengan prinsip
bahwa stimulasi merupakan ungkapan rasa kasih dan sayang,
bermain dengan anak, berbahagia bersama.
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Stimulasi dilakukan bertahap dan berkelanjutan dan
mencakup empat bidang kemampuan berkembang. Stimulasi
dimulai dari tahap yang sudah dicapai oleh anak, stimulasi
dilakukan dengan wajar, tanpa paksaan atau hukuman atau
arah bila anak tidak dapat melakukannya dan member pujian
bila anak berhasil (Suherman. 2010).
a. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi 0-3 bulan
1) Bergaul dan mandiri. Ajaklah bayi anda berbicara
dengan lembut dibuai, dipeluk, dinyanyikan lagu dan
lain-lain.
2) Bicara, Bahasa dan Kecerdasan. Ajaklah bayi anda
berbicara, mendengarkan bebagai suara (suara burung,
radio, dan lain-lain)
3) Gerak Kasar. Lihat bayi anda mengangkat kepala pada
posisi telungkup dan memperhatikan benda bergerak.
4) Gerak halus. Latih bayi anda menggenggam benda
kecil.
b. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi 3-6 bulan
1) Bergaul dan mandiri. Latih bayi anda mencari
sumber suara.
2) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih bayi anda
menirukan suara atau bunyi atau kata.
3) Gerak kasar. Latih bayi anda menyangga leher dengan
kuat.
4) Gerak halus. Latih bayi anda meraup benda kecil
c. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi 6-9 bulan
1) Gerak kasar, latih anak berjalan dengan berpegangan
tangan.
2) Gerak
halus.
Latih
anak
memasukkan
dan
mengeluarkan benda dari wadah
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih anak menirukan
kata-kata
4) Bergaul dan mandiri. Ajak anak bermain dan mandiri
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d. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 9-12 bulan
1) Gerak kasar , Latih anak berjalan sendiri
2) Gerak halus. Ajak anak menggelindingkan bola.
Gelindingkan bola kearah anak dan minta agar ia
menggelindingkannya kembali.
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih anak menirukan
kata-kata. Kenalkan dengan kata-kata baru sambil
menunjukkan gambarnya.
4) Bergaul dan mandiri. Ajak anak mengikuti kegiatan
keluarga, misalnya makan bersama.
e. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 12-18 bulan
1) Gerak kasar. Latih anak naik turun tangga
2) Gerak halus. Bermain dengan anak melompat dan
menangkap bola besar kemudian bola kecil.
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih anak menunjuk
dan menyebutkan nama-nama bagian tubuh
4) Bergaul dan bicara. Beri kesempatan pada anak untuk
melepas pakaian sendiri
f. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 18-24 bulan
1) Gerak kasar, Latih anak berdiri dengan satu kaki
2) Gerak halus. Ajari anak menggambar bulatan, garis
segitiga dan gambar wajah.
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih anak mengikuti
perintah sederhana
4) Bergaul dan mandiri. Latih anak agar mau ditinggalkan
untuk sementara waktu
g. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 2-3 tahun
1) Gerak kasar. Latih anak melompat dengan satu kaki
2) Gerak halus. Ajak anak bemain menyusun dan
menumpuk balok.
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih anak mengenal
bentuk dan warna
4) Bergaul dan mandiri. Latih anak mencuci tangan dan
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kaki serta mengeringkan sendiri
h. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 3-4 tahun
1) Gerak kasar. Latih anak melompat dengan satu kaki
2) Gerak halus. Latih anak menggunting dan membuat
buku cerita dengan gambar.
3) Bicara, bahasa dan kecrdasan. Latih anak mengenal
bentuk dan warna
4) Bergaul dan mandiri. Latih anak mengenal sopan
santun, berterimakasih, mecium tangan dan lain-lain
i. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 4-5 tahun
1) Gerak kasar. Beri kesempatan anak melakukan
permainan yang memerlukan ketangkasan dan
kelincahan.
2) Gerak halus. Bantu anak belajar menggambar
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Bantu anak mengerti
satu separuh dengan cara membagikan kue atau kertas.
4) Bergaul dan mandiri. Latih anak untuk mandiri,
misalnya bermain ke tetangga.
j. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 5-6 tahun
1) Gerak kasar. Latih anak naik sepeda.
2) Gerak halus. Latih anak kreatif membuat sesuatu dari
lilin atau tanah liat.
3) Bicara, bahasa dan kecerdasan. Latih anak mengenal
waktu hari, minggu dan bulan
4) Bergaul dan mandiri. Latih anak untuk bercakap-cakap,
bergaul dengan teman sebaya.
2. Stimulasi Kecerdasan dengan Musik
a. Pengaruh suara/music terhadap manusia:
1)

Music bisa mencerdaskan bayi

2) Mengurangi jumlah sel syaraf otak yang mati
sehingga sel syaraf bayi lebih banyak
3) Meningkatkan percabagan sel syaraf sehingga cepat
meneruskan informasi dari sel ke sel lain
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b. Mengapa music klasik Mozart?
1)

Frekuensi tinggi yaitu: -8 ribu Hz

2) Murni, sederhana, menyembuhkan
3) Menenangkan, memperbaiki persepsi
4) Merangsang daerah kreatif dan motivasi otak
c.

Untuk meningkatkan kecerdasan bayi
1)

Music Mozart

2) Malam hari
3) Minggu ke 20 ke atas
4) Menempel perut ibu hamil
5) 60 menit
6) Multiple intelegensi
7) Music biola
3. Stimulasi Pijat Bayi
a. Definisi
Adalah terapi sentuh tertua yang dikenal manusia dan
yang paling popular
b. Fisiologi
1)

Kulit merupakan organ tubuh yang berfungsi
sebagai indera yang aktif berfungsi sejak dini

2) Ujung-ujung syaraf yang terdapat pada permukaan
kulit akan bereaksi terhadap sentuhan-sentuhan
sehingga mengirimkan pesan-pesan ke otak melalui
jaringan saraf yang berada di tulang belakang,
sentuhan juga merangsang peredaran darah dan
menambah energy O2 ke otak dan seluruh tubuh.
c.

Manfaat Pijat Bayi
1)

Efek biokimia yang positif menurunkan hormone
stress (catecholamine dan peningkatan) kadar
serotonin

2) Meningkatakan berat badan
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3) Meningkatkan pertumbuhan
4) Meningkatkan daya tahan tubuh
5) Meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat bayi
tidur lebih lelap
6) Membina ikatan kasih-sayang orang tua dan anak
(bounding)
7) Meningkatkan produksi ASI
d. Waktu Pijat Bayi
1)

Sejak lahir

2) Pagi hari
3) Malam hari sebelum tidur
e. Persiapan Memijat
1) Tangan bersih dan hangat
2) Hindari kuku panjang dan perhiasan
3) Waktu 15 menit
4) Siapkan tempat rata, lembut, hangat
5) Handuk, popok, baju ganti, baby oil
f.

6) Izin pada bayi
Hal-hal yang Tidak Dianjurkan Waktu Pemijatan
1) Memijat bayi setelah selesai makan
2) Membangunkan untuk pemijatan
3) Memijat bayi saat tidak sehat
4) Memijat saat bayi saat tidak mau
5) Memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi
6) 0-1 bulan gerakan yang lebih halus sebelum tali
pusat lepas saiknya tidak dilakukan pemijatan
didaerah perut
7) 1-3 bulan gerakan halus disertai dengan tekanan
ringan dalam waktu yang singkat
8) 3 bulan-3 tahun seluruh gerakan di lakukan dengan
tekanan dan waktu yang semakin meningkat.
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LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang nutrisi pada bayi, dan balita, maka lakukan latihan
berikut:
1. Uraikan tentang pengertian Evidence Based!
2. Uraikan tentang contoh Evidence Based pada neonatus,
bayi, dan balita!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat Anda jawab, apabila Anda
membuka kembali tentang uraian:
1. Pengertian Evidence Based
2. Contoh Evidence Based pada neonatus, bayi, dan balita
RINGKASAN
Evidence based midwifery didirikan oleh RCM dalam
rangka untuk membantu mengembangkan kuat profesional dan
ilmiah dasar untuk pertumbuhan bidan berorientasi akademis.
Dalam melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir yang
berdasarkan evidence based kita dapat melakukan tindakan
yang diterapkan dengan mengikuti perkembangan dalam
bidang kesehatan yang diantaranya meliputi Baby Friendly,
memulai pemberian ASI sejak dini dan eksklusif, regulasi suhu
bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit, pemotongan tali
pusat, perawatan tali pusat, stimulasi pertumbuhan dan
perkembangan bayi dan balita.
SOAL
1.

Evidence Based Midwifery didirikan oleh . . .
a.
b.
c.
d.

WHO
RCM
UNESCO
UNICEF
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2. Inisiatif yang diterapkan Baby Friendly yang memiliki
dampak yang terukur dan terbukti adalah…
a. Pemberian ASI Eksklusif selama 1 bulan pertama
b. Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama
c.

Pemberian MPASI

d. Pemberian madu 2 hari pertama
3. Isapan bayi akan memberikan rangsangan pada otak untuk
merangsang keluarnya hormon….
a. Prolaktin
b. Adrenalin
c.

Oksitosin

d. Esterogen
4. Penyebab bayi mengalami hipotermi adalah…
a. Pusat pengaturan suhu tubuh sudah berfungsi sempurna
b. Permukaan tubuh bayi relative lebih kecil
c.

Bayi sudah mampu mengatur posisi tubuh

d. Tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi dan
menyimpan panas
5. Stimulasi yang dibutuhkan pada bayi usia 0-3 bulan
a. Ajak bayi berbicara dengan lembut
b. Latih bayi mencari sumber suara
c.

Latih bayi menyangga leher dengan kuat

d. Latih bayi menirukan suara
KUNCI JAWABAN
1.

B

2. B
3. C
4. D
5. A
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BAB 4
PROSEDUR KETERAMPILAN
DASAR KEBIDANAN PADA
ASUHAN NEONATUS, BAYI, BALITA

Kegiatan Belajar
PENDAHULUAN
Dasar mengenai ketrampilan dasar kebidanan pada
neonatus, bayi dan balita sangat penting sebagai landasan
perawatan bayi selanjutnya, pemahaman menyeluruh
mengenai fungsi normal tubuh bayi sangat membantu bidan
dalam merawat bayi baru lahir sehingga tetap sehat.
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh topik
ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketrampilan
dasar kebidanan pada neonatus, bayi dan balita.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 7 topik, yaitu :
1.

Topik 1

: Pencegahan infeksi

2. Topik 2

: Penilaian awal bayi baru lahir

3. Topik 3

: pencegahan kehilangan panas

4. Topik 4

: Asuhan tali pusat

5. Topik 5

: Pemberian ASI

6. Topik 6
pada mata

: Pemberian profilaksis terhadap gangguan

7. Topik 7

: Imunisasi
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Uraian Materi
TOPIK 1
PENCEGAHAN INFEKSI PADA NEONATUS
A. PENGERTIAN
Pencegahan infeksi merupakan penatalaksanaan awal yang
harus dilakukan pada bayi baru lahir karena bayi baru lahir
sangat rentan terhadap infeksi. Pada saat penanganan bayi baru
lahir, pastikan penolong untuk melakukan tindakan
pencegahan infeksi.
B. PRINSIP UMUM PENCEGAHAN INFEKSI
Dengan mengamati praktik pencegahan infeksi di bawah
akan melindungi bayi, ibu dan pemberi perawatan kesehatan
dari infeksi. Hal itu juga akan membantu mencegah
penyebaran infeksi:
1. Berikan perawatan rutin kepada bayi baru lahir
2. Pertimbangkan setiap orang (termasuk bayi dan staf)
berpotensi menularkan infeksi
3. Cuci tangan atau gunakan pembersih tangan
4. Pakai-pakaian pelindung dan sarung tangan
5. Gunakan teknik aseptic
6. Pegang instrumen tajam dengan hati-hati dan bersihkan
serta jika perlu sterilkan atau desinfeksi instrument dan
peralatan.
7. Bersihkan unit perawatan khusus bayi baru lahir secara
rutin dan buang sampah
8. Pisahkan bayi yang menderita infkeksi untuk mencegah
infeksi nosokomial
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C. TINDAKAN UMUM PENCEGAHAN INFEKSI
Tindakan pencegahan pada bayi baru lahir, adalah sebagai
berikut:
1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan penanganan
kontak dengan bayi
2. Pakai sarung tangan bersih saat menangani bayi yang
belum dimandikan
3. Pastikan semua perlatan telah didesinfeksi tingkat
tinggi/steril. Jika menggunakan bola karet untuk menghisap
lendir, gunakan yang bersih dan baru
4. Pastikan bahwa benda-benda lain yang akan bersentuhan
dengan bayi dalam keadaan bersih.
D. JENIS-JENIS PENCEGAHAN INFEKSI PADA NEONATUS
1.

Pencegahan Infeksi pada Tali Pusat
Upaya
ini
dilakukan
dengan
cara
merawat
talipusat
yang
berarti
menjaga agar luka tersebut
tetap bersih, tidak terkena air
kencing, kotoran bayi atau
tanah. Pemakaian popok
bayi diletakkan di sebelah
bawah talipusat. Apabila
talipusat kotor, cuci luka
talipusat dengan air bersih
yang mengalir dan sabun.
Dilarang membubuhkan atau mengoles ramuan, abu
dapur dan sebagainya pada luka talipusat, karena akan
menyebabkan infeksi dan tetanus yang dapat berakhir
dengan kematian neonatal. Tanda-tanda infeksi talipusat
yang harus diwaspadai, antara lain kulit sekitar talipusat
berwarna kemerahan, ada pus/nanah dan berbau busuk.
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Mengawasi dan segera melaporkan kedokter jika pada
tali pusat ditemukan perdarahan, pembengkakan, keluar
cairan, tampak merah atau berbau busuk.
2. Pencegahan Infeksi pada Kulit
Beberapa cara yang diketahui dapat mencegah terjadi
infeksi pada kulit bayi baru lahir atau penyakit infeksi lain
adalah meletakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak
kulit langsung ibu dan bayi, sehingga menyebabkan
terjadinya kolonisasi mikroorganisme ibu yang cenderung
bersifat nonpatogen, serta adanya zat antibodi bayi yang
sudah terbentuk dan terkandung dalam air susu ibu.

3. Pencegahan Infeksi pada Mata Bayi Baru Lahir
Cara mencegah infeksi pada mata bayi baru lahir
adalah merawat mata bayi baru lahir dengan mencuci
tangan terlebih dahulu, membersihkan kedua mata bayi
segera setelah lahir dengan kapas atau sapu tangan halus
dan bersih yang telah dibersihkan dengan air hangat.
Dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, berikan salep/obat
tetes mata untuk mencegah oftalmia neonatorum
(Tetrasiklin 1%, Eritromisin 0.5% atau Nitrasn, Argensi
1%), biarkan obat tetap pada mata bayi dan obat yang ada
di sekitar mata jangan dibersihkan.
Setelah selesai merawat mata bayi, cuci tangan
kembali. Keterlambatan memberikan salep mata, misalnya
bayi baru lahir diberi salep mata setelah lewat 1 jam setelah
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lahir, merupakan sebab tersering kegagalan
pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir.

upaya

4. Imunisasi
Pada daerah risiko tinggi infeksi tuberculosis, imunisasi
BCG harus diberikan pada bayi segera setelah lahir.
Pemberian dosis pertama tetesan polio dianjurkan pada
bayi segera setelah lahir atau pada umur 2 minggu. Maksud
pemberian imunisasi polio secara dini adalah untuk
meningkatkan perlindungan awal. Imunisasi Hepatitis B
sudah
merupakan
program
nasional,
meskipun
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada daerah
risiko tinggi, pemberian imunisasi Hepatitis B dianjurkan
pada bayi segera setelah lahir.

TOPIK 2
PENILAIAN AWAL BAYI BARU LAHIR
A. Definisi
Penilaian awal bayi baru lahir yaitu penilaian segera yang
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dilakukan setelah bayi lahir, letakkan bayi diatas kain bersih
dan kering yang disiapkan pada perut bawah ibu. Segera
lakukan penilaian awal dengan mnejawab 4 pertanyaa:
1.

Apakah bayi cukup bulan?

2. Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur meconium?
3. Apakah bayi menangis atau bernapas?
4. Apakah tonus otot bayi baik?
Jika bayi cukup bulan dan atau air ketuban bercampur
kemonium dan atau tidak menangis atau tidak bernapas atau
megap-megap dan atau tonus otot tidak baik lakukan langkah
resusitasi (APN, 2008).
Keadaan umum bayi dinilai setelah lahir dengan
penggunaan nilai APGAR. Penilaian ini perlu untuk mengetahui
apakah bayi menderita asfiksia atau tidak.
Yang nilai ada 5 poin:
1.

Appearance (warna kulit)

2. Pulse rate (frekuensi nadi)
3. Grimace (reaksi rangsangan)
4. Activity (tonus otot)
5. Respiratotry (pernapasan)
Setiap penilaian diberi nilai 0, 1, dan 2. Bila dalam 2 menit
nilai APGAR tidak mencapai 7, maka harus dilakukan tindakan
resusitasi lebih lanjut, oleh karena bila bayi menderita asfiksia
lebih dari
menit, kemungkinan terjadinya gejala-gejala
neurologic lanjutan di kemudian hari lebih besar, berhubungan
dengan itu penilaian APGAR selain pada umur 1 menit, juga
pada umur 5 menit
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Tabel Nilai APGAR Score
Tanda
Appearance

0
Pucat

Pulse
Grimace

Tidak ada
Tidak ada

Activity

Tidak ada

Respiration

Tidak ada

Skor
1
Badan merah,
ekstremitas biru
< 100x/menit
Sedikit gerakan
mimic/menyeringai
Ekstremitas dalam
sedikit fleksi
Lemah/tidak
teratur

2
Seluruh tubuh
kemerahan
>100 x/menit
Batuk/bersin
Gerakan aktif
Baik.menangis

Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui apakah bayi
tersebut normal atau asfiksia (Sarwono Prawirohardjo, 2009):
1. Nilai APGAR 7-10
: Bayi normal
2. Nilai APGAR 4-6
: Asfiksia sedang ringan
3. Nilai APGAR 0-3
: Asfiksia Berat
B. Penilaian Bayi untuk Tanda-Tanda Kegawatan
Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda
kegawatan yang menunjukkan suatu penyakit. Bayi baru lahir
sakit apabila mempunyai salah satu atau beberapa tanda-tanda
berikut:
1. Sulit minum
2. Sianosis sentral (lidah biru)
3. Perut kembung
4. Periode apneu
5. Kejang/periode kejang-kejang kecil
6. Merintih
7. Perdarahan
8. Sangat kuning
9. Berat badan lahi <1500 gram
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Tabel Penilaian Score Down
Penilaian

Skor

Frekuensi
nafas
Cyanosis

0
1
<60
60-80 x/menit
x/menit
Tidak ada Hilang dengan
pemberian O2

Retraksi
Air Entry
Merintih

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada

Skor <4

Ringan
Penurunan ringan
Dapat didengar
dengan stetoskop
: Tidak ada gawat nafas

Skor 4-7

: Gawat nafas

Skor >7

: Ancaman gagal nafas

2
>80 x/menit
Tidak hilang
dengan
pemberian O2
Berat
Penurunan Berat
Terdengar tanpa
stetoskop

TOPIK 3
PENCEGAHAN KEHILANGAN PANAS
Mekanisme pengaturan temperature tubuh pada bayi baru
lahir, belum berfungsi sempurna oleh akrena itu, jika tidak
segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas tubuh
maka bayi baru lahir dapat mengalami hipotermi. Hipotermi
mudah sekali terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan
basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun
berada di dalam ruangan yang relatif hangat.
BBL dapat kehilangan panas tubuh melalui cara-cara
berikut:
a. Evaporasi
Adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Jika saat lahir
bayi tidak segera dikeringkan dapat terjadi kehilangan
panas tubuh bayi sendiri. Kehilangan panas juga terjadi
pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya
tidak segera dikeringkan dan diselimuti.
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b. Konduksi
Adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung
antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Meja,
tempat tidur, atau timbangan yang temperaturnya lebih
rendah daru tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi
melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakkan di atas
benda-benda tersebut.
Contoh:
1.

Menimbang bayi tanpa alas timbangan

2. Tangan penolong yang dingin saat memegang BBL
3. Menggunakan stetoskop dingin untuk memeriksa BBL
c.

Konveksi
Adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi
terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi yang
dilahirkan atau ditempatkkan didalam ruangan yang dingin
akan cepat mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas
juga terjadi jika terjadi konveksi aliran udara dari kipas
angina, hembusan udara melalui ventilasi atau pendingin
ruangan.
Contoh:
1.

Membiarkan atau menempatkan BBL di dekat jendela

2. Membiarkan BBL di ruangan yang terpasang kipas
angin
d. Radiasi
Adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi
ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu
tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi bisa
kehilangan panas dengan cara ini karena benda-benda
tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi (walaupun
tidak bersentuhan secara langsung). Panas dipancarkan dari
BBL keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin
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(pemindahan panas antara 2 objek yang mempunyai suhu
berbeda).
Contoh:
1.

BBL dibiarkan dalam ruangan berAC

2. BBL dibiarkan dalam keadaan telanjang

Berikut akan dijelaskan cara mencegah terjadinya
kehilangan panas pada BBL:
a. Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan verniks
b. Letakkan bayi di dada ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit
bayi
c. Selimuti ibu dan pasang topi di kepala bayi
d. Jangan segera memandikan bayi baru lahir
e. Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat.
TOPIK 4
ASUHAN TALI PUSAT
A. Memotong dan mengikat tali pusat
1. Jangan membungkus, mengoleskan bahan atau ramuan
apapun ke punting tali pusat dan nasihati keluarga agar
tidak memberikan apapun pada pusat bayi.
2. Pemakaian
alkohol
ataupun
betadin
masih
diperkenankan sepanjang tidak menyebabkan tali pusat
basah/lembab.
B. Beri nasihat kepada ibu/keluarga sebelum penolong
meninggalkan bayi:
98

1. Lipat popok di bawah putung tali pusat
2. Jika putung tali pusat kotor, cuci degan lembut
menggunakan aie matang, dan sabun keringkan dengan
kain bersih.
3. Jelaskan pada ibu bahwa ia harus mencapai bantuan
perawatan
jika
pusat
menjadi
merah
atau
mengeluarkan nanah/darah dan segera rujuk bayi
kefasilitas yang lebih memadai.
TOPIK 5
PEMBERIAN ASI
A. PENGERTIAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
Air Susu Ibu adalah makanan terbaik dan sempurna untuk
bayi, karena mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan
untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (Roesli, 2008).
ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini
mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak
diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi
berumur 6 bulan.Hal ini sesuai dengan rekomendasi UNICEF
dan World Health Assembly (WHA) yang menyarankan
pemberian ASI Eksklusif hanya memberikan ASI saja tanpa
tambahan pemberian cairan (seperti : air putih, madu, susu
formula, dan sebagainya) atau makanan lainnya (seperti : buah,
biskuit, bubur susu, bubur nasi, tim, dan sebagainya) (Roesli,
2008).
B. MANFAAT ASI
Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian
ASI
1.

Manfaat ASI untuk Bayi
a. Komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi
Setiap

wanita

telah

dipersiapkandengan

sepasang
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payudara yang akan memproduksi susu untuk makanan
bayi yang bau dilahirkannya. Salah satu keajaiban ASI
adalah dapat secara otomatis akan mengubah
komposisinya sesuai dengan perubahan dan kebutuhan
bayi di setiap tahap perkembangannya.
b. Mengandung zat protektif
Bayi yang mendapat ASI lebih jarang menderita
penyakit karena adanya zat protektif dalam ASI. Zat
protektif yang terdapat pada ASI adalah sebagai
berikut:
c.

Lactobacillus bifidus
Lactobasillus
bifidusberfungsi
mengubah
laktosa
menjadi asam laktat dan asam asetat. Kedua asam ini
menjadikan pencernaan bersifat asam sehingga
menghambat pertumbuhan mikroorganisme. ASI
mengandung zat faktor pertumbuhan Lactobacillus
bifidus. Susu sapi tidak mengandung faktor ini.

d. Laktoferin
Laktoferin adalahprotein yang berikatan dengan zat
besi. Dengan mengikat zat besi, maka laktoferin
bermanfaat
menghambat
pertumbuhan
kuman
tertentu, yaitu Staphylococcus, E. Coli, dan Entamoeba
hystolytica yang juga memerlukan zat besi untuk
pertumbuhannya. Selain menghambat pertumbuhan
bakteri tersebut, laktoferin dapat pula menghambat
pertumbuhan jamur Candida.
e. Lisozim
Lisozim adalah enzim yang dapat mencegah dinding
bakteri (bakterisidal) dan antiinflamasi, bekerja bersama
peroksida dan aksorbat untuk menyerang bakteri E. coli
dan sebagian keluarga Salmonella. Keaktifan lisozim ASI
beberapa ribu kali lebih tinggi dibanding susu sapi.
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Keunikan lisozim lainnya adalah bila faktor protektif
lain menurun kadarnya sesuai tahap lanjut ASI, maka
lisozim justru meningkat pada 6 bulan pertama setelah
kelahiran.
f.

Komplemen C3 dan C4
Kedua komplemen ini, walaupun kadar dalam ASI
rendah, mempunyai daya opsonik, anafilaksonik, dan
kemotaktik, yang bekerja bila diaktifkan oleh Iga dan
IgE yang juga terdapat dalam ASI.

g. Antibodi
ASI terutama kolostrum mengandung immunoglobulin
SIgA. Antibody dalam ASI dapat bertahan dalam
saluran pencernaan dan membuat lapisan pada
mukosanya, sehingga mencegah bakteri pathogen dan
enterovirus masuk ke dalam mukosa usus.
h. Imunitas seluler
ASI mengandung sel – sel. Sebagian besar (90 %) sel
tersebut berupa makrofag yang berfungsi membunuh
dan memfagositosis mikroorganisme, membentuk C3
dan C4, lisozim, dan laktoferin.
i.

Tidak menimbulkan alergi
Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna.
Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi
sistem ini dan dapat menimbulkan efek ini. Pemberian
protein asing yang ditunda sampai usia 6 bulan akan
mengurangi kemungkinan alergi.

j.

Mempunyai efek psikologis yang menguntungkan
Interaksi yang timbul waktu menyusui antara ibu dan
bayi akan menimbulkan rasa aman bagi bayi. Perasaan
aman ini penting untuk membangun dasar kepercayaan
diri (basic sense of trust)

k. Mengupayakan pertumbuhan yang baik
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Bayi yang mendapat ASI mempunyai kenaikan berat
badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah
periode perinatal yang baik, dan mengurangi
kemungkinan obesitas.
l.

Mengurangi kejadian karies dentis dan maloklusi
Insidens karies dentis pada bayi yang mendapat susu
formula jauh lebihtinggi dibanding yang mendapat ASI,
karena kebiasaan menyusui dengan botol dan dot
terutama pada waktu akan tidur menyebabkan gigi
lebih lama kontak dengan susu formula. Sisa tersebut
akan berubah menjadi asam yang akan merusak gigi.
Selain itu kadar Selenium yang tinggi pada ASI akan
mencegah karies dentis. Telah dibuktikan bahwa salah
satu penyebab maloklusi rahang adalah kebiasaan lidah
yang mendorong ke depan akibat menyusu dengan
botol dan dot.

2. Manfaat ASI untuk Ibu
a. Mencegah perdarahan pasca persalinan
Perangsangan pada payudara ibu oleh isapan bayi akan
diteruskan ke otak dan kelenjar hipofisis yang akan
merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin
membantu
mengkontraksikan
kandungan
dan
mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan.
b. Mempercepat pengecilan kandungan
Sewaktu menyusui terasa perut ibu mulas yang
menandakan kandungan berkontraksi dan dengan
demikian pengecilan kandungan terjadi lebih cepat.
c.

Mengurangi anemia
Menyusui eksklusif akan menunda masa subur yang
artinya menunda haid. Penundaan haid dan
berkurangnya perdarahan pasca persalinan akan
mengurangi angka kejadian anemia kekurangan besi.
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d. Dapat digunakan sebagai metode KB sementara
ASI dapat digunakan sebagai metode KB sementara
dengan syarat:(1) Bayi berusia belum 6 bulan, (2) Ibu
belum haid kembali dan (3) ASI diberikan secara
esklusif
e. Mengurangi risiko kanker indung telur dan kanker
payudara
Selama hamil tubuh ibu sudah mempersiapkan diri
untuk menyusui. Bila ibu tidak menyusui akan terjadi
gangguan yang meningkatkan risiko terjadinya kanker
indung telur dan kanker payudara. Kejadian kanker
payudara dan kanker indung telur pada ibu yang
menyusui lebih rendah dibandingkan yang tidak
menyusui.
f. Memberikan rasa dibutuhkan
Dengan menyusui ibu akan merasa bangga dan
diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia.
3. Manfaat ASI untuk Keluarga
ASI sangat praktis dan ekonomis, karena ASI dapat
diberikan dimana saja dan kapan saja. Keluarga tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk membeli susu fomula dan
peralatannya serta tidak repot untuk menyiapkannya. ASI
tidak perlu dibeli, sehingga dana yang diperlukan untuk
membeli susu formuladapat digunakan untuk keperluan
lain.
C. LAMA PEMBERIAN ASI (MENYUSUI)
Pada hari-hari pertama, biasanya ASI belum keluar, bayi
cukup disusukan selama 4-5 menit, untuk merangsang produksi
ASI dan membiasakan putting susu diisap oleh bayi. Setelah hari
ke 4-5 boleh disusukan selama 10 menit. Setelah produksi ASI
cukup, bayi dapat disusukan selama 15 menit. Menyusukan
selama 15 menit ini jika produksi ASI cukup dan ASI lancar
keluarnya, sudah cukup untuk bayi. Dikatakan bahwa, jumlah
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ASI yang terisap bayi pada 5 menit pertama adalah ± 112 ml, 5
menit kedua ± 64 ml, dan 5 menit terakhir hanya ± 16 ml.
D. LANGKAH INISIASI MENYUSUI DINI (IMD)
1. Kontak kulit antara ibu dan bayinya segera setelah lahir
paling sedikit 1 jam
2. Bayi menggunakan naluri alamiahnya untuk melakukan
IMD
3. Menunda semua prosedur lainnya hingga proses IMD
selesai.
TOPIK 6
PEMBERIAN PROFILAKSIS TERHADAP GANGGUAN PADA
MATA
A. Pencegahan Infeksi Mata
Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata
diberikan setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu.
Pencegahan infeksi mata tersebut mengandung tetrasiklin 1%
atau antibiotika lain. Upaya pencegahan infeksi mata kurang
efektif jika diberikan >1 jam setelah kelahiran.
B. Pemberian Vitamin K1
Semua bayi baru lahir harus diberikan vitamin K1 injeksi 1mg
Intramuskular setelah 1 jam kontak kulit ke kulit dan bayi selesai
menyusu untuk mencegah perdarahan BBL akibat defisiensi
vitamin K yang dapat dialami oleh sebagian BBL.
TOPIK 7
IMUNISASI
A. Definisi
Imunisasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja
memberikan kekebalan (imunitas) pada bayi atau anak
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sehingga terhindar dari penyakit. Pentingnya imunisasi
didasarkan pada pemikiran bahwa pencegahan penyakit
merupakan upaya terpenting dalam pemeliharaan kesehatan
anak.
Imunisasi Hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi
Hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu ke
bayi. Imunisasi Hepatitis B1 diberikan 1 jam setelah pemberian
Vitamin K1, pada saat bayi berumur 2 jam.
B.

Jenis-Jenis Imunisasi
Berdasarkan proses atau mekanisme pertahanan tubuh,
imunisasi dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Imunisasi pasif (passive immunization)
Imunisasi pasif ini adalah “immunoglobulin” jenis imunisasi
ini dapat mencegah penyakit campak (measles pada anakanak)
2. Imunisasi Aktif (active immunization)
Imunisasi yang diberikan pada anak adalah:
a. BCG, untuk mencegah penyakit TBC
b. DPT, untuk mencegah penyakit-penyakit difteri,
pertussis, dan tetanus
c. Polio, untuk mencegah penyakit poliomyelitis
d. Campak,
untuk
mencegah
penyakit
campak
(Notoatmodjo, 2003).
Keberhasilan pemberian imunisasi pada anak dipengaruhi
oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat tingginya kadar
antibody pada saat dilakukan imunisasi, potensi antigen yang
disuntikkan, waktu antara pemberian imunisasi dan status nutrisi
terutama kecukupan protein.
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang konsep dasar pencegahan infeksi pada neonatus, maka
lakukan latihan berikut!
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1.

Jelaskan prosedur keterampilan dasar asuhan neonatus!

2. Jelaskan tindakan umum keterampilan dasar asuhan
neonatus!
3. Jelaskan jenis keterampilan dasar asuhan neonatus!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Untuk menjawab latihan diatas saudara perlu mempelajari
lagi dengan cermat materi sebagai berikut:
1.

Prosedur keterampilan dasar asuhan neonatus

2. Tindakan umum keterampilan dasar asuhan neonatus
3. Jenis keterampilan dasar asuhan neonatus
RINGKASAN
Asuhan BBL (bayi usia 0-28 hari) adalah asuhan yang diberikan
pada bayi sejak jam pertama setelah kelahiran.
Komponen asuhan bayi baru lahir dan balita adalah:
1.

Pencegahan infeksi

2.
3.

Penilaian awal bayi baru lahir
Pencegahan kehilangan panas

4.
5.
6.

Asuhan tali pusat
Pemberian ASI
Pemberian provilaksis terhadap gangguan pada mata

7.

imunisasi

SOAL TES 1
Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.

Seorang bayi lahir di BPM, keadaan waktu lahir sehat, lahir
langsung menangis, selanjutnya dilakukan perawatan bayi
segera setelah lahir. Dalam merawat bayi bidan sangat
memperhatikan prinsip pencegahan infeksi.
Yang dimaksud prinsip tersebut adalah ....
A. Bayi dirawat bersama dengan ibunya
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B. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi
C. Selalu pakai alat pelindung diri lengkap
D. Semua orang selalu bisa menularkan infeksi
2. Tanda-tanda infeksi pada tali pusat yang perlu diwaspadai
bidan adalah....
A. Kulit sekitar tali pusat kemerahan
B. Tali pusat layu
C. Tali pusat tidak segera terputus
D. Tali pusat kering
3. Seorang bayi lahir di BPM, BBL=3200 gram, PBL = 49 cm.
Selanjutnya bayi dilakukan perawatan pada bayi baru lahir.
Bidan sangat memperhatikan tindakan umum dalam
pencegahan infeksi. Yang termasuk tindakan kasus di atas
adalah....
A. Pakai sarung tangan saat merawat bayi yang sudah
dimandikan
B. Bidan harus sangat hati-hati dalam merawat bayi
C. Memastikan semua pakaian digunakan bayi, dalam
keadaan bersih
D. Orang-orang dari luar ruangan bayi tidak boleh
mendekat
4. Seorang bayi lahir di Rumah Sakit, selanjutnya bayi
dilakukan penimbangan hasilnya BBL=3500 gram, PBL =
49 cm. Kemudian dilakukan perawatan mata. Pada kasus
diatas perawatan yang benar adalah....:
A. Diolesi salep mata tetrasiklin 2%
B. Diolesi salep mata erytromisin 1%
C. Diolesi salep mata erytromisin 2%
D. Diolesi salep mata tetrasiklin 1%
5. Seorang bayi lahir di BPM, lahir langsung menagis,
BBL=3250 grm, PBL= 50 cm. Selanjutnya dilakukan
tindakan pencegahan infeksi kulit.Yang benar terkait
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tindakan kasus diatas adalah....
A. Bayi dihangatkan
B. Meletakkan bayi di dada ibu
C. Bayi diletakkan di samping ibu
D. Bayi diletakkan terpisah dengan ibu
KUNCI JAWABAN
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BAB 5
PENGENALAN

TANDA BAHAYA
PADA NEONATUS, BAYI & BALITA

Kegiatan Belajar
Dasar mengenai pengenalan tanda bahaya pada neonatus,
bayi dan balita sangat penting sebagai landasan perawatan bayi
selanjutnya, pemahaman menyeluruh mengenai fungsi normal tubuh
bayi sangat membantu bidan dalam merawat bayi baru lahir sehingga
tetap sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh
topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang
pengenalan tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi dalam
bab ini dikemas dalam 7 topik, yaitu :
1. Topik1 : Asfiksia
2. Topik2 : Hipotermia
3. Topik3 : BBLR
4. Topik4 : Dehidrasi
5. Topik 5 : Ikterus Neonaterum
6. Topik 6 : Obstipasi
7. Topik 7 : Infeksi
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Uraian Materi
TOPIK 1
ASFIKSIA
A. Definisi
Asfiksia neonatorum adalah kegagalan nafas secara spontan
dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir.
B. Gejala
Gejala klinis asfiksia adalah:
1.

DJJ>100x/menit atau <100x/menit irregular

2. Meconium dalam ketuban pada janin letak kepala
3. Tonus otot buruk  hipoksia otak otot
4. Depresi pernapasan (retraksi, napas, cuping hidung) 
hipoksia otak
5. Bradikardi  hipoksia jantung dan otak
6. Tekanan darah rendah  hipoksia jantung, hipoksia
plasenta
7. Takipneu  kegagalan absorbs cairan diparu
8. Sianosis  hipoksia darah
9. Penurunan tonus spinter
10. Pucat
C. Penatalaksanaan
Tindakan yang dapat dilakukan
neonatorum adalah sebagai berikut:

pda

bayi

asfiksia
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1.

Bersihkan jalan napas dengan penghisap lendir dan
kasa steril

2. Potong tali pusat dengan teknik aspetik dan antiseptic
3. Segera keringkan tubuh bayi dengan handuk/kain
kering yang bersih dan hangat
4. Nilai status pernapasan. Hal-hal yang dapat dilakukan
jika ditemukan tanda-tanda asfiksia adalah:
a. Segera baringkan dengan kepala bayi sedikit
ekstensi dan penolong berdiri disisi kepala bayi dan
segera bersihkan BBL dari sisa air ketuban
b. Miringkan kepala bayi
c.

Bersihkan mulut dengan kasa yang dibalut pada jari
telunjuk

d. Isap cairan pada saluran pernapasan. Dimulai dari
penghisapan mulut lalu hidung. Dimaksudkan agar
tidak terjadi aspirasi.
e.

Lanjutkan menilai status pernapasan.

f.

Nilai status pernapasan apabila masih ada tanda
asfiksia, caranya dengan menggosok punggung bayi
atau menyentil kaki BBL (melakukan rangsangan
taktil). Bila tidak ada perubahan segera beri nafas
buatan.

g. Segera lakukan rujkan ke fasilitas yang lebih
lengkap.
TOPIK 2 HIPOTERMIA
A. Definisi
Bayi hipotermi adalah bayi dengan suhu badan dibawah
normal. Adapun suhu normal bayi adalah 36,5-37,5 °C. Suhu
normal pada neonatus 36,5-37,5°C (suhu ketiak).
Gejala awal hipotermi apabila suhu <36°C atau kedua kaki
& tangan teraba dingin. Bila seluruh tubuh bayi terasa dingin
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maka bayi sudah mengalami hipotermi sedang (suhu 32-36°C)
Disebut hipotermi berat bila suhu <32°C, diperlukan
termometer ukuran rendah (low reading thermometer) yang
dapat mengukur sampai 25°C. (Yayasan Bina Pustaka
Sarwono Prawirahardjo, 2001)
Disamping sebagai suatu gejala, hipotermi merupakan awal
penyakit yang berakhir dengan kematian. (Indarso, F, 2001).
Sedangkan menurut Sandra M.T. (1997) bahwa hipotermi yaitu
kondisi dimana suhu inti tubuh turun sampai dibawah 35°C.
B. Gejala
1.

2.
3.
4.
5.

Sejalan dengan menurunnya suhu tubuh, bayi menjadi
kurang aktif, letargis, hipotonus, tidak kuat menghisap ASI
dan menangis lemah.
Pernapasan megap-megap dan lambat, denyut jantung
menurun.
Timbul sklerema: kulit mengeras berwarna kemerahan
terutama dibagian punggung, tungkai dan lengan.
Muka bayi berwarna merah terang.
Hipotermia
menyebabkan
terjadinya
perubahan
metabolisme tubuh yang akan berakhir dengan kegagalan
fungsi jantung, perdarahan terutama pada paru-paru,
ikterus dan kematian.

C. Akibat yang timbul karena hipotermi
1. HipoglikemiAsidosis metabolik, karena
perifer dengan metabolisme anaerob.

vasokonstrtiksi

2. Kebutuhan oksigen yang meningkat.
3. Metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu.
4. Gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan
pulmonal yang menyertai hipotermi berat.
5. Shock.
6. Apnea.
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D. Penatalaksanaan
Cara mencegah kehilangan panas pada bayi dengan upaya
antara lain:
1.

Keringkan bayi dengan seksama
Pastikan tubuh bayi dikeringkan segera setelah lahir untuk
mencegah kehilangan panas yang disebabkan oleh
evaporasi atau cairan ketuban pada tubuh bayi, keringkan
bayi dengan handuk atau kain yang telah disiapkan diatas
perut ibu. Mengeringkan dengan menyeka tubuh bayi juga
merupakan rangsangan taktil untuk memulai bayi bernapas.

2. Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih dan hangat
a. Segera setelah mengeringkan tubuh bayi dan
memotong tali pusat ganti handuk atau kain yang
dibasahi oleh cairan ketuban kemudian selimuti tubuh
bayi dengan selimut atau kain yang hangat kering dan
bersih.
b. Kain basah didekat tubuh bayi dapat menyerap panas
tubuh bayi melalui proses radiasi. Ganti handuk,
selimut atau kain yang telah basah diganti dengan
selimut atau kain yang baru (hangat, bersih, dan
kering).
3. Selimuti bagian kepala bayi
Bagian kepala bayi ditutupi atau diselimuti setiap saat.
Bagian kepala bayi memiliki luas permukaan yang relative
luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan panas jika
bagian tersebut tidak tertutup.
4. Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya
Pelukan ibu pada tubuh bayi dapat menjaga kehangatan
tubuh dan mencegah kehilangan panas dan anjurkan ibu
untuk menyusui bayinya segera setelah lahir sebaiknya
pemberian ASI harus dimulai dalam waktu satu jam
pertama kelahiran.
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5. Cara menimbang dan memandikan bayi baru lahir
Karena bayi baru lahir cepat kehilangan panas tubuhnya
(terutama jika tidak berpakaian), sebelum melakukan
penimbangan selimut bayi dengan kain atau selimut bersih
dan kering. Berat badan bayi dapat dihitung dari selisih
berat bayi saat berpakaian/diselimuti dikurangi berat
kain/selimut. Bayi sebaiknya dimandikan 6 jam setelah
lahir. Memandikan bayi pada jam pertama setelah
kelahiran dapat menyebabkan hipotermi yang sangat
membahayakan kesehatannya.
6. Tempatkan bayi dilingkungan yang hangat
Idealnya bayi yang baru lahir ditempatkan di tempat tidur
yang sama dengan ibunya cara ini adalah cara paling
mudah untuk bayi tetap hangat.
TOPIK 3
BBLR
A. Definisi
Definisi dari BBLR ada beberapa pengertian, yaitu:
1.

BBLR yaitu bayi dengan berat lahir <2500 gram tanpa
memandang usia kehamilan

2. Prematur (Bayi Kurang Bulan), yaitu bayi yang lahir dengan
usia gestasi <37 minggu
3. Bayi kecil masa kehamilan, yaitu janin dengan berat di
bawah persentil 10 berdasarkan usia gestasi (grafik
lubchenco)
4. IUGR/PJT.
Yaitu
gagal
dalam
mempertahankan
pertumbuhan intrauterine sesuai seharusnya.
B. Penyebab
Penyebab terbanyak  kelahiran premature:
1.

Faktor ibu
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a. Umur (<20 tahun atau >40 tahun)
b. Betubuh pendek
c.

Nutrisi (gizi kurang) dan
merokok, dan narkoba)

pola

hidup

(alkohol,

d. Penyakit (malaria, HIV, hipertensi)
e. Penyakit vascular ibu (diabetes/penyakit jantung)
2. Faktor plasenta
a. Penyakit vascular
b. Kehamilan ganda
c.

Penyakit infeksi (TORCH)

d. Insersi plasenta yang abnormal
e. Tumor vaskuler
3. Faktor janin
a. Sindrom tertentu
b. Kembar, triplet, dll.
C. Masalah BBLR
Masalah yang sering kali timbul pada BBLR:
1.

Ketidakstabilan suhu
a. Peningkatan hilangnya panas
b. Kurangnya lemak sub kutan
c.

Ruas permukaan tubuh yang besar

2. Kesulitan bernapas
a. Kurangnya surfaktan
b. Risiko aspirasi dan apnea
3. Kelainan gastrointestinal dan nutrisi
a. Reflek hisap dan telan yang buruk
b. Motilitas usus turun
c.

Pengosongan lambung tertunda

d. Defisiensi enzim
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4. Imaturitas hati
a. Defisiensi vitamin K
b. Konjugasi bilirubin terganggu
5. Imaturitas ginjal
a. Ketidakmampuan sistem eksresi
b. Ketidakseimbangan elektrolit
6. Kelainan neurologis
a. Reflek yang kurang
b. Penurunan motilitas usus
c.

Kejang

d. Hipotonia
e. ROP
f.

Perfusi serebral buruk

g. Motilitas usus menurun
D. Prognosis
1.

Mortalitas
a. Secara langsung
komplikasi

berhubungan

dengan

beratnya

b. Berbanding terbalik dengan berat lahir dan usia gestasi
2. Prognosis jangka panjang
a. Tergantung berat lahir, usia gestasi, dan beratnya
komplikasi
b. Keterlambatan perkembangan
c.

CP

d. Gangguan pendengaran
e. Gangguan penglihatan
f.

Manifestasi tidak nyata dari kerusakan otak perinatal:
kesulitan belajar dan masalah perilaku
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E. Penyebab kematian
1.

Bayi dengan usia gestasi >30 minggu
a. Kelainan kongenital
b. Komplikasi kelahiran
c. Infeksi
2. Bayi dengan usia gestasi <30 minggu:
prematuritas seperti hyaline membrane disease.

komplikasi

F. Masalah Kesehatan Menetap
1. Bronchopulmonary dysplasia/CLD terapi O2 selama
berbulan-bulan dan dilanjutkan di rumah
2. Dirawat kembali di RS dalam 2 tahun pertama karena infeksi
saluran napas, asma, dan otitis media
3. GER, FTT, masalah minum, kolik, dan hernia inguinal.
TOPIK 4
IKTERUS NEONATORUM
A. Ikterus Neonatorum
Keadaan klinis yaitu wara kuning pada sclera dan kulit
kemudian berakumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang
berlebih. Hal ini tampak bila bilirubin pada bayi baru lahir 5-7
mg/dL.
B. Hiperbilirubin
Peningkatan kadar plasma bilirubin 2 standar deviasi atau
lebih dari kader yang diharapkan berdasarkan umur bayi atau
lebih dari persentil 95.
Secara klinis akan terlihat kuning pada 24 jam pertama
kehidupan, kuning pada bayi baru lahir aterm terjadi setelah
umur 2 minggu.
C. Ikterus Fisiologis
Terjadi pada bayi baru lahir dengan kadar bilirubin tak
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terkonjugasi pada minggu pertama >2 mg/dL.
Peningkatan sampai 10-12 mg/dL masih dalam kisaran
fisiologis, bahkan sampai 1mg/dL tanpa disertai kelainan
metabolism bilirubin.
Hal ini diduga akibat 2 kejadian yang simultan yaitu:
1.

Kenaikan produksi bilirubin paska pemecahan sel darah
merah janin. Hal ini menyebabkan umur eritrosit janin
pendek dan massa eritrosit neonatus lebih tinggi.

2. Kapasitas ekskretori hepatic rendah karena konsentrasi
ikatan protein didalam hepatosit rendah dan aktivitas
glukoronil transferase sebagai enzim yang merespon ikatan
bilirubin dengan asam glukoronil yang membuat terjadinya
konjugasi bilirubin rendah.
D. Ikterus Non Fisiologis
Dahulu disebut dengan icterus patologis
Sebagai petunjuk antara lain:
1.

Icterus terjadi sebelum umur 24 jam

2. Setiap peningkatan bilirubin serum yang memerlukan terapi
sinar
3. Peningkatan kadar bilirubin total serum >0,5 mg/dL/jam
4. Adanya tanda-tanda pernyakit yang mendasari pada bayi
(muntah, letargis, malas menetek, penurunan berat badan
yang cepat, apneu, takipnea, atau suhu yang tidak stabil),
5. Icterus bertahan setelah 8 hari pada bayi cukup bulan dan 14
hari pada bayi kurang bulan.
E. Diagnosis
Pemeriksaan fisik
1.

Pada neonatus terlihat kuning dengan pemeriksaan di
ruangan dan dengan penekanan pada kulit untuk melihat
warna kulit dan jaringan subkutan

2. Pada kadar total serum bilirubin <4 mg/dL (68 µmol/L)
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icterus tidak terlihat
3. Total serum bilirubin dapat diperkirakan secara klinis
dengan derajat ekstensi kaudal yaitu wajah 5 mg/dL, dada
atas 10 mg/dL, perut 12 mg/dL, lengan dan kaki >15
mg/dL, metode visual dengan cara Kramer ini memiliki
angka kesalahan yang tinggi dan sulit diterapkan pada
neonatus dengan kulit berwarna gelap, akan tetapi masih
dapat digunakan bila tidak ada alat.
F. Komplikasi
Kern icterus akan menyebabkan kelainan neurologic akibat
timbunan bilirubin tak terkonjugasi di jaringan otak. Kerusakan
otak yang terjadi yaitu di ganglia basalis dan nucleus batang
otak.
G. Pencegahan
Bilirubin yang terakumulasi menyebabkan peningkatakn pH
otak, sehingga dibutuhkan pencegahan encefalopati, karena
bilirubin lebih mudah larut dalam keadaan alkali. Pada
neonatus dengan hiperbilirubinemia berat, alkalinisasi (pH 7,45
sampai 7,55) dilakukan dengan pemberian bikarbonat atau
pemberian ventilasi menjadi tekanan parsial karbon dioksida
yang lebih rendah, kemudian terjadi kenaikan pH.
H. Penatalaksanaan
1. Terapi sinar
Terapi sinar merupakan terapi primer pada neonatus
dengan hiperbilirubinemia tak terkonjugasi. Indikasi untuk
neonatus dengan icterus patologis dengan kadar bilirubin
pada daerah toksik.
Komplikasi yang terjadi sangat jarang yaitu:
a. Efek terhadap retina, pada penelitian hewan
menyebabkan degenerasi retina
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b. Bronze baby syndrome
c.

Porfiria eritropoetik kongenital, merupakan sindrom
yang jarang dijumpai, terapi sinar merupakan
kontraindikasi

d. Peningkatan IWL dapat berakibat dehidrasi karena
menyerap energy foton
e. Diare karena bilirubin indirek menghambat lactase
f.

Ruam kulit karena gangguan, fotosintesitasi terhadap
sel mas kulit dengan pelepasan histamine.

2. Transfuse tukar
Transfuse tukar merupakan terapi yang paling baik
untuk hiperbilirubinemia berat, yang secara cepat
mengeliminasi bilirubin di sirkulasi.
Banyak komplikasi terjadi pada tranfusi tukar misalnya:
a. Vascular yaitu emboli udara atau thrombus, thrombosis
b. Kelainan jantung yaitu aritmia, overload, henti jantung
c.

Gangguan elektrolit
hipernatremi, asidosis

misalnya

hipo/hiperkalsemi,

d. Koagulasi yaitu trombositopeni, heparinisasi berlebih
e. Infeksi
seperti
bacteremia,
hepatitis
sitomegalovirus, enterokolitis nekrolitikan
f.

virus,

Lain-lain: hipotermi, hipoglikemi.

3. Terapi farmakologik
Fenobarital digunakan sejak pertengahan 1960-an
untuk meningkatkan konjugasi dan ekskresi bilirubin, akan
tetapi hasilnya tidak efektif segera.
Metalloporfirin merupakan heme analog sintetik yang
menghambat oksigenasi heme dan membatasi enzim yang
mengkatabolis heme. Metalloporfirin bekerja sebagai
inhibitor kompetitif sehingga menurunkan produksi oksigen
Clofibrate

merupakan

activator

peroxisome
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profilefarators
activated
receptors
(PPARs)
yang
mempunyai efek metabolism lipid serta meningkatkan
konjugasi dan ekskresi bilirubin (mengurangi bilirubin).
Belum ada laporan efek samping pada penggunaan dosis
tunggal Clofibrate pda penelitian neonatus. Terapi suportif
yaitu dengan menyusui bayi perlu dipertimbangkan bila
icterus muncul pada 48 jam dan menggunakan terapi sinar
bila bilirubin >18 mg/dL.
TOPIK 5
OBSTIPASI
A. Definisi
Obstipasi adalah keadaan atau gejala terhambatnya
gerakan sisa makanan di saluran pencernaan sehingga tidak
dapat buang air besar (defekasi) secra lancar dan teratur.
B. Penyebab Obstipasi
Berdasarkan penyebab utama obstipasi dibedakan menjadi
2, yaitu:
1.

Obstipasi sampel, merupakan obstipasi yang disebabkan
oleh adanya gangguan fungsi pencernaan.

2. Obstipasi simtomatik, merupakan obstipasi yang timbul
akibat adanya penyakit.
Pada bayi yang minum susu botol kurang baik kualitasnya,
bayi yang dapat makanan padat terus menerus bisa timbul
obstipasi. Secara umum, obstipasi disebabkan oleh:
1.

Dehidrasi akibat kurang minum.

2. Mengkonsumsi makanan yang kurang serat
3. Efek samping penggunaan
parasimpatolitik)

obat

(obat

mengandung
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C. Tanda-tanda Obstipasi
1.

Bayi tidak bisa buang air besar

2. Perut tampak sedikit membengkak
3. Feses berbentuk bulat kecil seperti kotoran kambing
4. Penalaksanaan Obstipasi
D. Penatalaksanaan obstipasi adalah:
1.

Anjurkan ibu meningkatkan asupan cairan dan serat yang
mengandung buah-buahan dan cairan

2. Anjurkan mengurangi minum susu formula dengan protein
tinggi diganti susu dengan protein rendah
3. Beri suplemen serat.
TOPIK 6
INFEKSI
A. Definisi
Infeksi perinatal adalah infeksi pada bayi baru lahir yang
terjadi pada masa antenatal, intranatal, dan postnatal.
B. Tanda dan Gejala
Gejala infeksi yang umumnya terjadi pada bayi yang
mengalami infeksi perinatal adalah sebagai berikut:
1.

Bayi malas minum

2. Gelisah dan mungkin juga terjadi letargi
3. Frekuensi pernapasan meningkat
4. Berat badan menurun
5. Pergerakan kurang
6. Muntah
7. Diare
8. Sklerema dan udema

122

9. Perdarahan, icterus, dan kejang
10. Suhu tubuh dapat normal, hipertermi, atau hipotermi.
C. Penatalaksanaan
1.

Berikan posisi semiflower agar sesak berkurang

2. Apabila suhu tinggi, lakukan kompres dingin
3. Berikan ASI perlahan-lahan, sedikit demi sedikit
4. Apabila bayi muntah, lakukan perawatan muntah yaitu
posisi tidur miring ke kiri atau kanan
5. Apabila ada diare, perhatikan personal hygiene dan
keadaan lingkungan
6. Rujuk segera ke rumah sakit. Lakukan informed consent
pada keluarga.
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang konsep dasar neonatus dengan masalah yang lazim
timbul!
1.

Sebutkan tanda bahaya yang timbul pada neonatus!

2. Jelaskan penatalaksanaan tanda bahaya yang timbul pada
neonatus!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut di atas dapat dijawab, apabila Anda baca
kembali uraian tentang:
1. Tanda bahaya yang timbul pada neonatus
2. Penatalaksanaan tanda bahaya yang timbul pada neonatus
RANGKUMAN
Tanda baha pada neonatus, bayi dan balita yaitu, Asfiksia,
Hipotermia, BBLR, Dehidrasi, Ikterus Neonatorum, Obstipasi,
dan Infeksi.
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SOAL TES
Pilih jawaban yang paling tepat!
1.

Bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis,
BB=3000 gram, PBL = 49 cm. Bayi mengalami mual
muntah sejak pagi tadi, orang tua mengalami kebingungan
sehingga bayi dibawa ke BPM. Penyebab kasus diatas
adalah ….
A. Obstruksi Oesofagus
B. Cairan lambung meningkat
C. Asam lambung meningkat
D. Infeksi lambung

2. Bayi Salsa berusia 16 hari dengan kulit kuning sampai ke
mata kaki, tidak disusui karena bayi enggan menyusu dan
mengantuk berlebihan.
Diagnose apakah yang tepat untuk kasus diatas?
A. Hepatiti A
B. Hepatitis B
C. Ikterus Fisiologis
D. Ikterus Patologis
E. Sepsis
3. Bayi Salsa berusia 16 hari dengan kulit kuning sampai ke
mata kaki, tidak disusui karena bayi enggan menyusu dan
mengantuk berlebihan.
Tindakan apakah yang tepat untuk kasus diatas?
A. Letakkan bayi dibawah sinar biru/blue light (fototerapi)
B. Jemur bayi dengan sinar matahari pagi selama 30
menit selama 3-4 hari
C. Pemberian infus
D. Pemberian oksigen
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E. Berikan antibiotik
4. Bayi Tini dilahirkan pada usia kehamilan 34 minggu di RS.
Hasil pemeriksaan diperoleh BB 2300 gram, PB 45 cm,
denyut jantung 129 kali/menit, pernapasan 30 kali/menit,
suhu 36,1°C.
Tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk kasus
diatas?
A. Pemberian cairan IV
B.
C.
D.
E.

Pemberian ASI semau bayi (2-3 jam sekali)
Menghangatkan bayi
Pemberian oksigen
Melakukan rujukan

5. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki. Kondisi bayi tidak
menangis segera setelah lahir. Bayi tampak lemas dan
sianosis, Bidan sudah memebrikan kehangatan pada bayi
dan memposisikan kepala bayi sedikit ekstensi. Apakah
tindakan selanjutnya yang tepat harus dilakukan pada bayi
tersebut?
A. Menghisap lendir
B. Mengevaluasi pernapasan
C. Melakukan kompresi dada
D. Melakukan ventilasi tekanan positif
E. Memberikan ventilasi dan kompresi dada
KUNCI JAWABAN
1.

A

2. D
3. A
4. C
5. A
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BAB 6
PEMANTAUAN

TUMBUH KEMBANG
NEONATUS, BAYI DAN BALITA

Kegiatan Belajar
Dasar mengenai pemantauan tumbuh kembang neonatus,
bayi dan balita sangat penting sebagai landasan perawatan bayi
selanjutnya, pemahaman menyeluruh mengenai fungsi normal tubuh
bayi sangat membantu bidan dalam merawat bayi baru lahir sehingga
tetap sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh
topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang
pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi dalam
bab ini dikemas dalam 2 topik, yaitu :
1. Topik1 : Konsep pertumbuhan dan perkembangan
2. Topik2 : Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan
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Uraian Materi
Topik 1
Konsep Pertumbuhan Dan Perkembangan
Pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan
neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah yang baikakan
sangat mendukung anda dalam memberikan asuhan kebidanan
pada anak. Oleh karena anak mempunyai ciri-ciri tersendiri
pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan, maka
pemahaman tentang pertumbuhan perkembangan anak akan
mampu mendasari mahasiswa dalam memberikan asuhan
kebidanan secara baik dan benar.
A. KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
1. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan
Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah
sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran
fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga
dapat diukur dengan satuan panjang dan berat (Kemenkes
R.I, 2012).
Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan
fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak
kasar dan gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi
dan kemandirian (Kemenkes R.I, 2012).
2. Teori Perkembangan
Setelah Anda mempelajari tentang pengertian
pertumbuhan dan perkembangan maka selajutnya Anda
perlu juga memahami beberapa teori perkembangan pada
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masa balita. Beberapa teori perkembangan pada masa
balita adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Beberapa Teori Perkembangan pada Masa Balita

Macam Teori
Psikososial
(E.Erikson)
Psikoseksual
(Sigmund Freud)
Perkembangan
kognitif
( J. Piaget)

Masa
Masa Bayi
Prasekolah
Akhir
Percaya vs tidak Otonomi vs ragu- Inisiatif vs rasa
percaya
ragu/malu
bersalah
Masa Prasekolah
Awal

Fase oral
Sensori motor

Fase anal

Fase phalik

Pra operasional Pra operasional

Sumber: Hurlock E.

3. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan
Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak,
mempunyai beberapa ciri-ciri yang saling berkaitan. Ciri -ciri
tersebut adalahsebaga berikut:
a. Perkembangan menimbulkan perubahan
Perkembangan dan pertumbuhan berjalan secara
bersamaan. Setiap pertumbuhan disertai dengan
perkembangan.
b. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal akan
menentukan perkembangan selanjutnya.
Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap
perkembangan
sebelum
ia
melewati
tahapan
sebelumnya.
c.

Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan
yang berbeda
Pada setiap anak mempunyai kecepatan yang berbeda–
beda baik dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

d. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan
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Anak yang sehat, bertambah umur, bertambah berat
dan tinggi badannya serta kepandaiannya. Pada saat
pertumbuhan berlangsung cepat maka perkembangan
pun demikian terjadi peningkatan baik memori, daya
nalar dan lain-lain.
e. Perkembangan mempunyai pola yang tetap.
Perkembangan fungsi organ tubuh, terjadi menurut dua
hukum yang tetap yaitu sebagai berikut:
1)

Perkembangan terjadi lebih dulu didaerah kepala,
kemudian menuju ke arah kaudal / anggota tubuh
(pola sefalokaudal),

2) Perkembangan terjadi lebih dahulu didaerah
proksimal (gerak kasar) lalu berkembang kebagian
distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan
gerak halus (pola proksimodistal).
f.

Perkembangan memeiliki tahap yang berurutan
Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang
teratur dan berurutan. Misalnya, anak mampu membuat
lingkaran dulu sebelum mampu membuat kotak.

4. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan
Tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling
memerlukan perhatian dan menentukan kualitas seseorang
dimasa mendatang adalah pada masa anak, karena pada
masa ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan
dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan
perkembangan anak selanjutnya(Soetjiningsih, 2002).
Pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak
sudah dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 18
tahun. Hal ini sesuai dengan pengertian anak menurut
WHO yaitu sejak terjadinya konsepsi sampai usia 18 tahun.
Pada dasarnya dalam kehidupan manusia mengalami

131

berbagai tahapan dalam tumbuh kembangnya dan setiap
tahap mempunyai ciri tertentu.
Ada
beberapa
tahapan
pertumbuhan
dan
perkembangan pada masa anak. Menurut pedoman
SDIDTK Depkes (2012) tahapan tersebut sebagai berikut.
a. Masa pranatal atau masa intra uterin (masa janin dalam
kandungan)
Masa pranatalterbagi menjadi 3 yaitu:
1) Masa zigot / mudigah: sejak konsepsi sampai umur
kehamilan 2 minggu
2) Masa embrio: umur kehamilan 2 minggu sampai
8/12 minggu.
3) Masa janin / fetus: umur kehamilan 9/12 minggu
sampai akhir kehamilan. Pada masa janin ada 2
periode :a) masa fetus dini yaitu sejak umur
kehamilan 9 minggu sampai trimester ke 2
kehamilan, b) masa fetus lanjut yaitu trimester akhir
kehamilan.
b. Masa bayi / infancy (umur 0-12 bulan)
Masa bayi terbagi menjadi 2 yaitu:
1)

c.

Masa neonatal usia 0--28 hari, terbagi menjadi:
Neonatal dini (perinatal): 0-7 hari dan Neonatal
lanjut: 8-28 hari

2) Masa post (pasca) neonatal umur 29 hari sampai 12
bulan.
Masa balita dan prasekolah usia 1 -- 6 tahun
Masa balita dan prasekolah terbagi menjadi:
1) Masa balita: mulai 12-60 bulan tahun dan
2) Masa Pra sekolah: mulai 60-72 bulan tahun

Setiap anak akan melewati tahapan tersebut secara
flexible dan berkesinambungan. Misalnya pencapaian
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kemampuan tumbuh kembang pada masa bayi, tidak selalu
dicapai pada usia 1 tahun secara persis, tetapi dapat dicapai
lebih awal atau lebih dari satu tahun. Masing-masing tahap
memiliki ciri khas dalam anatomi, fisiologi, biokimia dan
karakternya.
Hampir sepertiga masa kehidupan manusia dipakai
mempersiapkan diri untuk menghadapi dua pertiga masa
kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, upaya untuk
mengoptimalkan tumbuh kembang pada awal-awal
kehidupan bayi dan anak adalah sangat penting.
Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak berbedabeda, tetapi ada patokan umur tertentu untuk mencapai
kemampuan tersebut yang sering disebut dengan istilah
milestone (Moersintowarti, 2002).
Berikut ini pencapaian atau ciri-ciri tumbuh dan
kembang secara normal pada masa pranatal, neonatal,
bayi, Toddler dan pra sekolah:
a. Masa prenatal
Periode terpenting pada masa prenatal adalah
trimester I kehamilan. Pada periode ini pertumbuhan
otak janin sangat peka terhadap pengaruh lingkungan
janin.
Kehidupan
bayi
pada
masa
pranatal
dikelompokkan dua periode, yaitu
1)

Masa embrio
Masa embrio dimulai sejak konsepsi sampai
kehamilan delapan minggu. Pada masa ini, ovum
yang telah dibuahi dengan cepat menjadi suatu
organisme yang berdeferensiasi dengan cepat untuk
membentuk berbagai sistem organ tubuh.

2) Masa fetus
Masa fetus yaitu sejak kehamilan 9 minggu sampai
kelahiran. Masa fetus ini terbagi dua yaitu masa
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fetus dini (usia 9 minggu sampai trimester dua),
dimana terjadi percepatan pertumbuhan dan
pembentukan manusia sempurna dan alat tubuh
mulai berfungsi. Berikutnya adalah masa fetus lanjut
(trimester akhir) yang ditandai dengan pertumbuhan
tetap berlangsung cepat disertai perkembangan
fungsi-fungsi.Pada 9 bulan masa kehamilan,
kebutuhan bayi bergantung sepenuhnya pada ibu.
Oleh karena itu kesehatan ibu sangat penting dijaga
dan perlu dihindari faktor-faktor risiko terjadinya
kelainan bawaan / gangguan penyakit pada janin
yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan
perkembangannya.
b. Masa Neonatal
Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan
dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta oraganorgan tubuh mulai berfungsi. Saat lahir berat badan
normal dari ibu yang sehat berkisar 3000 gr - 3500 gr,
tinggi badan sekitar 50 cm, berat otak sekitar 350
gram. Pada sepuluh hari pertama biasanya terdapat
penurunan berat badan sepuluh persen dari berat
badan lahir, kemudian berangsur-angsur mengalami
kenaikan.
Pada masa neonatal ini, refleks-refleks primitif yang
bersifat fisiologis akan muncul. Diantaranyarefleks
moro yaitu reflek merangkul, yang akan menghilang
pada usia 3--5 bulan; refleks menghisap (sucking
refleks); refleks menoleh (rooting refleks); refleks
mempertahankan posisi leher/kepala (tonick neck
refleks); refleks memegang (palmar graps refleks) yang
akan menghilang pada usia 6--8 tahun. Refleks-refleks
tersebut
terjadi
secara
simetris, dan
seiring
bertambahnya usia, refleks-refleks itu akan menghilang.
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Padamasa neonatal ini, fungsi pendengaran
penglihatan juga sudah mulai berkembang.
c.

dan

Masa bayi ( 1-12 bulan)
Pada masa bayi, pertumbuhan dan perkembangan
terjadi secara cepat. Umur 5 bulan berat badan anak 2x
berat badan lahir dan umur 1 tahun sudah 3x berat
badan saat lahir. Sedangkan untuk panjang badannya
pada 1 tahun sudah satu setengah kali panjang badan
saat lahir. Pertambahan lingkar kepala juga pesat. Pada
6 bulan pertama, pertumbuhan lingkar kepala sudah
50%. Oleh karena itu perlu pemberian gizi yang baik
yaitu dengan memperhatikan prinsip menu gizi
seimbang.
Pada tiga bulan pertama, anak berusaha mengelola
koordinasi bola mata untuk mengikuti suatu objek,
membedakan seseorang dengan benda, senyum naluri,
dan bersuara. Terpenuhinya rasa aman dan kasih
sayang yang cukup mendukung perkembangan yang
optimal pada masa ini. Pada posisi telungkup, anak
berusaha mengangkat kepala. Jika tidur telentang, anak
lebih menyukai sikap memiringkan kepala ke samping.
Pada tiga bulan kedua, anak mampu mengangkat
kepala dan menoleh ke kiri- kanan saat telungkup.
Setelah usia lima bulan anak mampu membalikkan
badan dari posisi telentang ke telungkup, dan
sebaliknya berusaha meraih benda-benda di sekitarnya
untuk dimasukkan ke mulut. Anak mampu tertawa
lepas pada suasana yang menyenangkan, misalnya
diajak bercanda, sebaliknya akan cerewet/menangis
pada suasana tidak menyenangkan.
Pada enam bulan kedua, anak mulai bergerak
memutar pada posisi telungkup untuk menjangkau
benda-benda di sekitarnya. Sekitar usia sembilan bulan
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anak bergerak merayap atau merangkak dan mampu
duduk sendiri tanpa bantuan. Bila dibantu berdiri, anak
berusaha untuk melangkah sambil berpegangan.
Koordinasi jari telunjuk dan ibu jari lebih sempurna
sehingga anak dapat mengambil benda dengan
menjepitnya. Kehadiran orang asing akan membuat
cemas (stranger anxiety) demikian juga perpisahan
dengan ibunya.
Pada usia 9 bulan sampai dengan 1 tahun, anak
mampu melambaikan tangan, bermain bola, memukulmukul mainan, dan memberikan benda yang dipegang
bila diminta.Anak suka sekali bermain ci-luk-ba.
Pada masa bayi terjadi perkembangan interaksi
dengan lingkungan yang menjadi dasar persiapan untuk
menjadi anak yang lebih mandiri. Kegagalan
memperoleh perkembangan interaksi yang positif dapat
menyebabkan terjadinya kelainan emosional dan
masalah sosialisasi pada masa mendatang. Oleh karena
itu, diperlukan hubungan yang mesra antara ibu (orang
tua) dan anak.
5. Faktor-faktor yang
perkembangan

mempengaruhi

pertumbuhan

dan

Pola pertumbuhan dan perkembangan anak umumnya
merupakan interaksi banyak faktor yang saling
mempengaruhi. Soetjiningsih (2002), menjelaskan bahwa
faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan
eksternal .
a. Faktor dalam (Internal)
1)

Genetik
Faktor genetik merupakan modal dasar dalam
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mencapai hasil akhirproses
perkembangan anak

pertumbuhan

dan

2) Perbedaan ras, etnik atau bangsa
Tinggi badan orang Eropa akan berbeda dengan
orang Indonesia atau bangsa lainnya, sehingga
postur tubuh tiap bangsa berlainan
3) Keluarga
Ada keluarga yang cenderung mempunyai tubuh
gemuk atau perawakan pendek
4) Umur
Masa pranatal, masa bayi dan masa remaja
merupakan tahap yang mengalami pertumbuhan
cepat dibanding masa lainnya.
5) Jenis kelamin
Wanita akan mengalami masa pra pubertas lebih
dahulu dibanding laki-laki.
6) Kelainan kromosom
Dapat menyebabkan kegagalan
misalnya Down’s sindroma

pertumbuhan,

7) Pengaruh hormon
Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa pranatal
yaitu saat janin berumur 4 bulan yang mana saat
tersebut terjadi pertumbuhan cepat. Hormon yang
berpengaruh terutama hormon pertumbuhan
somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar
pituitari. Selain itu kelenjar tiroid juga menghasilkan
kelenjar tiroksin yang berguna untuk metabolisma,
maturasi tulang, gigi dan otak.
b. Faktor lingkungan (eksternal)
Faktor lingkungan yang dapat berpengaruh, dapat
dikelompokkan menjadi tiga yaitu pranatal, natal, dan
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pasca natal.
1)

Faktor pra natal (selama kehamilan)
Faktor lingkungan pranatal yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan per kembangan janin
mulai dari konsepsi sampai lahir, antara lain :
a) Gizi, nutrisi ibu hamil akan mempengaruhi
pertumbuhan
janin,
terutama
trimester
akhirkehamilan.
b) Mekanis.
Posisi janin yang abnormal dalam kandungan
dapat menyebabkan kelainan kongenital
misalnya club foot.
c)

Toksin, zat kimia.
Zat-zat kimia yang dapat menyebabkan kelainan
bawaan pada bayi antara lain obat antikanker,
rokok, alkohol beserta logam berat lainnya.

d) Kelainan endokrin.
Hormon-hormon yang mungkin berperan pada
pertumbuhan janin, adalah somatotropin,
tiroid, insulin, hormon plasenta, peptidapeptida lainnya dengan aktivitas mirip insulin.
Apabila salah satu dari hormon tersebut
mengalami defisiensi maka dapat menyebabkan
terjadinya gangguan pada pertumbuhan susunan
saraf pusat sehingga terjadi retardasi mental,
cacat bawaan dan lain-lain.
e) Radiasi
Radiasi pada janin sebelum umur kehamilan 18
minggu dapat menyebabkan kematian janin,
kerusakan otak, mikrosefali, atau cacat bawaan
lainnya, sedangkan efek radiasi pada orang lakilaki dapat menyebabkan cacat bawaan pada
anaknya.
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f)

Infeksi
Setiap hiperpirexia pada ibu hamil dapat
merusak janin. Infeksi intrauterin yang sering
menyebabkan cacat bawaan adalah TORCH,
sedangkan infeksi lainnya yang juga dapat
menyebabkan penyakit pada janin adalah
varisela, malaria, polio, influenza dan lain-lain

g) Kelainan imunologi
h) Psikologis ibu
2) Faktor Natal / Persalinan
Riwayat kelahiran dengan vakum ekstraksi atau
forceps dapat menyebabkan trauma kepala pada
bayi sehingga berisiko terjadinya kerusakan jaringan
otak.
3) Faktor Pasca natal
Seperti halnya pada masa pranatal, faktor yang
berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak
adalah gizi, penyakit kronis/kelainan kongenital,
lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin,
sosio ekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi
dan obat-obatan.
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang konsep pertumbuhan dan perkembang anak, maka
lakukan latihan berikut!
1. Uraikan secara singkat tentang ciri-ciri pertumbuhan
perkembangan anak !
2. Uraikan
tentang
tahap-tahap
pertumbuhan
dan
perkembangan anak !
3. Jelaskan secara singkat tentang faktor apa saja yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak !
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PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan soal tersebut di atas dapat dijawab, apabila
Andabaca kembali uraian tentang:
1. Ciri-ciri pertumbuhandan perkembangan
2. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari
beberapa tahap meliputi : masa intranatal, bayi dan balita
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan meliputi faktor internal dan faktor eksternal
RINGKASAN
Pertumbuhan lebih ditekankan padabertambahnya ukuran
fisik (anatomi) dan struktur tubuh karenaadanya multiplikasi
(bertambah banyak) sel-sel tubuh dan bertambah besarnya sel.
Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan
saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya
Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan: Perkembangan
menimbulkan perubahan. Pertumbuhan dan perkembangan
pada tahap awal akan menentukan perkembangan
selanjutnya.Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai
kecepatan yang berbeda. Perkembangan berkolerasi dengan
pertumbuhan, perkembangan memiliki tahap yang berurutan
dan perkembangan mempunyai pola yang tetap.
Perkembangan fungsi organ tubuh, terjadi menurut dua
hukum yang tetap yaitu sebagai berikut:
1.

Perkembangan terjadi lebih dulu didaerah kepala, kemudian
menuju ke arah kaudal / anggota tubuh (pola sefalokaudal),
2. Perkembangan terjadi lebih dahulu didaerah proksimal
(gerak kasar) lalu berkembang kebagian distal seperti jari-jari
yang mempunyai kemampuan gerak halus (pola
proksimodistal)
Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari
beberapa tahap meliputi: masa intranatal, bayi dan balita
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
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perkembangan yang meliputi faktor internal dan faktor
eksternal
TOPIK 2
Deteksi Dini Pertumbuhan Dan Perkembangan
Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan merupakan
upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif
untuk mengetahui adanya penyimpangan tumbuh kembang
bayi dan anak balita, serta untuk mengoreksi adanya faktor
risiko. Dengan ditemukan secara dini adanya penyimpangan
atau masalah tumbuh kembang anak, maka tenaga kesehatan
mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan/
intervensi yang tepat terutama ketika harus melibatkan
ibu/keluarga.
Deteksi dini dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah
terampil dan mampu melakukan seperti tenaga professional
(dokter, perawat, bidan, psikolog), kader, bahkan orang tua
atau anggota keluarganya dapat diajarkan cara melakukan
deteksi tumbuh kembang.Upaya deteksi ini dapat dilakukan di
tempat pelayanan kesehatan, posyandu, sekolah, atau
lingkungan rumah tangga.
A. PENGERTIAN DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK
Deteksi dinipertumbuhan dan perkembangan anak adalah
kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini
adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak
pra sekolah (Kemenkes R.I, 2012).
1.

Jenis Deteksi Dini Pertumbuhan dan Perkembangan
Ada 3 jenis deteksi dini yang dapat dikerjakan oleh
tenaga kesehatan ditingkat puskesmas dan jaringannya
yaitu :
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a. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk
mengetahui/menemukan status gizi kurang/buruk dan
mikro/makrosefali. Jenis instrument yang digunakan:
1)

Berat Badan menurut Tinggi Badan Anak (BB/TB)

2) Pengukuran Lingkar Kepala Anak (LKA)
b. Deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk
mengetahui
gangguan
perkembangan
anak
(keterlambatan), gangguan daya lihat, gangguan daya
dengar. Jenis instrumen yang digunakan:
1)

Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP)

2) Tes Daya Lihat (TDL)
3) Tes Daya Dengar Anak (TDD)
c.

Deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu
untuk mengetahui adanya masalah mental emosional,
autism,
gangguan
pemusatan
perhatian,
dan
hiperaktivitas. Instrumen yang digunakan:
1)

Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME)

2) Checklist for Autism in Toddlers (CHAT)
3) Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas
(GPPH)
2. Jadwal Kegiatan dan Jenis Skrining
Adapun jadwal kegiatan dan jenis skrining/deteksi dini
adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan
anak prasekolah oleh tenaga kesehatan adalah sebagai
berikut:
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Umur
Anak

Jenis Deteksi Tumbuh Kembang yang harus dilakukan
Deteksi Dini
Deteksi
Dini Deteksi
Dini
Penyimpangan
Penyimpangan Penyimpangan
Pertumbuhan
Perkembangan Mental Emosional
BB/TB LK
KPSP TDD TDL KMME CHAT* GPPH*

0 bulan
√
√
3 bulan
√
√
6 bulan
√
√
9 bulan
√
√
12 bulan
√
√
15 bulan
√
18 bulan
√
√
21 bulan
√
24 bulan
√
√
30 bulan √
36 bulan
√
√
42 bulan
√
48 bulan
√
√
54 bulan
√
60 bulan √
√
66 bulan
√
72 bulan
√
√
Sumber: Kemenkes R.I, 2012

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

Keterangan:
BB/TB : Berat Badan/Tinggi Badan
LK
: Lingkar Kepala
KPSP : Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
TDD : Tes Daya Dengar
TDL
: Tes Daya Lihat
KMME : Kuesioner Mental Emosional
CHAT : Checklist for Autism in Toddler
GPPH :Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas
3. Deteksi Dini Penyimpangan Pertumbuhan
Sebagaimana
telah
dijelaskan,
bahwa
untuk
mengetahui
adanya
penyimpangan
pertumbuhan,
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parameter yang digunakan adalah Berat Badan terhadap
Tinggi Badan (BB/TB) dan Lingkar Kepala Anak (LKA).
Parameter tersebut termasuk ukuran antropometri dan
paling mudah dilakukan di lapangan.
a. Pengukuran Berat Badan terhadap Tinggi Badan
Tujuan
pengukuran
BB/TB
adalah
untuk
menentukan status gizi anak apakah tergolong normal,
kurus, kurus sekali, atau gemuk. Parameter BB/TB ini
untuk mengetahui apakah proporsi anak tergolong
normal. Berat badan dan tinggi badan merupakan
ukuran antropometri yang paling sering digunakan
untuk pertumbuhan anak. Antropometri adalah ukuran
fisik seorang anak yang diukur dengan menggunakan
alat ukur tertentu seperti timbangan dan pita pengukur
(meteran).
1)

Berat Badan
Berat badan merupakan salah satu ukuran
antropometri yang terpenting untuk mengetahui
keadaan status gizi anak dan untuk memeriksa
kesehatan anak pada kelompok umur, misalnya,
apakah anak dalam keadaan normal dan sehat.
Keuntungan lainnya adalah pengukurannya
mudah, sederhana dan murah. Oleh karena itu,
kegunaan BB adalah sebagai berikut.
a) Sebagai informasi tentang keadaan gizi anak,
pertumbuhan, dan kesehatannya.
b) Untuk monitoring kesehatan sehingga dapat
menentukan terapi apa yang sesuai dengan
kondisi anak
c)

Sebagai dasar untuk menentukan dasar
perhitungan dosis obat ataupun diet yang
diperlukan untuk anak.
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Meskipun berat badan merupakan ukuran yang
dianggap paling penting, tapi mempunyai
kelemahan, antara lain sebagai berikut.
a) Tidak sensitif terhadap proporsi tubuh. Pada
anak yang mempunyai berat badan yang sama,
tetapi tinggi badan berbeda akan terlihat
postur tubuhnya berbeda. Anak yang satu akan
terlihat langsing, anak lainnya kemungkinan
terlihat gemuk.
b) Terjadi perubahan secara fluktuasi setiap hari
yang masih dalam batas normal. Perubahan ini
dapat terjadi akibat pengaruh masukan
(intake), seperti makanan/minuman dan
keluaran (output) seperti urine, keringat, dan
pernafasan. Besarnya fluktuasi tergantung
kelompok umur dan sangat individual berkisar
antara 100-200 g sampai 500-1000 g
(Soetjiningsih, 2002).
Pada usia beberapa hari, berat badan akan mengalami
penurunan yang sifatnya normal yaitu sekitar 10% dari
berat badan lahir. Hal ini disebabkan keluarnya mekonium
dan air seni yang belum diimbangi dengan asupan yang
adekuat, misalnya, produksi ASI yang belum lancar.
Umumnya, berat badan akan kembali mencapai berat lahir
pada hari kesepuluh.
Pada bayi sehat, kenaikan berat badan normal pada
triwulan I sekitar 700-1000 g/bulan, triwulan II sekitar 500
– 600 g/bulan, triwulan III sekitar 350 – 450 g/bulan, dan
pada triwulan IV sekitar 250 – 350 g/bulan. Dari perkiraan
tersebut, dapat diketahui bahwa pada usia enam bulan
pertama berat badan akan bertambah sekitar 1 kg/bulan,
enam bulan berikutnya ± 0,5 kg/bulan. Pada tahun kedua
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kenaikan ± 0,25 kg/bulan. Setelah dua tahun kenaikan
berat badan tidak tentu, yaitu sekita 2 – 3 kg/tahun. Pada
tahap adolesens (masa remaja) akan terjadi pertumbuhan
berat badan secara cepat (growth spurt).
Selain dengan perkiraan tersebut, dapat juga
memperkirakan berat badan (BB) dengan menggunakan
rumus atau pedoman dari Behrman (1992) yang dikutip
oleh Rekawati dkk (2013), sebagai berikut.
a. Berat badan lahir rata – rata: 3,25 kg
b. Berat badan usi 3 – 12 bulan menggunakan rumus:
c.

Berat badan usia 1 – 6 tahun, menggunakan rumus:
3-12 bulan = Umur (bln) + 9
2
1-6 tahun = Umur (th) x 2 +8

Keterangan: n adalah usia anak
Untuk menentukan umur anak dalam bulan, bila lebih
15 hari dibulatkan ke atas, sedangkan, kurang atau sama
dengan 15 hari dihilangkan. Misalnya, ada bayi berumur 5
bulan 25 hari, maka bayi dianggap berumur 6 bulan berat
badan bayi diperkirakan 7,5 kg. Bila anak berumur 2 tahun
6 bulan, perkiraan berat badannya adalah (2,5 tahun x 2
th) + 8 = 13 kg.
2) Pengukuran Berat Badan
Dalam menentukan pengukuran berat badan anak,
hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a) Pengukuran dilakukan dengan memakai alat
timbangan
yang
telah
ditera
(distandarisasi/kalibrasi)
secara
berkala.
Timbangan yang digunakan timbangan bayi,
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timbangan injak atau dacin.
b) Untuk menimbang anak usia kurang dari satu
tahun, dilakukan dengan posisi berbaring. Usia
1 – 2 tahun dilakukan dengan posisi duduk
dengan menggunakan dacin. Lebih dari dua
tahun, penimbangan berat badan dapat
dilakukan dengan posisi berdiri.
Cara mengukur berat badan bayi menggunakan
timbangan bayi:
a) Letakan timbangan pada meja
b) Lihat posisi jarum atau angka harus menunjuk
ke angka 0.
c) Lepas pakaian bayi (bayi telanjang, tanpa topi,
kaus kaki, sarung tangan)
d) Tidurkan bayi pada timbangan dengan hatihati.
e) Letakkan tangan petugas di atas tubuh bayi
(tidak menempel) untuk mencegah bayi jatuh
saat ditimbang.
f) Lihat jarum timbangan sampai berhenti
g) Tentukan hasil timbangan sesuai dengan jarum
penunjuk pada timbangan
h) Apabila bayi terus menerus bergerak,
perhatikan gerakan jarum dan baca angka di
tengah-tengah antara gerakan jarum ke kanan
dan ke kiri

Gambar 2.1 Pengukuran Berat Badan Menggunakan
Timbangan Bayi
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Sedangkan cara pengukuran berat badan anak
adalah sebagai berikut.
a) Lepas pakaian yang tebal pada anak saat
pengukuran. Bila perlu, cukup pakaian dalam
saja.
b) Bila menggunakan timbangan dacin, masukkan
anak
dalam
gendongan,
lalu
kaitkan
gendongan ke timbangan.

Gambar 2.2 Pengukuran Berat Badan Menggunakan
Timbangan Dacin

c)

Bila dengan berdiri, ajak anak untuk berdiri di
atas timbangan injak tanpa dipegangi.

d) Letakkan tangan petugas di atas tubuh bayi
(tidak menempel) untuk mencegah bayi jatuh
saat ditimbang.
e) Tentukan hasil timbangan sesuai dengan jarum
penunjuk pada timbangan.
f)

Bila anak tidak mau ditimbang, ibu disarankan
untuk menimbang berat badannya lebih dulu.
Kemudian anak digendong oleh ibu dan
ditimbang. Berat badan anak adalah selisih

148

antara berat badan ibu bersama anak dengan
berat badan ibu. Untuk lebih jelasnya, dapat
dilihat rumus berikut.

Selanjutnya tentukan posisi berat badan anak
sesuai dengan standar yang berlaku, apakah anak
normal, kurang atau buruk. Untuk menentukan
berat badan dapat juga dengan melihat kurva KMS
(Kartu Menuju Sehat) apakah berada pada kurva
warna hijau, kuning atau merah.
3) Tinggi Badan
Ukuran antropometri yang terpenting kedua
adalah tinggi badan. Keuntungan dari pengukuran
tinggi badan ini adalah alatnya murah, mudah
dibuat, dan dibawa sesuai keinginan tempat tinggi
badan akan diukur. Seperti terdapat pada tabel
tinggi badan dan berat badan, dengan mengetahui
tinggi badan dan berat badan anak dapat diketahui
keadaan status gizinya. Sedangkan kerugiannya
adalah perubahan dan pertambahan tinggi badan
relatif pelan serta sukar pengukurannya karena
terdapat selisih nilai antara posisi pengukuran saat
berdiri dan saat tidur.
Tinggi badan untuk anak kurang dari 2 tahun
sering diistilahkan panjang badan. Pada bayi baru
lahir, panjang badan rata-rata +50 cm. Pada tahun
pertama pertambahannya 1,25 cm/bulan (1,5 x
panjang badan lahir). Penambahan tersebut
berangsur-angsur berkurang sampai usia 9 tahun
yaitu hanya sekitar 5 cm/tahun. Baru pada masa
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pubertas ada peningkatan pertumbuhan tinggi
badan yang cukup cepat yaitu pada wanita 5-25
cm/tahun sedangkan laki-laki sekitar 10-30
cm/tahun. Pertambahan tinggi badan akan berhenti
pada usia 18-20 tahun.
Seperti halnya berat badan, tinggi badan juga
dapat diperkirakan berdasarkan rumus dari
Behrman (1992), sebagai berikut.
a) Perkiraan panjang lahir: 50 cm
b) Perkiraan panjang badan usia 1 tahun = 1,5 x
Panjang Badan Lahir
c)

Perkiraan tinggi badan usia 2 – 12 tahun =
(Umur x 6) + 77 = 6n + 77
Keterangan:
nadalah usia anak dalam
tahun, bila usia lebih enam bulan dibulatkan ke
atas, bila enam bulan atau kurang dihilangkan.
Atau berdasarkan potensi genetik TB akhir:
Wanita = ( TB ayah – 13 cm) + TB Ibu ±8,5 cm)

2
Pria = ( TB ibu – 13 cm) + TB ayah ±8,5 cm)

2
4) Pengukuran Tinggi Badan
Untuk menentukan tinggi badan, cara
pengukurannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu
dengan cara berbaring dan berdiri. Pengukuran
tinggi badan secara berbaring untuk anak yang
belum bisa berdiri tegak. Biasanya untuk anak yang
berusia kurang dari dua tahun. Adapun cara
pengukurannya adalah sebagai berikut.
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a) Siapkan papan atau meja pengukur. Bila tidak
ada, dapat digunakan pita pengukur (meteran).
b) Baringkan anak terlentang tanpa bantal
(supinasi) luruskan lutut sampi menepel meja
(posisi ekstensi).
c)

Luruskan bagian puncak kepala dan bagian kaki
(telapak kaki lurus dengan meja pengukur),
lalu ukur sesuai dengan skala yang tertera.

d) Bila tidak ada papan pengukur, dapat dengan
cara memberi tanda pada tempat tidur (tempat
tidur harus rata/datar) berupa titik atau garis
pada bagian puncak kepala dan bagian tumit
bayi, lalu ukur kedua tanda tersebut dengan
pita pengukur (meteran). Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3.Cara Pengukuran Panjang Badan Bayi

Cara pengukuran tinggi badan dengan cara
berdiri yang biasanya untuk anak yang berusia dua
tahun atau lebih, sebagai berikut:
a. Tinggi badan diukur dengan posisi berdiri
tegak, sehingga tumit rapat, sedangkan
bokong, punggung, dan bagian belakang
kepala berada dalam satu garis vertikal dan
menempel pada alat pengukur

151

b. Tentukan bagian atas kepala dan bagian kaki
dengan sebilah papan dengan posisi horizontal
dan bagian kaki, lalu ukur sesuai dengan skala
yang tertera. Untuk lebih jelasnya, lihat
gambar berikut

Gambar 2.4 Cara Pengukuran Tinggi Badan pada Anak dengan
Posisi Berdiri

Hasil pengukuran berat badan dan tinggi
badan anak sering digunakan untuk menentukan
status gizi anak. Kategori status gizi anak dapat
dilihat pada tabel berat badan/ tinggi badan yang
diterbitkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat
(2002). Kategori ini mengacu pada Standar Deviasi
(SD) sebagai berikut:
-2 SD s/d + 2 SD
: Normal
-3 SD s/d < - 2 SD : Kurus/Wasted
< - 3 SD
: Sangat kurus/severe wasted
> + 2 SD s/d 3 SD : Gemuk
> 3 SD
: Gemuk sekali
5) Pengukuran Lingkar Kepala Anak (LKA)
Pengukuran LKA bertujuan untuk menaksir
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pertumbuhan otak. Pertumbuhan ukuran kepala
umumnya mengikuti pertumbuhan otak, sehingga
apabila ada hambatan/gangguan pertumbuhan
lingkar kepala, pertumbuhan otak biasanya juga
terhambat. Berat otak janin saat kehamilan 20
minggu diperkirakan 100 gr, waktu lahir sekitar
350 gram, pada usia 1 tahun hampir mencapai 3
kali lipat yaitu 925 gram atau mencapai 75% dari
berat seluruhnya. Pada usia 3 tahun sekitar 1100 gr
dan pada 6 tahun pertumbuhan otak telah
mencapai 90% (1260 gr). Pada usia dewasa, berat
otak mencapai 1400 gr.
Secara normal, pertambahan ukuran lingkaran
kepala setiap tahap relatif konstan. Saat lahir,
ukuran lingkar kepala normalnya 34-35 cm.
kemudian bertambah ± 0,5 cm/bulan pada bulan
pertama ataumenjadi 44 cm. Pada 6 bulan
pertama, pertumbuhan kepala paling cepat,
kemudian tahun-tahun pertama lingkat kepala
bertambahnya tidak lebih dari 5 cm/tahun. Pada
dua tahun pertama, pertumbuhan otak relatif
pesat, dan setelah itu sampai usia 18 tahun lingkar
kepala hanya bertambah ± 10 cm.
Jadwal pengukuran disesuaikan dengan umur
anak. Umur 0 – 11 bulan, pengukuran dilakukan
setiap bulan. Pada anak yang lebih besar, umur 12
– 72 bulan, pengukuran dilakukan setiap enam
bulan. Pengukuran dan penilaian lingkar kepala
anak dilakukan oleh tenaga yang kesehatan
terlatih.
Cara mengukur lingkaran kepala.
a) Siapkan pita pengukur (meteran)
b) Lingkarkan pita pengukur pada kepala anak
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melewati dahi (daerah glabela/ frontalis),
menutupi alis mata, diatas telinga dan bagian
belakang kepala yang menonjol, tarik agak
kencang.
c) Kemudian baca angka pada pertemuan dengan
angka 0.
d) Tanyakan tanggal lahir bayi / anak, hitung
umur bayi /anak.
e) Hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkaran
kepala menurut umur dan jenis kelamin anak
f) Buat garis yang menghubungkan antara ukuran
yang lalu dengan ukuran sekarang

Gambar2.5 Cara Mengkur Lingkar Kepala Bayi

Pertambahan yang relatif konstan juga dapat
diketahui dari proporsi besar kepala dengan
panjang badan. Saat lahir kepala berukuran
seperempat (¼) bagian dari panjang badan dan
setelah dewasa besar kepala hanya seperdelapan
(1/8) dari panjang badan. Oleh karena itu lingkar
kepala ini hanya efektif pada 6 bulan pertama
sampai umur 2-3 tahun, kecuali pada keadaan
tertentu seperti bentuk kepala yang besar pada
anak yang menderita Hidrocephalus.
Pengukuran lingkar kepala jarang dilakukan
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pada balita kecuali jika ada kecurigaan
pertumbuhan kepala yang tidak normal. Cara yang
mudah untuk mengetahui pertumbuhan lingkar
kepala adalah dengan melihat kurva lingkar kepala
pada Kartu Tumbuh Kembang Anak. kurva ini
dibedakan antara anak perempuan dan anak lakilaki. Kurva lingkar kepala anak perempuan dan
anak laki-laki dapat dilihat berikut ini.

Gambar2.6 KurvaLingkar Kepala Anak Perempuan dan
Laki-laki

Dari kurva tersebut tergambar dua daerah
yaitu dalam kurva yang berwarna hijau dan luar
kurva yang dibatasi oleh kedua garis putus-putus.
Hasil pengukuran, dapat diinterpretasikan sebagi
berikut:
Lingkar kepala normal jika ukuran lingkar
kepala berada diantara kedua garis putus- putus
atau di dalam jalur hijau.
Lingkar kepala tidak normal apabila ukuran
lingkar kepala berada di atas atau di bawah kedua
garis putus-putus atau di luar garis hijau. Untuk itu
anak
perlu
dirujuk
untuk
mendapatkan
pemeriksaan selajutnya.
4. Deteksi Penyimpangan Perkembangan
Deteksi dini penyimpangan perkembangan untuk
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mengetahui
gangguan
perkembangan
anak
(keterlambatan), gangguan daya lihat dan gangguan daya
dengar. Upaya deteksi dini perkembangan di tingkat
puskesmas, jenis instrumen yang digunakan adalah:
a. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)
b. Tes Daya Lihat (TDL)
c.

Tes Daya Dengan Anak (TDD)

Deteksi
perkembangan
dengan
menggunakan
instrumen KPSP, TDL dan TDD dapat dilakukan oleh semua
tenaga kesehatan dan guru TK terlatih. Bahkan keluarga
dan masyarakat bisa melakukan upaya deteksi
perkembangan dengan menggunakan Buku KIA
Selain itu ada instrumen yang juga sudah luas
pemakaiannya yaitu Denver Developmenttal Scining Test
(DDST). DDST mudah dan cepat penggunaannya, serta
mempunyai validitas yang tinggi yang sering digunakan di
klinik/rumah sakit bagian tumbuh kembang anak.
Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tes yaitu
KPSP, TDL, TDD dan DDST.
a. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)
KPSP merupakan skrining pendahuluan untuk
menilai perkembangan anak usia 0-72 bulan. Daftar
pertanyaan singkat yang ditujukan pada orang tua.
KPSP adalah suatu daftar pertanyaan singkat yang
ditujukan kepada orang tua. Skrining/pemeriksaan
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK/PAUD
terlatih.
Alat yang digunakan untuk pemeriksaan adalah
formulir KPSP sesuai umur dan alat untuk pemeriksaan
yang berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis,
kerincingan, kubus berukuran 2,5 cm sebanyak 8 buah,
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kismis, kacang tanah dan potongan biscuit. Usia
ditetapkan menurut tahun dan bulan. Kelebihan 16 hari
dibulatkan menjadi 1 bulan.
Daftar pertanyaan KPSP berjumlah sepuluh nomor
yang dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan yang harus
dijawab oleh orangtua/pengasuh dan perintah yang
harus dilakukan sesuai dengan pertanyaan KPSP.
Pertanyaan dalam KPSP harus dijawab “ya” atau
“tidak” oleh orangtua.
Cara menggunakan KPSP:
1)

Pada waktu pemeriksaan /skrining, anak harus
dibawa

2) Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal,
bulan dan tahun anak lahir.
3) Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang
sesuai dengan umur anak.
4) Daftar pertanyaan KPSP berjumlah sepuluh nomor
yang dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan yang
harus dijawab oleh orangtua/pengasuh dan
perintah yang harus dilakukan sesuai dengan
pertanyaan KPSP.
5) Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu
atau takut menjawab. Oleh karena itu pastikan
orang tua/pengasuh mengerti apa yang ditanyakan
kepadanya.
6) Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan,
satu persatu. Setiap pertanyaan hanya ada 1
jawaban Ya atau Tidak. Catat jawaban tersebut
pada formulir.
7) Ajukan pertanyaan
orangtua/pengasuh
sebelumnya.

yang berikutnya setelah
menjawab
pertanyaan
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8) Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah
dijawab.
Interprestasi hasil pemeriksan KPSP adalah sebagai
berikut:
1)

Bila jawaban “ya” berjumlah 9-10 berarti
perkembangan anak normal sesuai dengan tahapan
perkembangan

2) Bila jawaban ‘ya” kurang dari 9, maka perlu diteliti
tentang:
a) Cara menghitung usia dan kelompok
pertanyaannya apakah sudah sesuai
b) Kesesuaian jawaban orangtua dengan maksud
pertanyaan
Apabila ada kesalahan , maka pemeriksan harus
diulang
3) Bila setelah diteliti jawaban “ya” berjumlah 7- 8,
berarti perkembangan anak meragukan dan perlu
pemeriksan ulang 2 minggu kemudian dengan
pertanyaan yang sama. Jika jawaban tetap sama
maka kemungkinan ada penyimpangan.
4) Bila jawaban berjumlah “ya” berjumlah 6 atau
kurang, kemungkinan ada penyimpangan dan anak
perlu dirujuk ke rumah sakit untuk memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut.
b. Test Daya Lihat (TDL)
Tes ini untuk memeriksa ketajaman daya lihat serta
kelainan mata pada anak berusia 3-6 tahun yang
dilakukan setiap enam bulan. Tujuan tes ini untuk
mendeteksi adanya kelainan daya lihat pada anak usia
prasekolah
secara
dini,
sehingga
jika
ada
penyimpangan dapat segera ditangani.
Cara melakukan tes daya lihat:
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1)

Pilih ruangan dengan penyinaran yang baik, bersih,
tenang

2) Gantungkan ’kartu E’ yang setinggi mata anak
posisi duduk.
3) Letakkan sebuah kursi sejauh 3 meter dari kartu “E”
untuk duduk anak.
4) Letakkan sebuah kursi lainnya di samping poster
“E” untuk pemeriksa
5) Pemeriksa memberikan kartu “E” kepada anak.
Latih anak dalam mengarahkan kartu ‘E’
menghadap ke atas, bawah, kiri dan kanan sesuai
yang ditunjuk pada poster “E”oleh pemeriksa.
6) Dengan alat penunjuk, tunjuk huruf “E” pada
poster, satu persatu mulai baris pertama huruf “E
“berukuran paling besar sampai baris keempat atau
baris ”E” terkecil yang masih dapat dilihat.
7) Puji anak jika bisa mencocokan posisi kartu “E”
yang dipegangnya dengan huruf pada kartu “E”
pada poster.
8) Ulangi pemeriksaan tersebut pada mata satunya
dengan cara yang sama.
Interpretasi hasil pemeriksaan daya lihat:
Secara normal anak dapat melihat huruf E pada
baris ketiga. Apabila pada baris ketiga, anak tidak
dapat melihat maka perlu dirujuk untuk mendapatkan
pemeriksaan lebih lanjut.Selain tes daya lihat, anak juga
perlu
diperiksakan
kesehatan matanya.
Perlu
ditanyakan dan diperiksa adakah hal sebagai berikut :
1)

keluhan seperti mata gatal, panas, penglihatan
kabur atau pusing

2) perilaku seperti sering menggosok mata, membaca
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terlalu dekat, sering mengkedip- kedipkan mata
3) kelainan mata seperti bercak bitot, juling, mata
merah dan keluar air
Intervensi
Apabila ditemukan satu kelainan atau lebih pada
mata anak, minta anak datang lagi untuk pemeriksaan
ulang dan jika hasil pemeriksaan anak tidak dapat
melihat sampai baris yang sama maka anak tersebut
perlu dirujuk ke rumah sakit dengan menuliskan mata
yang mengalami gangguan (kanan, kiri atau keduanya).
c.

Test Daya Dengar (TDD)
Anak tidak dapat belajar berbicara atau mengikuti
pelajaran sekolah dengan baik tanpa pendengaran
yang baik. Oleh karena itu perlu deteksi dini fungsi
pendengaran. Tujuan TDD adalah untuk menemukan
gangguan pendengaran secara dini, agar dapat segera
ditindak lanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya
dengar dan bicara anak.
TDD dapat dilakukan setiap 3 bulan pada bayi usia
< 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak oleh tenaga
kesehatan, guru TK/PAUD terlatih. Peralatan yang
diperlukan adalah instrumen untuk TDD sesuai usia
anak, gambar binatang (ayam, anjing, kucing), manusia
dan mainan(boneka, kubus, sendok, cangkir dan bola).
Tes Daya Dengar ini berupa pertanyaanpertanyaan yang disesuaikan dengan kelompok usia
anak. Jawaban ‘ya’ jika menurut orang tua/pengasuh,
anak dapat melakukan perintah dan jawaban ‘tidak’
jika anak tidak dapat atau tidak mau melakukan
perintah. Jika anak dibawah 12 bulan, pertanyaan
ditujukan untuk kemampuan 1 bulan terakhir. Setiap
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pertanyaan perlu dijawab ‘ya.’ Apabila ada satu atau
lebih jawaban ‘tidak’, berarti pendengaran anak tidak
normal, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut.
d. Denver Developmenttal Scining Test (DDST).
DDST merupakan salah satu metode skrining
terhadap kelainan perkembangan anak usia1 bulan
sampai 6 tahun. Pelaksanaan DDST tergolog cepat dan
mudah serta mempunyai validitas yang tinggi. DDST
bukan untuk mendiagnosa atau untuk test kecerdasan
(IQ).
Perkembangan
yang
dinilai
meliputi
perkembangan personal sosial, motorik halus bahasa
dan motorik kasar.
Untuk melaksanakan DDST diperlukan ruangan
yang bersih dan tenang. Adapun peralatan yang
diperlukan adalah:
1)

Meja tulis dengan kursinya, dan matras

2) Perlengkapan test :
a) Gulungan benang wool-merah (diameter 10
cm)
b) Kismis
c)

Kerincingan dengan gagang yang kecil

d) 10 buah kubus berwarna, 2,5 x 2,5 cm

e) Botol kaca kecil dengan diameter lubang 1,5
cm
f)

Bel kecil

g) Bola tenis
h) Pensil merah
i)

Boneka kecil dengan botol susu
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j)

Cangkir plastik dengan gagang/ pegangan

k) Kertas kosong
3) Formulir denver II
a) Berisi:
-

125 gugus tugas perkembangan disusun
menjadi 4 sektor untuk menjaring fungsi
berikut : Personal sosial, Fine motor
adaptive, Language, Gross motor

-

Skala umur, bagian atas formulir terbagi
dalam bulan dan tahun lahir, sampai
berusia 6 tahun

-

Setiap ruang antaratanda umur mewakili 1
bulan (untuk usia kurang 24 bulan), dan
mewakili 3 bln (untuk anak diatas 2 tahun
sampai 6 tahun).

-

Pada setiap tugasperkembangan yang
berjumlah 125, terdapat batas kemampuan
perkembangan, 25%, 50%, 75% dan
90% dari populasi anak lulus tugas
perkembangan tersebut.

-

Pada
beberapa
tugasperkembangan
terdapat huruf dan angka pada ujung
kotak sebelah kiri. R (report) = L (laporan)
mungkin penilai dapat menilai langsung.

4) Langkah Pelaksanaan
a) Sapa ortu/ pengasuh
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b) Jelaskan tujuan
c)

Jalin komunikasi yang baik dengan anak

d) Hitung umur anak dan buat garis umur
-

Catat nama anak, tanggal lahir, tanggal
pemeriksaan

-

Umur anak dihitung dengan cara: tanggal
pemeriksaan saat ini dikurangi tanggal
lahir, dengan ketentuan :


1 tahun : 12 bulan



1 bulan : 30hari



1 minggu :7 hari
(> 15 hari dibulatkan 1 bln, ≤ 15 hr
dihilangkan)

Contoh:
a) Anak A lahir pada tanggal 12 Mei 2014.
Tanggal pemeriksaan 9 April 2015. Maka usia
saat pemeriksaan adalah:
Tanggal periksa : 2015- 4- 9
Tangal lahir
: 2014 - 5 - 12
Umur anak A adalah= 0 thn - 10 bln - 27 hari
dan dibulatkan menjadi 11bulan
b) Bila

anak

lahir

prematur,

koreksi

faktor

anak B tanggal lahir 2 Januari 2014. Anak lahir
prematur 3 minggu. Tanggal pemeriksaan25
Februari 2015 maka usia anak saat ini adalah :
Tanggal Periksa
Tanggal Lahir
Umur Anak B

: 2015 – 2 - 25
: 2014 – 1 - 2
:
1 - 1 - 23
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1 thn – 1 bln – 23 hari. Karena anak lahir
premature dan berusia dibawah 2 tahun, maka
perlu dikoreksi sbb:
1 – 1 – 23
21 (masih perlu 3 minggu untuk menjadi aterm.
3 mgg = 21 hari)
1 thn – 1 bln – 2 hari. Maka umur anak saat
pemeriksaan adalah 1 tahun lebih 1 bulan
c)

Tarik garis umur dari garis atas ke bawah dan
cantumkan tgl pemeriksaan pada ujung atas
garis umur
1
2

d) Lakukan pemeriksaan tiap tugas perkembangan
untuk tiap sektor.
Dimulai dari sektor dan tugas yang paling
mudah di sebelah kiri garis, terpotong,bila
mungkin ke sebelah kanan kemudian beri skor
penilaian
P : Pass/ lulus F : Fail/ gagal
R : Refusal/ menolak
Interpretasi
1)

Lebih (advanced)
an garis
umur

2) Normal
a) Bila gagal/ menolak melakukan tugas perkembangan di
sebelah kanan garis umur
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b) Atau Lulus (P) / Gagal (F) / Menolak (R) pada tugas
perkembangan dimana garis umur terletak antara
persentil 25 – 75
3) Caution/peringatan
Gagal/Menolak tugas pe

– 90

4) Delayed/keterlambatan
kiri garis umur
5) No opportunity/tidak ada kesempatan
a)
melakukan
b) Hasil tidak masuk dalam kesimpulan
Langkah Mengambil Kesimpulan
1)

Normal jika
a) Tidak ada keterlambatan/minimal paling banyak 1
caution
b) Lakukan ulangan pada kontrol berikutnya

2) Suspect/suspekjika
a) Ada ≥ 2 caution dan atau ≥ 1 keterlambatan
b) Lakukan uji ulang dalam 1 - 2 minggu
3) Untestable/tidak dapat diuji
a) Ada skor menolak pada ≥ 1 ujicoba di sebelah kiri garis
umur
b) Uji ulang 1 - 2 minggu
4) Abnormal
a) Bila didapatkan 2 atau lebih keterlambatan pada 2
sektor atau lebih
b) Bila dalam 1 sektor didapatkan 2 atau lebih
keterlambatan ditambah 1 sektor atau lebih dengan 1
keterlambatan dan pada sektor tersebut, tidak ada
yang lulus pada kotak yang terpotong garis usia
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LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang deteksi dini dan perkembangan, maka lakukan latihan
berikut!
1.

Jelaskan jenis dan jadual deteksi dini penyimpangan
pertumbuhan, perkembangan dan mental emosional!

2. Jelaskan cara deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan
perkembangan!
3. Jelaskan alur rujukan dini penyimpangan perkembangan
anak!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan soal tersebut di atas dapat dijawab, apabila Anda
baca kembali uraian tentang:
1.

Jenis dan jadual deteksi dini penyimpangan pertumbuhan,
perkembangan, dan mental emosional

2. Cara deteksi dini
perkembangan

penyimpangan

pertumbuhan

dan

3. Alur rujukan dini penyimpangan perkembangan anak
RINGKASAN
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak perlu
dilakukan sedini mungkin, sehingga apabila diketemukan ada
gangguan pada anak dapat segera ditangani. Selain itu, juga
untuk meminimalkan atau mencegah kecacatan yang mungkin
terjadi. Untuk itu, selaku petugas kesehatan (bidan atau
perawat) diharapkan dapat melakukan deteksi dini
pertumbuhan dan perkembangan anak dan mampu
memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang keadaan
anaknya.
Anak dikatakan tumbuh kembangnya normal jika berada
pada standar yang telah berlaku. Untuk itu pertumbuhan dan
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perkembangan mempunyai parameter masing-masing yang
hendaknya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
SOAL TES
Pilih satu jawaban yang paling tepat !
1. Kenaikan berat badan rata-rata pada bayi sehat usia 3
bulan pertama berkisar antara.....
A. 700-1000 gram/bulan
B. 500-600 gram/bulan
C. 350-400 gram/bulan
D. 250-350 gram/bulan
2. DDST (Denver Developmenttal Scining Test) merupakan
metode skrining untuk menilai perkembangan anak usia....
A.
B.
C.
D.

0 sampai 72 bulan
1 bulan sampai 6 tahun
2 bulan sampai 5 tahun
2 bulan sampai 6 tahun

3. Sebelum melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak,
petugas perlu menghitung umur anak. Jika seorang anak
diperiksa pada 12 Oktober 2013 dan lahir pada 11 Agustus
2008, maka usia anak tersebut saat dilakukan pemeriksaan
adalah….
A. 5 tahun
B. 4 tahun 2 bulan
C. 5 tahun 2 bulan
D. 5 tahun 3 bulan
4. Hasil
pemeriksaan
KPSP
(Kuesioner
Pra-Skrining
Perkembangan)didapatkan jawaban ya sebanyak 9, artinya
pekembangan anak adalah....
A. Meragukan
B. Sesuai umur anak
C. Terdapat penyimpangan
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D. Memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
5. Jika anda melakukan pemeriksaan (TDL) Tes Daya Lihat,
jarak yang tepat antara ‘kartu E’ dengan anak adalah....
A.
B.
C.
D.

1 meter
2 meter
3 meter
4 meter

KUNCI JAWABAN TES
1.

A

2. B
3. C
4. B
5. C
DAFTAR PUSTAKA
Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2002. Tumbuh Kembang Anak
dan Remaja. Edisi Pertama. Jakarta: Sagung Seto.
Kemenkes RI. 2012. Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi
dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat
Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta.
Kemenkes RI. 2015. Buku Ajar Kesehatan Ibu dana
Anak.Jakarta: Pusdikaltnakes. Soetjiningsih. 2002. Tumbuh
Kembang Anak Bab Penilaian Pertumbuhan dan
Perkembangan. FK UniversitasUdayana. Bali: EGC.
Susilaningrum R dkk. 2013. Asuhan Keperawatan pada Bayi
dan Anak (untuk Perawat dan Bidan) Edisi 2. Jakarta:
Penerbit Salemba Medika.
Whaley, L.F. and Wong, D.L. 1998: Essential of Pediatric
Nursing, 4th. Edition.Philadelphia : CV. Mosby Co.

168

BAB 7
MANAJEMEN
ASUHAN
PADA NEONATUS, BAYI DAN BALITA

Kegiatan Belajar

Dasar mengenai manajemen asuhan pada neonatus, bayi
dan balita sangat penting sebagai landasan perawatan bayi
selanjutnya, pemahaman menyeluruh mengenai fungsi normal
tubuh bayi sangat membantu bidan dalam merawat bayi baru
lahir sehingga tetap sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan
setelah menempuh topik ini adalah mahasiswa mampu
menjelaskan tentang manajemen asuhan pada neonatus, bayi
dan balita.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 1 topik, yaitu :
Topik 1 : Dokumentasi SOAP
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Uraian Materi
PENDOKUMENTASIAN
Saudara sekalian membuat dokumentasi sangat diharapkan
dilakukan setelah melakukan kegiatan dalam memberi
pelayanan kebidanan. Salah satu ciri asuhan yang baik yaitu
adanya pencatatan yang akurat dan lengkap, sehingga kualitas
asuhan yang telah diberikan dapat diukur dan diidentifikasi
apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui
Kepmenkes No. 938 tahun 2007 bahwa dalam uapaya
menurunkan angka kematian ibu dan bayi diperlukan
pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya dalam
pelaksanaan asuhan kebidanan. Untuk menjamin asuhan
kebidanan yang berkualitas standar asuhan kebidanan.
A. PENGERTIAN DOKUMENTASI
Dokumentasi adalah bukti pencatatan dan pelaporan yang
dimiliki perawat / bidan dalam melakukan catatan yang
berguna untuk kepentingan klien, bidan dan tim kesehatan.
Catatan asuhan kebidanan merupakan suatu tulisan yang akurat
dan lengkap tentang keadaan / kejadian yang dilihat / hasil
pemeriksaan dan anamnesa serta tindakan yang diberikan
dalam pemberian asuhan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan
bayi baru lahir dan anak sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan, sedangkan pendokumentasian merupakan tindakan
membuat pencatatan sebagai bukti otentik yang dapat
dijadikan bukti dalam persoalan hukum.
Dokumentasi dalam kebidanan adalah suatu bukti
pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam
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melakukan pencatatan perawatan yang berguna untuk
kepentingan klien, dan bidan dalam memberikan pelayanan
kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap
secara tertulis dengan tanggung jawab bidan. Dokumentasi
dalam asuhan kebidanan merupakan suatu pencatatan yang
lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang
dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan.
B. FUNGSI
DOKUMENTASI
KEBIDANAN
1.

/

CATATAN

ASUHAN

Sebagai dokumen yang sah dan merupakan bukti atas
asuhan yang telah diberikan

2. Sebagai sarana komunikasi dalam tim pelayanan kebidanan
3. Sebagai sumber data yang dapat digunakan dalam
memberikan keterangan kepada pasien, keluarga atau
pihak yang berkepentingan
4. Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan
gambaran tentang kronologis keadaan pasien
5. Sebagai sumber data penting untuk proses pendidikan dan
pelatihan.
C. MODEL PENCATATAN ASUHAN KEBIDANAN
Keputusan Menteri Kesehatan No. 938 tahun 2007 telah
menetapkan bahwa model pencatatan yang digunakan dalam
asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP (Subjek, Objek, Analisa
dan Penatalaksaan).
1. Data Subjektif
Data Subjektif merupakan data yang didapat langsung
dari klien / pasien, data ini bisa juga dari keluarga pasien.
Untuk kasus neonatus, bayi dan balita bisa didapat dari
orang tua. Informasi berupa:
a. Catatan berhubungan dengan masalah sudut pandang
pasien
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b. Ekspresi wajah pasien / keluarga tentang kekhawatiran
dan keluhannya yang dicatat sehingga kutipan langsung
atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa
(data primer)
c.

Pada bayi atau anak kecil data subjektif dapat diperolah
dari orang tua (data sekunder)

d. Menguatkan diagnosa
e. Tanda gejala subjektif yang diperoleh (identitas umum,
keluhan, riwayat penyakit, riwayat persalinan, riwayat
pertumbuhan dan perkembangan, penyakit keturunan,
psikososial dan aktivitas sehari-hari)
f.

Pada orang bisu di belakang “S” diberi tanda O atau X

2. Data Objektif
Data ini berisi hasil pemeriksaan fisik klien, hasil
laboratorium dan tes diagnosa lain yang mendukung
assessment. Adapun komponen yang diobservasi atau
menegakkan diagnose.
a. Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta
yang berhubungan dengan diagnose
b. Data dari hasil pemeriksaan: keadaan umum, fisik,
khusus, laboratorium
1.

Pemeriksaan Inspeksi (dengan pandang / melihat)

2. Pemeriksaan palpasi (dengan meraba)
3. Pemeriksaan auskultasi (dengan periksa dengar)
4. Pemeriksaan perkusi (dengan periksa ketuk)
c.

Data yang digolongkan dalam kategori ini antara lain:
data psikologik, hasil observasi yang jujur, informasi
kajian teknologi (hasil pemeriksaan laboratorium, R/O
foto, CTG (cardiotokografi), USG (ultrasonografi) dan
lain-lain.

d. Anda mendapat yang memuaskan laporan dari keluarga
yang masuk katerogi tinggi
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e. Apa yang dapat diobservasi oleh bidan atau perawat
akan menjadi komponen yang penting dari diagnose
yang ditegakkan.
3. Analisa
Saudara membuat diagnose, atau apa ada masalah
pasien tersebut yang memerlukan perencanaan dari suatu
tindakan. Hasil assessment ini selanjutnya akan menjadi
patokan membuat rencana/planning, dalam memberikan
asuhan. Assessment merupakan gambaran pendokumentasi
hasil analisa dan interprestasi data subjektif dan objektif
dalam suatu identifikasi. Contohnya “Bayi baru lahir usia 1
jam dengan asfiksia neonatorum”.
4. Penatalaksanaan
Langkah
selanjutnya
adalah
membuat
catatan
pelaksananaan yang sangat mengambarkan pelayanan
asuhan
kebidanan
yang
komprehensif
dan
berkesinambungan. Disini sudah terdapat rencana/planning
(dalam planning ini sudah termasuk, pelaksanaan tindakan
dan evaluasi atau respon dari pasien atau kemajuan keadaan
pasien)
a. Membuat perencanaan tindakan saat itu atau yang akan
datang untuk mengusahakan mencapai kondisi pasien
sebaik mungkin atau menjaga atau mempertahankan
kesejahteraan
b. Proses ini termasuk kriteria tujuan terdiri dari kebutuhan
pasien yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu
c. Tindakan yang harus diambil harus membantu pasien
mencapai kemajuan dalam kesejahteraan
d. Perencanaan dapat berupa pelayanan asuhan mandiri,
kolaborasi atau rujukan
e. Misal : memberikan posisi anak senyaman mungkin
Rasional: agar anak dapat beristirahat yang ditandai
anak dapat tidur nyenyak.
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D. PENGERTIAN SOAP
1.

SOAP merupakan pencatatan yang memuat kemajuan
informasi yang sistematis, mengorganisasikan penemuan
kesimpulan sehingga terbentuk suatu rencana asuhan

2. SOAP merupakan intisari dari managemen kebidanan untuk
penyediaan pendokumentasian
3. SOAP merupakan urutan-urutan yang dapat membantu
saudara mengorganisasikan pikiran dalam pemberian
asuhan yang bersifat komprehensif
Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada
informasi baru baik subjektif, objektif dan sering diungkapkan
secara terpisah-pisah, maka proses pengkajian merupakan suatu
proses yang dinamis.
E. MENDOKUMENTASIKAN ASUHAN KEBIDANAN PADA
NEONATUS, BAYI DAN BALITA (SOAP)
Dalam membuat SOAP tidak semua keadaan atau kondisi
dari anak harus dikaji / ditanyakan. Saudara akan menanyakan
dan akan melakukan pengukuran sesuai dengan kondisi yang
diperlukan saja. Dibawah ini ada satu contoh format SOAP bayi
baru lahir fisiologis tentu akan berbeda format dengan bayi
baru lahir pathologis namun tidak jauh berbeda, tergantung
kondisi neonatus, bayi dan balita.
Berikut contoh format asuhan neonatus, bayi dan balita:
Contoh Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Fisiologis (Model
Naratif)
Tanggal pengkajian:
Jam
:
Tempat pengkajian :
Nama mahasiswa :
NIM :
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DATA SUBJEKTIF
1.

Identitas
a. Identitas pasien
1)

:

Nama orang tua

:

2) Umur bayi

:

3) Tanggal lahir/jam

:

4) Jenis kelamin :
b. Identitas penggung jawab
1)

Nama ayah/ibu

:

2) Umur ayah/ibu

:

3) Agama

:

4) Suku/bangsa

:

5) Pendidikan

:

6) Pekerjaan

:

7) Alamat

:

2. Alasan Datang/Kunjungan:
3. Riwayat Kesehatan
a. Riwayat kesehatan maternal
1)

Penyakit jantung

:

2) Diabetes militus

:

3) Penyakit ginjal

:

4) Penyakit hati

:

5) Hipertensi

:

6) Penyakit kelamin

:

7) RH atau isoimunisasi :
8) Riwayat abortus

:

b. Riwayat kesehatan prenatal
1)

Haid pertama haid terakhir:

2) Ante Natal Care

:

3) Imunisasi TT

:
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4) BB ibu
:
5) Keluhan TM I-III
:
6) Perdarahan
:
7) Pre Eklampsi
:
8) Gestasional diabetes :
9) Kelainan ketuban
:
10) Infeksi
:
c. Riwayat kesehatan intra natal
1) Tanggal lahir
:
2) Tempat
:
3) Penolong
:
4) Jenis persalinan
:
5) Lama persalinan
:
6) Ketuban pecah
:
7) Penyulit
:
8) Penggunaan obat selama persalinan:
d. Riwayat Post Natal
1) Usaha nafas dengan bantuan atau tanpa bantuan
2) APGAR score:
No

Kriteria

1
2
3
4
5

Denyut jantung
Usaha nafas
Tonus otot
Reflek
Warna kulit
Total

1
Menit

5
Menit

10
Menit

3) Kebutuhan resusitasi .....jenis.....lama....
4) Trauma lahir :
DATA OBJEKTIF
1.

Pemeriksaan umum
a. Keadaan umum

:
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b. Kesadaran :
c.

Tanda-tanda vital :

d. Antropometri
1)

:

Berat Badan

:

2) Panjang Badan :
3) Lingkar kepala :
4) Lingkar dada

:

5) Lingkar lengan :
2. Pemeriksaan fisik atau status pasien-pasien
a. Kepala
1)

:

Ubun-ubun

:

2) Sutura, molase

:

3) Caput sucsedaneum atau cephal hematom:
b. Muka

:

c.

:

Mata

d. Hidung

:

e. Telinga

:

f.

:

Mulut
1)

Bibir / palatum

:

2) Pemeriksaan bibir sumbing:
g. Leher

:

h. Dada

:

1)

Bentuk

:

2) Puting susu

:

3) Bunyi nafas

:

4) Bunyi jantung :
i.

Bahu, lengan, dan tangan:

j.

Abdomen :
1)

Bentuk :
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2) Penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis:
3) Perdarahan tali pusat, jumlah pembuluh darah tali
pusat:
4) Benjolan

:

k. Genetalia /Alat kelamin:
1)

Laki-laki
a) Testis berada dalam scrotum
b) Penis berlubang dan ujungnya penis

2) Perempuan
a) Vagina berlubang
b) Uretra berlubang
c)
l.

Labia mayora dan minora

Ekstremitas atas

:

Tangan dan jari
m. Ekstremitas bawah :
Tungkai dan jari
n. Punggung/spina :
o. Kulit
1)

:

Verniks

:

2) Warna :
3) Pembengkaan :
4) Tanda-tanda lahir:
p. Reflek fisiologis
1)

:

Reflek moro : untuk mengetahui adanya paralise
tangan atau kaki saat bayi lahir menghilang usia 2-3
bulan

2) Reflek rooting : bila di colek dari salah satu pinggir
pipi atau mulut bayi akan menoleh untuk menyusui
3) Reflek sucking : reflek menghisap
4) Reflek Grasping: pada jari tangan jika diletakkan
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benda didalamnya maka akan reflek menggenggam
5) Reflek tonik neck: reflek menoleh mencari arah
sumber rangsangan
3. Pemeriksaan penunjang
a. Darah

:

b. R/O foto dll

:

Assesment
Diagnosa (analisa dari data subjektif dan objektif) Contoh. Bayi
baru lahir usia 1 jam
Penatalaksanaan
Tanggal
:
Jam
:
1.

Rencanakan untuk mempertahankan suhu tubuh bayi agar
teap hangat dengan melaksanakan kontak antara kulit ibu
dan bayi, periksa setiap 15 menit telapak kaki dan pastikan
dengan periksa suhu aksila bayi

2. Rencanakan perawatan mata dengan menggunakan obat
erotromisin 0,5% atau tetrasiclin 1% untuk pencegahan
penyakit menular sexual
3. Rencanakan untuk memberikan identitas bayi dengan
memberikan gelang yang tertulis nama bayi / ibu, tanggal
lahir, jenis kelamin
4. Tunjukkan pada orang tua bayi
5. Segera kontak dengan ibu
melakukan pemberian ASI

kemudian

dorong

untuk

6. Berikan vitamin K I per oral 1 mg/hari selama 3 hari untuk
mencegah perdarahan pada bayi normal, bayi risiko tinggi
berikan melalui parenteral dengan dosis 0,5-1 mg IM
7. Lakukan perawatan tali pusat
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8. Berikan konseling tentang kehangat bayi, pemberian ASI,
perawatan tali pusat dan tanda bahaya umum
9. Berikan imunisasi seperti BCG, polio dan hepatitis B
10. Berikan perawatan rutin dan ajarkan pada ibu
Asuhan Kebidanan Pada Tumbuh Kembang Balita
No. Regester :
Data Subjektif
1.

Biodata
Nama bayi/anak
Tanggal lahir
Jenis kelamin
Nama ibu
Ayah :
Umur
Agama
Suku / bangsa
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat/no Telepon

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Data Subjektif
1.

Keluhan utama (anak / orang tua)..............

2. Riwayat penyakit sekarang...............
3. Respon keluarga.................
4. Riwayat kesehatan yang lalu
a. Riwayat prenatal dan perinatal
1)

Masa kehamilan............dalam minggu

2) Lahir tanggal...............jam..........
3) Jenis persalinan: spontan/tindakan.........
Atas indikasi.......................jika tindakan
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4) Penolong
:...............
persalinan..............

di

mana

tempat

5) Lama persalinan:
Kala I :

.........jam

Kala II :

.........jam

b. Riwayat pemberian nutrisi
c.

Komplikasi :
1)

Ibu : apa hipertensi/hipotensi dll

2) Janin : apa prematur/asfiksia dll
3) Keadaan bayi baru lahir
Berat badan.....
Panjang lahir....
Nilai APGAR: menit 1/menit 5/menit 10
5. Status kesehatan terakhir
a. Riwayat alergi :.......
1)

Jenis makanan:....

2) Debu .....
3) Obat....
b. Imunisasi dasar
1)

:.......

BCG........

2) Hepetitis b....
3) Polio ......
4) DPT....
5) Campak .......
6) Apakah pernah imunisasi ulang dan jenis imunisasi
ulang....
c.

Uji skrening pertumbuhan dan perkembangan , misal
SIDTK

d. Riwayat penyakit yang lalu:......
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Data Objektif
1.

Pemeriksaan umum
a. Keadaan umum:.....
b. Kesadaran........
c.

Tanda vital......
1)

Tekanan darah.....

2) Nadi ....
3) Pernafasan....
4) Suhu.....
d. Status Gizi.....
1) Tinggi badan......cm
2) Lingkar kepala......cm
3) Berat badan....kg
4) Lingkar lengan atas....cm
e. Kulit......
f. Kuku.....
g. Kelenjar getah bening/limfe (palpasi leher atau inguinal)
2. Pemeriksaan fisik
a. Kepala :
1) Rambut
:
....
2) Ubun-ubun :
...
3) Wajah
:
....
4) Mata
:
....
5) Telinga
:
....
6) Hidung
:
....
7) Mulut
:
...
8) Faring dan laring : ...
b. Leher
:
c. Dada
1) Bentuk dan besar : ....
2) Gerakan
:
....
3) Payudara
:
....
4) Paru
:
....
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5) Jantung
:
....
d. Abdomen
1) Ukuran dan bentuk:...
2) Gerakan
:
...
3) Dinding perut
:
....
4) Auskultasi
:
5) Perkusi
: bunyi timpani, obstruksi dan
redup
6) Palpasi
: hepar, limfa dan ginjal
e. Anus/rectum
:
f. Genetalia
:
1) Laki-laki
: ukuran, bentuk dll
2) Perempuan : epispadia, tanda seks sekunder
g. Tulang belakang :
bentuk
h. Ekstremitas :
1) Neurologis :
(kejang, tanda meningeal dll)
3. Pemeriksaan penunjang
a. Laboratorium : darah, urine
b. X ray
Analisa
Diagnosa: misal: anak 2 tahun dengan imunisasi ulang DPT
Penatalaksanaan
Rencana untuk memberikan intervensi kepada bayi, anak balita
dan prasekolah sesuai dengan kebutuhan
F. BUKU KIA DAN DOKUMENTASI PELAYANAN KIA
Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu
dokumentasi
pencatatan
asuhan
kebidanan
yang
mengakomodir kebutuhan hak ibu serta anak dan keluarganya,
sehingga buku tersebut mencatat tentang kesehatan ibu dan
anak serta pelayanan yang diberikan, kemudian disimpan oleh
ibu atau keluarga. Catatan yang dibuat pada buku KIA:
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1.

Catatan Kesehatan Ibu

2. Catatan Kesehatan Anak
3. Kartu Menuju sehat (KMS)
Informasi yang ada tentang kesehatan anak tentang:
1.

Perawatan bayi baru lahir sampai balita

2. Perawatan sehari-hari pada balita
3. Perawatan anak sakit
4. Cara pemberian makan anak
5. Cara merangsang perkembangan anak
6. Cara memberi makanan pengganti ASI (MP-ASI)
Catatan Perkembangan anak
Untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan bayi
dan balita dibuat KMS sampai anak berusia 5 tahun.
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang pendokumentasian, maka lakukan latihan berikut!
1.

Jelaskan yang dimaksud dengan pendokumentasian hasil
kegiatan !

2. Jelaskan fungsi dari catatan asuhan kebidanan !
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat dijawab, apabila anda membaca
kembali uraian tentang
1.

Pengertian pendokumentasian

2. Fungsi dari catatan asuhan kebidanan
RINGKASAN
Pendokumentasian merupakan pekerjaan mencatat atau
merekam peristiwa dan objek maupun aktifitas pemberian jasa
(pelayanan) yang dianggap berharga dan penting, meliputi,
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identitas pasien, status kesehatan, kebutuhan, kegiatan serta
respon pasien terhadap asuhan. Dapat juga sebagai wahana
komunikasi antar profesi untuk mengungkap fakta aktual untuk
dapat
dipertanggung
jawabkan.
Dalam
metode
pendokumentasian menggunakan SOAP (Subjektif, Objektif,
Assesment, Planing)
TES 2
Pilih satu jawaban yang paling tepat !
1. Suatu usaha yang dilakukan bidan dalam membuat
pencatatan tentang kondisi dan pelayanan yang telah
diberikan kepada pasien disebut....
a. Pelaporan
b. Pencatatan
c. Dokumentasi
d. Menulis format
2. Data yang diambil dari pasien atau orang tua anak
disebut....
a. Data primer
b. Data sekunder
c. Data utama
d. Data tersier
3. Data yang diambil dari hasil observasi dan pengukuran
adalah....
a. Data subjektif
b. Data objektif
c. Data penunjang orang tua
d. Data sekunder
4. Setelah data subjektif dan objektif telah terkumpul langkah
saudara berikut dalam pendokumentasian adalah....
a. Membuat planning
b. Membuat keputusan
c. Membuat assessment
d. Membuat evaluasi
185

5. Manfaat pendokumentasian antar profesi
adalah....
a. Sebagai bahan acuan belajar
b. Sebagai dokumen yang sah
c. Sebagai sarana membuat klaim asuransi
d. Sebagai bukti pengambilan obat

kesehatan

KUNCI JAWABAN TES
1.
2.
3.
4.
5.

C
B
B
C
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BAB 8
MENDEMONSTRASIKAN

THERMOREGULASI

Kegiatan Belajar

Dasar mengenai mendemonstrasikan termoregulasi sangat
penting sebagai landasan perawatan bayi selanjutnya,
pemahaman menyeluruh mengenai fungsi normal tubuh bayi
sangat membantu bidan dalam merawat bayi baru lahir
sehingga tetap sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan
setelah menempuh topik ini adalah mahasiswa mampu
mendemonstrasikan tentang termoregulasi .
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 3 topik, yaitu :
Topik 1
: Definisi Termoregulasi
Topik 2
: Pencegahan kehilangan panas
Topik 3
: Mekanisme kehilangan panas
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Uraian Materi
SISTEM THERMOREGULASI
A. Definisi Thermoregulasi
Termoregulasi adalah Suatu pengaturan fisiologis tubuh
manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan
kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan
secara konstan.
Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme
fisiologis dan prilaku. Agar suhu tubuh tetap konstan dan
berada dalam batasan normal, hubungan antara prodksi panas
dan pengeluaran panas harus dipertahankan. Hubungan
diregulasi melalui mekanisme neurologis dan kardiovaskular.
Perawat menerapkan pengetahuan mekanisme kontrol suhu
untuk meningkatkan regulasi suhu.
Hipotalamus yang terletak antara hemisfer serebral,
mengontror suhu tubuh sebagaimana kerja termostat dalam
rumah. Hipotalamus merasakan perubahan ringan pada suhu
tubuh. Hipotalamus anterior mengontror pengeluaran panas,
dan hipotalamus posterior mengontror produksi panas.
B. Pencegahan Kehilangan panas
Cegah terjadinya kehilangan panas pada bayi baru lahir
melalui upaya berikut:
1. Ruang bersalin yang hangat
Suhu ruagan minimal 25°C. tutup semua pintu dan jendela
2. Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan verniks
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3.

4.

5.

6.

Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh
lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.
Verniks akan membantu menghangatkan tubuh bayi.
Segera ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang
kering.
Letakkan bayi di dada atau perut ibu agar ada kontak kulit
ibu ke kulit bayi
Setelah tali pusat dipotong, letakkan bayi tengkurap di
dada atau perut ibu. Luruskan dan usahakan ke dua bahu
bayi menempel di dada atau perut ibu. Usahakan kepala
bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi sedikit
lebih rendah dari puting payudara ibu.
Inisiasi Menyusu Dini
Memberi kesempatan pada bayi menyusu sendiri segera
setelah lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada
atau perut ibu, dibiarkan merayap mencari puting dan
menyusu sampai puas. Proses ini berlangsung minimal 1 jam
pertama setelah bayi lahir.
Gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan
panas
Selimuti tubuh ibu dan bayi dengan kain hangat yang sama
dan pasang topi di kepala bayi. Bagian kepala bayi
memiliki permukaan yang relatif luas dan bayi akan dengan
cepat kehilangan panas jika bagian tersebut tidak tertutup.
Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir
Lakukan penimbangan setelah satu jam kontak kulit ibu
ke kulit bayi dan bayi selesai menyusu. Karena BBL cepat
dan mudah kehilangan panas tubuhnya (terutama jika tidak
berpakaian), sebelum melakukan penimbangan, terlebih
dulu selimuti bayi dengan kain atau selimut bersih dan
kering.
Berat bayi dapat dinilai dari selisih berat bayi pada saat
berpakaian atau diselimuti dikurangi dengan berat pakaian
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atau selimut.
Bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat
yaitu tidak kurang dari enam jam setelah lahir dan setelah
kondisi stabil. Memandikan bayi dalam beberapa jam
pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang
sangat membahayakan kesehatan BBL. Keringkan bayi
dengan segera setelah dimandikan.
7. Rawat Gabung
Ibu dan bayi harus tidur dalam satu ruangan selama 24
jam. Idealnya BBL ditempatkan di tempat tidur yang sama
dengan ibunya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk
menjaga agar bayi tetap hangat, mendorong ibu segera
menyusui bayinya dan mencegah paparan infeksi pada
bayi.
8. Resusitasi dalam lingkungan yang hangat
Apabila bayi baru lahir memerlukan resusitasi harus
dilakukan dalam lingkungan yang hangat.
9. Transportasi hangat
Bayi yang perlu dirujuk, harus dijaga agar tetap hangat
selama dalam perjalanan.
10. Pelatihan untuk petugas kesehatan dan Konseling untuk
keluarga
Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dan
keluarga tentang hipotermia meliputi tanda-tanda dan
bahayanya.
C. Mekanisme kehilangan panas
Bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuhnya melalui
cara-cara berikut:
1.

Evaporasi atau menguap
Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan
cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi
sendiri. Hal ini merupakan jalan utama bayi kehilangan panas.
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Kehilangan panas juga terjadi jika saat lahir tubuh bayi tidak
segera dikeringkan atau terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya
tidak segera dikeringkan dan diselimuti.
2. Konduksi
Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak
langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin.
Meja, tempat tidur atau timbangan yang temperaturnya lebih
rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi
melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakkan di atas
benda-benda tersebut.
3. Konveksi
Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat
bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi yang
dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin
akan cepat mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas juga
terjadi jika ada aliran udara dingin dari kipas angin, hembusan
udara dingin melalui ventilasi / pendingin ruangan.
4. Radiasi
Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi
ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu
lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi dapat kehilangan panas
dengan cara ini karena benda-benda tersebut menyerap radiasi
panas tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara
langsung).
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang nutrisi pada bayi, dan balita, maka lakukan latihan
berikut:
1.

Uraikan tentang termoregualsi!

2. Uraikan tentang pencegahan kehilangan panas!’
3. Jelaskan mekanisme kehilangan panas!
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PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat Anda jawab, apabila Anda
membaca kembali tentang uraian:
1.

Definisi termoregulasi

2. Pencegahan kehilangan panas
3. Mekanisme kehilangan panas
RINGKASAN
Termoregulasi adalah Suatu pengaturan fisiologis tubuh
manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan
kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan
secara konstan.
Upaya pencegahan kehilangan panas yang dapat
dilakukan yaitu ruang bersalin yang hangat, keringkan tubuh
bayi tanpa membersihkan verniks, letakkan bayi di dada perut
ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi, IMD, jangan segera
menimbang atau memandikan bayi baru lahir, rawat gabung.
Mekanisme kehilangan panas yaitu melalui evaporasi atau
menguap, konduksi, konveksi, dan radiasi.
SOAL TES
Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1. Hubungan regulasi dapat terjadi melalui berbagai
mekanisme, mekanisme tersebut disebut…
a. Mekanisme neurologis
b. Mekanisme kardiovaskular
c. Mekanisme hipotalamus
d. Mekanisme neurologis dan kardiovaskular
2. Pencegahan kehilangan panas dapat dilakukan dengan
berbagai cara yaitu…
a. Ruang bersalin yang bersih dan terbuka
b. Tubuh bayi dikeringkan setelah lahir
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c. Letakkan bayi dalam box bayi
d. Memandikan bayi dengan air hangat
3. Seorang ibu baru melahirkan anak pertama, agar bayi tidak
cepat kehilangan panas tubuh apa yang harus segera
dilakukan…
a. IMD
b. Memandikan bayi
c. Membedong bayi
d. Menggendong bayi
4. Seorang ibu melahirkan 1 jam yang lalu, kemudian bayi
dirawat gabung dengan ibu di ruangan ber AC, hal tersebut
akan mengakibatkan bayi kehilangan panas melalui cara…
a. Evaporasi
b. Konduksi
c. Konveksi
d. Radiasi
5. Seorang ibu baru saja melahirkan, bayi masih dalam
keadaan basah karena terkena air ketuban dan belum
dibersihkan. Hal tersebut akan mengakibatkan bayi cepat
kehilangan panas melalui cara…
a. Evaporasi
b. Konduksi
c. Konveksi
d. Radiasi
KUNCI JAWABAN
1. C
2. B
3. A
4. D
5. A
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BAB 9
KELAINAN BAWAAN
PADA NEONATUS, BAYI & BALITA

Kegiatan Belajar
Dasar mengenai kelainan bawaan pada bayi sangat penting
sebagai landasan perawatan bayi selanjutnya, pemahaman
menyeluruh mengenai fungsi normal tubuh bayi sangat
membantu bidan dalam merawat bayi baru lahir sehingga tetap
sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh
topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang
kelainan bawaan pada bayi.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 17 topik, yaitu:
1. Topik1 : Bibir sumbing
2. Topik2 : Atresia oesofagus
3. Topik3 : Hernia Diafragmatika
4. Topik4 : Omphalocele
5. Topik 5 : Atresia Recti / Atresia Ani
6. Topik 6 : Pes Varus
7. Topik 7 : Pes Valgus
8. Topik 8 : Fimosis
9. Topik 9 : Hipospadia
10. Topik 10 : Hidrosefalus
11. Topik 11 : Polidaktili
12. Topik 12 : Sidaktili
13. Topik 13 : Pochomelia
14. Topik 14 : Amelia
15. Topik 15 : Meningocelle
16. Topik 16 : Obstruksi Biliaris
17. Topik 17 : Hirschprung
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Uraian Materi
TOPIK 1
BIBIR SUMBING/LABIOSCHISIS
A. LABIOSCHISIS
1.

Pengertian Labioschisis
a. Labio = bibir

Schisis = celah / belahan

Jadi labioschisis adalah celah congenital pada lateral
bibir atas.
b. Teori sekarang : tidak terbentuk ectoderm di tempat
tersebut sehingga ektoderm dan endoderm diserap. Jadi
sudah bersatu tapi tidak kuat sehingga pecah lagi.
Adapun berapa pembagian laboischisis adalah sebagai
berikut:
a. Inkomplet (hanya kena bibir)
b. Komplet (bibir, lantai hidung dan prosesus alveolaris)

2. Penyebab Labioschisis
Beberapa penyebab labioschisis adalah herediter
(mutasi gen,kelainan kromosom), faktor lingkungan, faktor
usia ibu, obat-obatan, nutrisi, daya pembentukan embrio
yang menurun, penyakit infeksi, radiasi, stres emosional,
trauma, terutama pada kehamilan trimester pertama.
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Teori yang Menggambarkan terjadinya labioschisis:
a. Teori Fusi
Disebut teori klasik. Pada akhir minggu keenam dan
awal minggu ketujuh masa kehamilan, prosesus
maksilaris berkembang ke arah depan menuju garis
median, mendekati prosesus nasomedialis dan kemudian
bersatu. Bila terjadi kegagalan fusi antara prosesus
maksilaris dengan proses medialis maka celah bibir akan
terjadi.
b. Teori hambatan perkembangan.
Disebut juga teori penyusupan dari mesoderm.
Mesoderm mengadakan penyusupan menyeberangi
celah sehingga bibir atas berkembang normal. Victor
Veau bersama dengan Hochsteter menyatakan bila
terjadi kegagalan migrasi mesodermal menyeberangi
celah maka celah bibir akan terbentuk
c. Teori Mesodermal sebagai kerangka membran brankhial
Pada minggu kedua kehamilan, membran brankhial
memerlukan jaringan mesodermal yang bermigrasi
melalui puncak kepala dan kedua sisi ke arah muka. Bila
mesodermal tidak ada maka dalam pertumbuhan
embrio membran brankhial akan pecah sehingga akan
terbentuk celah bibir.
d. Gabungan teori fusi dan penyusupan mesodermal
3. Tanda-tanda Labioschisis
a. Celah pada bibir
b. Gangguan gizi : susah menyusui
c. Gigi tumbuh tak normal : menonjol
d. Sering disertai infeksi mulut
4. Penatalaksanaan Labioschisis
a. Mempertahankan
caranya:

jalan nafas

agar tetap

terbuka,
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b. Pemberian nutrisi yang cukup dan hati-hati dengan
pipet,pakai pompa susu,sendok dan lain-lain
c.

Perawatan dokter gigi

d. Memberikan dukungan emosional pada ortu
e. Tindakan operasi:
1)

Labioplasty untuk labio schisis unilateral

2) Labioplasti untuk penanganan labioschisis bilateral

B. LABIOPALATOSCHIZIS
1.

Pengertian Labiopalatoschizis
a. Palato = langit-langit, Schisis = celah
Adanya celah kongenital pada langit-langit (Palatum
durum dan mole )
b. Platoschisis: gagalnya fusi normal palatum dari regio
premaxilaris kearah posterior menuju uvula

2. Penyebab Labiopalatoschizis
Penyebab dari labiopalatoschzisis adalah : Lingkungan,
genetik, gangguan transmisi chromosom:
a. Trisomy 13-15-18-21(Down syndrome)
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Dapat diikuti ± 300 macam kel.kongenital lain
(Syndroma Labio Platoschisis)
b. Familier ( sering disertai kelainan lain)
1) Salah satu orang tua sumbing kemungkinan anak
sumbing 15 %
2) Orang tua tidak sumbing anak pertama sumbing
kemungkinan anak berikut sumbing 7 %.
3. Tanda Labiopalatoschizis
a. Celah pada langit
b. Gangguan mengisap / makan
c. Otitis Media Purulenta / Infeksi Saluran Pernapasan Akut
dan akhirnya berdampak pada tuli
d. Suara sengau
e. Pertumbuhan gigi terganggu
4. Pembagian Labiopalatoschizis
a. Inkomplete bila langit lunak disertai sebagian langit
keras
b. Complete bila sampai foram
5. Penatalaksanaan Labiopalatoschizis
a. Pemberian nutrisi yang cukup dengan memakai pompa
susu,sendok,pipet dan lain-lain
b. Bimbingan psikolog
c. Perawatan dokter gigi
d. Tindakan operasi
1) Platoplasty
2) Sphincteroplasty
TOPIK 2
ATRESIA ESOFAGUS
A. Pengertian Atresia Esofagus
Atresia Esophagus adalah perkembangan embrionik
abnormal esophagus yang menghasilkan pembentukan suatu
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kantong (blind pouch), atau lumen berkurang tidak memadai
yang mencegah perjalanan makanan / sekresi dari faring ke
perut.
B. Penyebab Atresia Esofagus
Sampai saat ini belum diketahui zat teratogen apa yang bisa
menyebabkan terjadinya kelainan Atresia Esofagus, hanya
dilaporkan angka rekuren sekitar 2 % jika salah satu dari
saudara kandung yang terkena. Atresia Esofagus lebih
berhubungan dengan sindroma trisomi 21, 13 dan 18 dengan
dugaan penyebab genetik. Namun saat ini, teori tentang
tentang terjadinya atresia esofagus menurut sebagian besar ahli
tidak lagi berhubungan dengan kelainan genetik. Perdebatan
tetang proses embriopatologi masih terus berlanjut, dan hanya
sedikit yang diketahui.
C. Tanda-tanda Atresia Esofagus
Ada beberapa keadaan yang merupakan gejala dan tanda
atresia esofagus, antara lain:mulut berbuih (gelembung udara
dari hidung dan mulut) dan liur selalu meleleh dari mulut bayi,
sianosis,batuk dan sesak napas,gejala pneumonia akibat
regurgitasi air ludah dari esofagus yang buntu dan regurgitasi
cairan lambung melalui fistel ke jalan napas,perut kembung
atau membuncit, karena udara melalui fistel masuk kedalam
lambung dan usus,oliguria, karena tidak ada cairan yang masuk
dan biasanya juga disertai dengan kelainan bawaan yang lain,
seperti kelainan jantung, atresia rectum atau anus.
D. Penatalaksanaan Atresia Esofagus
Atresia merupakan kasus gawat darurat. Prabedah,
penderita seharusnya ditengkurapkan untuk mengurangi
kemungkinan isi lambung masuk ke paru-paru. Kantong
esofagus harus secara teratur dikosongkan dengan pompa
untuk mencegah aspirasi sekret. Perhatian yang cermat harus
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diberikan terhadap pengendalian suhu, fungsi respirasi, dan
pengelolaan anomali penyerta.
1.

Penatalaksanaan Medis
Pengobatan dilakukan dengan operasi.

2. Penatalaksanaan Keperawatan
Sebelum dilakukan operasi, bayi diletakkan setengah duduk
untuk mencegah terjadinya regurgitasi cairan lambung
kedalam paru. Cairan lambung harus sering diisap untuk
mencegah aspirasi. Untuk mencegah terjadinya hipotermia,
bayi hendaknya dirawat dalam incubator agar
mendapatkan lingkungan yang cukup hangat. Posisinya
sering di ubah-ubah, pengisapan lender harus sering
dilakukan. Bayi hendaknya dirangsang untuk menangis agar
paru berkembang.
3. Pendekatan Post Operasi
Segera setelah operasi pasien dirawat di NICU dengan
perawatan sebagai berikut :
a. Monitor pernafasan,suhu tubuh, fungsi jantung dan
ginjal
b. Oksigen perlu diberikan dan ventilator pernafasan
dapat diberi jika dibutuhkan.
c.

Analgetik diberi jika dibutuhkan

d. Pemeriksaan darah dan urin dilakukan
mengevaluasi keadaan janin secara keseluruhan

guna

e. Pemeriksaan scaning dilakukan untuk mengevalausi
fungsi esofagus
f.

Bayi diberikan makanan melalui tube yang terpasang
lansung ke lambung (gastrostomi) atau cukup dengan
pemberian melalui intravena sampai bayi sudah bisa
menelan makanan sendiri.

g. Sekret dihisap melalui tenggorokan dengan slang
nasogastrik.
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h. Perawatan di rumah sakit lebih kurang 2 minggu atau
lebih, tergantung pada terjadinya komplikasi yang bisa
timbul pada kondisi ini. Pemeriksaan esofagografi
dilakukan pada bulan kedua, ke enam, setahun setelah
operasi untuk monitor fungsi esofagus.
TOPIK 3
HERNIA DIAFRAGMATIKA
A. Pengertian Hernia Diafragmatika
Hernia Diafragmatika adalah penonjolan organ perut ke
dalam rongga dada melalui suatu lubang padadiafragma.
Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dan
rongga perut.
B. Penyebab Hernia Diafragmatika
Penyebabnya tidak diketahui. Ditemukan pada 1 diantara
2200-5000 kelahiran dan 80- 90% terjadi pada sisi tubuh
bagian kiri.
C. Tanda-tanda Hernia Diafragmatika
Gejalanya berupa:
1.

Gangguan pernafasan yang berat

2. Sianosis (warna kulit kebiruan akibat kekurangan oksigen)
3. Takipneu (laju pernafasan yang cepat)
4. Bentuk dinding dada kiri dan kanan tidak sama (asimetris)
5. Takikardia (denyut jantung yang cepat).
6. Lambung, usus dan bahkan hati dan limpa menonjol
melalui hernia. Jika hernianya besar, biasanya paru-paru
pada sisi hernia tidak berkembang secara sempurna.
7. Setelah lahir, bayi akan menangis dan bernafas sehingga
usus segera terisi oleh udara. Terbentuk massa yang
mendorong jantung sehingga menekan paru-paru dan

202

terjadilah sindroma gawat pernafasan.
Diagnosis ditegakkan
pemeriksaan fisik, yaitu:

berdasarkan

gejala

dan

hasil

1. Gerakan dada pada saat bernafas tidak simetris
2. Tidak terdengar suara pernafasan pada sisi hernia
3. Bising usus terdengar di dada
4. Perut teraba kosong.
5. Rontgen dada menunjukkan adanya organ perut di rongga
dada.
D. Penatalaksanaan Hernia Diafragmatika
Hernia diafragmatika diatasi dengan pembedahan darurat.
Organ perut harus dikembalikan ke rongga perut dan lubang
pada diafragma diperbaiki.
TOPIK 3
OMPHALOCELE
A. Pengertian Omfalocel
Kelainan yang berupa protusi isi rongga perut keluar
dinding perut disekitar umbilicus, benjolan terbungkus dalam
suatu kantong (A.H. Markum, 1991:245).
B. Penyebab Omfalocel
Omfalokel terjadi karena dinding abdomen gagal untuk
berkembang selama masa embrio saat berusia10 minggu
(Hamilton, 1995:257).
C. Tanda-tanda Omfalocel
Protrusi dari kantong yang berisi usus dan visera abdomen
melalui defek dinding abdomen pada umbilicus (Umbilikus
terlihat menonjol keluar). Pada omfalokel tampak kantong
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yang terisi usus dengan atau tanpa hepar di garis tengah pada
bayi baru lahir.
Pada omfolokel yang besar, bisa terjadi distosia dan bias
mengakibatkan luka pada hepar.
D. Penatalaksanaan Omfalocel
Dilakukan tindakan operasi dengan tujuan memasukkan
protusi usus dan menutup lubang hernia tersebut. Perawatan
Omfalocel:
1.

Pada saat lahir kantung omfalokel dengan segera ditutupi
menggunakan kasa steril

2. Tubuh bayi dijaga agar jumlah penguapan tubuh tidak
bertambah
3. Dipasang pipa nasogastrik untuk dekompresi
sedangkan makanan diberikan melalui intravena

perut

4. Antibiotik dengan spektrum luas dapat segera diberikan.
5. Melindungi kantong omfalokel yang mudah pecah dari
rupture dan infeksi serta memenuhi kebutuhan bayi lainnya
untuk bertahan.
6. konsultasi
7. Bayi dirawat diruang perawatan intensif, dimana keadaan
umumnya dapat dievaluasi terus-menerus.
8. Orang tua diberikan dorongan untuk berkunjungan dan
menggendong bayinya, berbicara dengannya dan
memberikan mereka suatu lingkungan yang merangsang
seperti mobil-mobilan, boneka dan musik sampai mereka
cukup sembuh untuk kembali kerumah.
9. Bila bayi dipulangkan pesankan kepada ibunya untuk
mencegah infeksi dan ajarkan cara merawatnya seperti
yang dilakukan dirumah sakit serta kapan harus datang.
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TOPIK 4
ATRESIA RECTI/ANI
A. Pengertian Atresia Ani
Atresia ani adalah tidak adanya anus. Terdapat 3 tipe:
1.

Tipe rendah : bila ujung usus mendekati kulit di tempat
anus seharusnya

2. Tipe tinggi (Kelainan ini lebih banyak ditemukan pada bayi
laki-laki, sebaliknya kelinan letak redah sering ditemukan
pada bayi perempuan. Pada perempuan dapat ditemukan
fistula rektoperinium dan fistula rektovagina juga dapat
ditemukan tipe cloaca, sedangkan pada laki-laki dapat
ditemukan fistula yaitu ektourinaria.
3. Membran anus menetap.
B. Penyebab Atresia Ani
Penyebab dari Atresia Ani adalah:
1. Putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah
dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang dubur
2. Gangguan organogenesis dalam kandungan kegagalan
pertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12
minggu/3 bulan
3. Adanya gangguan atau berhentinya perkembangan
embriologik didaerah usus, rektum bagian distal serta
traktus urogenitalis, yang terjadi antara minggu keempat
sampai keenam usia kehamilan.
4. Berkaitan dengan sindrom down
C. Tanda-tanda Atresia Ani
1. Tidak ada anus
2. Perut kembung, tidak bisa defekasi, ileus obstruksi-muntah
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D. Penatalaksanaan Atresia Ani
Penatalaksanaan Atresia Ani meliputi:
1.

Penanganan secara preventif antara lain:
Kepada ibu hamil hingga kandungan menginjak usia tiga
bulan untuk berhati-hati terhadap obat-obatan, makanan
awetan dan alkohol yang dapat menyebabkan atresia ani.

2. Pemeriksaan segera setelah bayi lahir
a. Memeriksa lubang dubur bayi saat baru lahir karena
jiwanya terancam jika sampai tiga hari tidak diketahui
mengidap atresia ani karena hal ini dapat berdampak
feses atau tinja akan tertimbun hingga mendesak paruparunya.
b. Segera Rujuk RS untuk penatalaksanaan medis
Penatalaksanaan Medis :
a. Letak rendah : fistelektomi di tempat yg lunak / anus
b. Letak tinggi : colostomy
Untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat
penyumbatan usus, segera dilakukan kolostomi sementara.
Kolostomi adalah pembuatan lubang pada dinding perut
yang
disambungkan
dengan
ujung
usus
besar.
Pengangkatan
bagian
usus
yang
terkena
dan
penyambungan kembali usus besar biasanya dilakukan
pada saat anak berusia 6 bulan atau lebih. Jika terjadi
perforasi (perlubangan usus) atau enterokolitis, diberikan
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antibiotik.
TOPIK 5
PES VARUS
A. Definisi
Pes Varus adalah kelainan yang meliputi fleksi dari
pergelangan kaki, inversi dari tungkai, adduksi dari kaki depan,
dan rotasi media dari tibia.
Talipes berasal dari kata Talus yang berarti ankle (mata
kaki) dan pes yang berarti adanya kelainan pada kaki sehingga
mengakibatkan penderita berjalan menggunakan mata kakinya,
sednagkan Equino berarti seperti kuda, varus adalah bengkok
kedalam.
B. Tanda Tanda Pes Varus
Jadi pada penderita denfan CTEV, memiliki 3 kondisi
medis, yakni:
1.

Kaki depan tertarik kedalam (adduction) sehingga telapak
kaki menghadap ke atas (supination)

2. Tumit kedalam (inversion)
3. Pergelangan kaki atau ankle dalam keadaan bengkok ke
dalam (plantar flexion)
C. Penyebab Pes Varus
Beberapa dugaan mengenai penyebab terjadinya CTEV
adalah:
1.

Teori Kromosom
Dimungkinkan karena cacat dari sel germativum yang tidak
dibuahi dan muncul sebelum fertilisasi.

2. Teori Embrio
Terjadi

pada

CTEV

Primer

yang

terjadi

pada

sel
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germinativum yang dibuahi (Irani dan Sherman) yang
menyatakan bahwa kelainan terjadi antara masa konsepsi
dan minggu ke 12 kehamilan.
3. Teori Otogenik
Adanya hambatan dalam perkembangan minggu ke 7-8
masa gestasi. Teori ini dihubungkan dengan perubahan
pada genetic
4. Teori Fetus
Adanya blok mekanik
lingkungan intrauterine

pada

perkembangan

akibat

5. Teori Neurogenik
Kelainan primer pada jaringan neurogenic
6. Teori Aminogenik
Kelainan primer yang terjadi pada otot
D. Penatalaksanaan
Penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
pes varus adalah:
1.

Tindakan Non Bedah
a. Metode Ponseti
Metode yang sering dilakukan. Caranya kaki
diregangkan dan dipasang cast/gips sepanjang lutut.
Setiap minggu, ahli Ortopedi melepas cast tersebut lalu
meragangkannya ke bentuk yang ebanr dan dipasang
cast kembali. Setelah 3-x pemasangan cast, mata kaki
dalam posisi lurus namun tendon achiles akan
memendek, sehingga memerlukan pembedahan.
Setelah itu, dilakukan pemasangan cast terakhir selama
3 minggu dan terakhir dibuka dan dipasang brace
selama 3 bulan dan selanjutnya setiap malam selama 2
tahun. Metode ini cukup efektif tetapi membutuhkan
partisipasi aktif dari orangtua, terutama saat perawatan
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brace.
b. Metode French Functional
Peregangan, latihan, pemijatan, dan imobilisasi kaki
menggunakan perban non elastis. Metode ini dilakukan
oleh terapis selama 3 bulan pertama dan saat
bersamaan pula orangtua juga diberikan pelatihan
untuk melakukan hal yang sama di rumah. Metode ini
berlanjut sampai anak berusia 2 tahun.
2. Tindakan Bedah
Pembedahan dilakukan guna memperbaiki tendon,
ligament, dan sendi pada kaki atau engkel. Dilakukan saat
pasien berusia 9-12 tahun. Setelah operasi masih tetap
dipasang cast sering dengan proses penyembuhan dan juga
sepatu atau brace selama beberapa tahun pasca operasi.
3. Tanpa Terapi
Tanpa terapi, pasien clubfoot akan berjalan dengan
bagian luar kakinya, yang mungkin menimbulkan nyeri dan
atau disabilitas.
Kelainan ini dapat mengakibatkan adanya relaps, tanpa
memperdulikan apakah kelainan tersebut diterapi secara
operatif maupun konservatif. Salah satu alasan terjadinya
relaps antara lain adalah kegagalan ahli bedah dalam
mengenali kelainan patoanatomi yang mendasarinya.
TOPIK 6
PES VALGUS
A. Definisi
Talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki
anak. Valgus bisa disebabkan oleh penyakit Blount, yakni
tulang kering melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam
sendi lutut. Jika bengkoknya terlihat lebih pada satu kaki saja,
penyebabnya bisa karena hambatan pertumbuhan.
Biasanya valgus akan normal kembali saat anak usia 8
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tahun. Talipes Valgus ini mempunyai penyebabnya lain, yakni
karena lembeknya ligamen sebelah dalam. Begitu lembeknya
sehingga waktu anak berdiri, kakinya tidak dapat menunjang
tubuh dengan baik. Ini juga baru tampak saat bayi mulai dapat
berdiri.
B. Tanda Tanda Pes Varus
Jadi pada penderita denfan CTEV, memiliki 3 kondisi
medis, yakni:
1.

Kaki depan tertarik kedalam (adduction) sehingga telapak
kaki menghadap ke atas (supination)

2. Tumit kedalam (inversion)
3. Pergelangan kaki atau ankle dalam keadaan bengkok ke
dalam (plantar flexion)
C. Penyebab Pes Varus
Beberapa dugaan mengenai penyebab terjadinya CTEV
adalah:
1.

Teori Kromosom
Dimungkinkan karena cacat dari sel germativum yang tidak
dibuahi dan muncul sebelum fertilisasi.

2. Teori Embrio
Terjadi pada CTEV Primer yang terjadi pada sel
germinativum yang dibuahi (Irani dan Sherman) yang
menyatakan bahwa kelainan terjadi antara masa konsepsi
dan minggu ke 12 kehamilan.
3. Teori Otogenik
Adanya hambatan dalam perkembangan minggu ke 7-8
masa gestasi. Teori ini dihubungkan dengan perubahan
pada genetic
4. Teori Fetus

210

Adanya blok mekanik
lingkungan intrauterine

pada

perkembangan

akibat

5. Teori Neurogenik
Kelainan primer pada jaringan neurogenic
6. Teori Aminogenik
Kelainan primer yang terjadi pada otot
D. Penatalaksanaan
Penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
pes varus adalah:
1.

Tindakan Non Bedah
a. Metode Ponseti
Metode yang sering dilakukan. Caranya kaki
diregangkan dan dipasang cast/gips sepanjang lutut.
Setiap minggu, ahli Ortopedi melepas cast tersebut lalu
meragangkannya ke bentuk yang ebanr dan dipasang
cast kembali. Setelah 3-x pemasangan cast, mata kaki
dalam posisi lurus namun tendon achiles akan
memendek, sehingga memerlukan pembedahan.
Setelah itu, dilakukan pemasangan cast terakhir selama
3 minggu dan terakhir dibuka dan dipasang brace
selama 3 bulan dan selanjutnya setiap malam selama 2
tahun. Metode ini cukup efektif tetapi membutuhkan
partisipasi aktif dari orangtua, terutama saat perawatan
brace.
b. Metode French Functional
Peregangan, latihan, pemijatan, dan imobilisasi kaki
menggunakan perban non elastis. Metode ini dilakukan
oleh terapis selama 3 bulan pertama dan saat
bersamaan pula orangtua juga diberikan pelatihan
untuk melakukan hal yang sama di rumah. Metode ini
berlanjut sampai anak berusia 2 tahun.
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2. Tindakan Bedah
Pembedahan dilakukan guna memperbaiki tendon,
ligament, dan sendi pada kaki atau engkel. Dilakukan saat
pasien berusia 9-12 tahun. Setelah operasi masih tetap
dipasang cast sering dengan proses penyembuhan dan juga
sepatu atau brace selama beberapa tahun pasca operasi.
3. Tanpa Terapi
Tanpa terapi, pasien clubfoot akan berjalan dengan
bagian luar kakinya, yang mungkin menimbulkan nyeri dan
atau disabilitas.
Kelainan ini dapat mengakibatkan adanya relaps, tanpa
memperdulikan apakah kelainan tersebut diterapi secara
operatif maupun konservatif. Salah satu alasan terjadinya
relaps antara lain adalah kegagalan ahli bedah dalam
mengenali kelainan patoanatomi yang mendasarinya.
TOPIK 7
FIMOSIS
A. Pengertian Fimosis
Fimosis adalah keadaan dimana kulit penis (preputium)
melekat pada bagian kepala penis (gland penis) dan
mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran air seni sehingga
bayi atau anak mengalami kesulitan dan kesakitan saat kencing.
B. Penyebab Fimosis
Kelainan bawaan yang diderita sejak lahir yaitu adanya
penyempitan prepusium sejak lahir, dikarenakan kulit penis
(preputium) melekat pada bagian kepala (gland) dan
mengakibatkan tersumbatnya saluran air seni.
C. Gejala Fimosis
1.

Anak sulit berkemih
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2. Sering menangis keras sebelum urine
terlihat sembab

keluar,

atau

3. Kulit kulup ( prepusium ) terbelit dan menggembung
sewaktu anak kencing (ballooning)
4. Kulit preputium yang melekat erat pada gland penis
D. Penatalaksanaan Neonatus dengan Fimosis
1.

Setiap bayi baru lahir harus diperhatikan apakah bayi telah
berkemih setelah lahir atau paling lambat 24 jam setelah
lahir.

2. Bayi laki-laki yang akan dimandikan terutama yang
mengalami fimosis hendaknya prepusiumnya di dorong
kebelakang, kemudian ujungnya dibersihkan dengan kapas
DTT.
3. Bila fimosis menyebabkan hambatan aliran air seni,
diperlukan tindakan sirkumsisi. Sirkumsisi pada fimosis
berfungsi untuk mengangkat prepusium yang menutupi
gland penis. Perawatan setelah dilakukan khitan adalah beri
salep antibiotik sekitar luka untuk mencegah infeksi. Luka
bekas khitan harus dijaga kebersihanya terutama setelah
kencing, popok / celana dalam jangan sampai lembab.
TOPIK 8
HIPOSPADIA
A. Pengertian Hypospadia
1.

Hipospadia adalah deformitas umum dimana uretra
pada anak laki-laki terbuka di suatu tempat sepanjang
permukaan bawah penis (Hamilton,1995 : 259).
Hipospadia muara orifisium uretra eksterna (lubang
tempat air seni keluar) berada diproksimal dari
normalnya yaitu pada ujung distal glans penis,
sepanjang ventral batang penis sampai perineum
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(Lakshmi Nawasasi, 2005).
2. Hipospadia adalah suatu keadaan dimana lubang
uretra terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung
penis (mediacastore.com 2008).
3. Hipospadia merupakan kelainan abnormal dari
perkembangan uretra anterior dimana muara dari
uretra terletak ektopik pada bagian ventral dari penis
proksimal hingga glands penis (Oktavianus, 2008 :
okto’s Site).
B. Penyebab Hypospadia
Adanya hambatan penutupan uretra penis pada kehamilan
minggu ke-10 sampai ke-14 ( A.H Markum, 1996 : 257).
Penyebab pasti hipospadia tidak diketahui secara pasti.
Beberapa etiologi dari hipospadia telah dikemukakan.Sekitar
28% penderita ditemukan adanya hubungan familial.
Pembesaran tuberkel genitalia dan perkembangan lanjut dari
phallus dan uretra tergantung dari kadar testosteron selama
proses embriogenesis. Jika testis gagal memproduksi sejumlah
testosteron atau jika sel-sel struktur genital kekurangan reseptor
androgen atau tidak terbentuknya androgen converting
enzyme (5 alpha-reductase) maka hal-hal inilah yang diduga
menyebabkan terjadinya hipospadia (Oktavianus, 2008 :
okto’s Site).
C. Tanda-tanda Hypospadia
Gejalanya adalah:
1. Testis tidak turun
2. Lazim ditemukan hernia inguinalis
3. Lubang penis tidak terdapat di ujung penis, tetapi berada di
bawah atau di dasar penis
4. Penis melengkung ke bawah
5. Penis tampak seperti berkerudung karena adanya kelainan
pada kulit depan penis
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6. Jika berkemih, anak harus duduk (Oktavianus, 2008 : okto’s
Site).
D. Penatalaksanaan Hypospadia
1.

Penatalaksanaan
hipospadia
adalah
dengan
pembedahan. Tujuan prosedur pembedahan
hipospadia adalah:
a. Membuat
chordee

penis

yang

lurus

dengan

jalan
pada

memperbaiki

b. Membentuk uretra dan meatusnya yang bermuara pada
ujung penis (Uretroplasti)
c.

Untuk mengembalikan aspek normal dari genitalia
eksterna (kosmetik)

2. Jika hipospadia terdapat di pangkal penis, mungkin perlu
dilakukan pemeriksaan radiologis untuk memeriksa kelainan
bawaan lainnya. Bayi yang menderita hipospadia sebaiknya
tidak disunat. Kulit depan penis dibiarkan untuk digunakan
pada pembedahan nanti.
TOPIK 9
HIDROCHEPALUS
A. Pengertian Hydrosefalus
Hidrosefalus (kepala-air, istilah yang berasal dari bahasa
Yunani: "hydro" yang berarti air dan "cephalus" yang berarti
kepala; sehingga kondisi ini sering dikenal dengan "kepala air").
Suatu keadaan dimana terdapat timbunan likuar serebrospinalis
yang berlebihan dalam ventrikel-ventrikel dan ruang
subarakhnoid yang disertai dengan kenaikan tekanan
intrakranial.
B. Pembagian Hydrosefalus
Ada

dua

macam

hidrosefalus

yang

dikelompokkan
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berdasarkan penyebabnya yaitu hidrosefalus obstruktif dan
non-obstruktif :
1.

Hidrosefalus obstruktif disebabkan karena adanya obstruksi
pada sirkulasi cairan serebrospinal.

2. Hidrosefalus non-obstruktif biasanya karena produksi CSS
yang berlebihan, gangguan absrobsi pada granula
archanoid, dan perdarahan intraventrikular.
C. Tanda-tanda Hydrosefalus
1.

Ukuran Kepala lebih besar dibandingkan tubuh

2. Ubun-ubun besar melebar dan tidak menutup pada
waktunya, teraba tegang atau menonjol
3. Adanya pembesaran tengkorak dan terjadi sebelum sutura
menutup
4. Kulit kepala menipis dengan disertai pelebaran vena pada
kepala
5. Bola mata terdorong kebawah sehingga sklera tampak di
atas iris seakan-akan terlihat seperti matahari terbenam
”sunset sign”
6. Terdapat tanda “ cracked pot sign “ yaitu bunyi pot
kembang yang retak pada saat dilakukan perkusi kepala
7. Anak sering menangis merintih menjadi cepat terangsang,
hilang nafsu makan, tonus otot diseluruh tubuh kurang
baik, tubuh kurus dan perkembangan menjadi terhambat.
D. Penatalaksanaan Hydrosefalus
1.

Melakukan pengukuran lingkar kepala secara rutin untuk
mengetahui perubahan ukuran kepala sekecil mungkin.

2. Pada beberapa anak dengan keadaan yang semakin
melemah serta hilangnya nafsu makan memerlukan asupan
nutrisi dengan memasang NGT
3. Memberikan lingkungan yang nyaman tidak bising karena
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anak ini mudah terangsang oleh suara akibat kelemahan
kondisinya.
4. Memberitahu keluarga supaya terus menjaga kebersihan
saat kontak dengan anak, menjaga kebersihan lingkungan
sekitar anak karena anak dengan hidrosefalus mudah
terinfeksi
5. Segera bekerjasama dengan dokter / rujuk di RS untuk
mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Karena kelainan ini
memerlukan tindakan operatif.
TOPIK 10
POLIDAKTILI
A. Definisi Polidaktili
Polidaktili adalah kelainan fisik bawaan pada manusia yang
ditandai dengan memiliki jari tangan atau jari kaki tambahan
sehingga tampilannya lebih banyak dari lima. Polydactyly
berasal dari bahasa Yunani “polys”, yang berarti ‘banyak’, dan
“daktylos, yang berarti ‘jari’.
Polidaktili ini biasanya hanya ada pada satu sisi tangan. Jari
tambahan biasanya terletak di sisi ibu jari (radial), kelingking
(ulnar), atau di tengah (central). Jari kelingking tambahan
(post-axial polydactyly) paling umum ditemukan pada populasi
orang kulit hitam. Sedangkan di Asia, jari tambahan yang
paling banyak ditemukan ada di ibu jari (pra-aksial
polydactyly). Kelebihan jari ini ada yang bentuknya sempurna
mirip layaknya jari biasa, tapi ada juga berkembang tidak
normal; berukuran lebih kecil dan “hidup” berdempetan
dengan jari lainnya.
Polidaktili didiagnosis setelah pemeriksaan riwayat
kesehatan menyeluruh dan juga pemeriksaan fisik yang hatihati. Sinar-X sering digunakan untuk mendiagnosiskan dan
mengidentifikasi setiap tulang jari-jari dan tangan.
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B. Penyebab
Berikut adalah beberapa kemungkinan penyebab polidaktili
yang diketahui:
1. Kelainan genetik dan kromosom
Polidaktili bisa diturunkan secara genetik (autosomal
dominan). Jika salah satu pasangan suami atau istri
memiliki polidaktili, sangat besar kemungkinannya anak
akan mengalami hal yang sama. Kelainan genetik pada
ayah atau ibu kemungkinan besar juga akan berpengaruh
pada polidaktili yang dialami anak.
2. Faktor cacat lahir
Kelainan fisik ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai
faktor yang menyebabkan anak lahir dengan cacat fisik,
misalnya terkena paparan radiasi nuklir, sinar gamma, dan
sinar rontgen. Foto rontgen yang terlalu sering dan
berulang pada kehamilan kurang dari 12 minggu dapat
memberikan gangguan berupa kecacatan lahir pada janin.
Banyak pula zat dan obat-obatan yang digunakan
untuk mengobati beberapa penyakit tertentu juga berisiko
tinggi menyebabkan cacat lahir pada anak jika dikonsumsi
saat hamil. Alkohol salah satunya. Ibu hamil yang
mengonsumsi minuman keras terutama di trimester
pertama dapat menyebabkan kecacatan fisik pada
janinnya, juga meningkatkan risiko kelainan yang dikenal
dengan sebutan fetal alcoholic syndrome.
Terkena paparan virus gawat selama kehamilan, seperti
TORCH, toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, sipilis, dan
herpes juga bisa meningkatkan risiko anak Anda memiliki
banyak jari lebih dari lima. Infeksi TORCH dapat
menimbulkan berbagai kecacatan lahir, keguguran, sampai
kematian janin dalam kandungan
C. Penatalaksanaan
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Pengobatan polidaktili hanya dapat dilakukan lewat
pembedahan, dan tekniknya pun bervariasi. Yang paling
sederhana adalah pembedahan membuang keseluruhan jari
tambahan, atau yang lebih kompleks, pembedahan dengan
melibatkan tulang, ligament, dan tendon di jaringan tangan.
TOPIK 12
SINDAKTILI
A. Definisi
Sindaktili merupakan kelainan jari yang kondisinya melekat
atau dempet, bisa melekat antara 2 jari atau lebih sehingga
telapak tangan atau kaki menjadi berbentuk seperti kaki bebek
atau angsa (webbed fingers). Dalam keadaan normal, saat janin
masih di dalam kandungan, ada sejumlah gen yang berfungsi
untuk memerintahkan deretan sel diantara dua jari untuk
memisah dengan sempurna. Tapi, pada kelainan ini, gen
tersebut mengalami gangguan. Akibatnya, jari-jari tetap
menyatu dan tidak terpisah menjadi lima jari yang lainnya.
Bentuk kelainan sindaktili ini ada yang pelekatannya hanya
sepertiga dari panjang jari, atau sepanjang jari saling melekat.
Pelekatan juga bisa hanya terjadi pada jaringan kulit, tendon
(jaringan lunak), bahkan di kedua tulang jari yang
bersebelahan.
Kelainan ini sebetulnya bisa mengganggu serta
menghambat proses tumbuh-kembang anak. Karena jari yang
dempet menghambat pertumbuhan jari dari gerakan jari-jari
lain di sampingnya. Bila tidak diatasi, dapat mengganggu
perkembangan mental anak juga.
B. Penyebab
Selain adanya gangguan genetika sejak dalam lahir,
penyebabnya terjadinya jari sindaktili adalah kondisi lainnya di
dalam rahim. Kelainan ini yang menyebabkan posisi janin tidak

219

normal, cairan ketuban pecah, atau bahkan obat-obatan
tertentu yang dikonsumsi ibu selama hamil. Apabila
penyebabnya akibat kelainan genetika, maka akan sulit
dilakukan pencegahan. Namun sebetulnya hal ini dapat
diperkecil bila penyebabnya adalah obat-obatan yang
dikonsumsi ibu selama hamil.
C. Penatalaksanaan
Sejauh ini, cara untuk memisahkan jari yang melekat satu
sama lain bisa dilakukan dengan operasi pemisahan. Biasanya,
operasi ini dilakukan ketika anak berusia 12-18 bulan. Proses
pembedahannya juga tergantung berapa banyak jari yang
melekat.
Bila tidak hanya dua jari yang melekat, operasi pemisahan
bisa dilakukan satu per satu untuk mencegah adanya komplikasi
pada luka dan mengindari pendarahan pada jari yang ingin
dipisah.
Setelah pemisahan ini dilaukan, mungkin dibutuhkan
cangkok pada jari-jari kulit untuk menutupi sebagian luka.
Pastinya proses ini membutuhkan waktu yang sedikit lama.
Semakin cepat dioperasi, akan semakin baik karena dapat
berdampak pada perkembangan motorik halus anak ke
depannya. Namun penanganan tentunya akan disesuaikan
dengan kondisi keparahan kelainan jari yang terjadi. Maka itu
disarankan untuk memeriksakan kondisi janin atau bayi Anda
ke dokter bedah plastik terdekat. Dokter bedah plastik bisa
mengidentifikasi jenis kelainan jari dan menentukan terapi
terbaik untuk jari bayi Anda.
TOPIK 13
POCHOMELIA
A. Definisi
Phocomelia merupakan sebuah kondisi yang melibatkan
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malformasi dari lengan dan tungkai. Banyak faktor dapat
menyebabkan phocomelia, namun yang paling umum terjadi
karena penggunaan obat dan warisan genetik.
Sindrom Phocomelia dapat menyebabkan berbagai kelainan
pada wajah, tungkai, telinga, hidung, pembuluh dan banyak
perkembangan lainnya. Meskipun operasi dapat memperbaiki
beberapa kelainan, banyak yang tidak dapat diobati karena
kurangnya saraf dan struktur terkait lainnya.
B. Gejala sindrom phocomelia
Anggota badan yang belum berkembang dan tulang
pinggul tidak ada; Namun, berbagai kelainan bisa terjadi pada
anggota badan dan tulang. Biasanya tungkai atas tidak
terbentuk sepenuhnya dan bagian tangan dan lengan bisa
hilang.
Seseorang dengan phocomelia sering kekurangan tulang
paha, dan tangan atau kaki mungkin abnormal kecil atau
terlihat seperti tunggul karena keterikatan. Phocomelia juga
dapat menyebabkan hidung yang belum berkembang dengan
lubang hidung yang ramping, telinga yang cacat, rahang kecil
tidak teratur, dan bibir sumbing dengan langit-langit sumbing.
C. Penyebab
Meskipun beberapa faktor lingkungand apat menyebabkan
phocomelia, penyebab utama berasal dari penggunaan
thalidomide dan warisan genetic.
D. Penatalaksanaan
Tidak ada pengobatan, tetapi habilitasi gerakan fisik dan
penyesuaian kegiatan sehari-hari, dan juga penggunaan
prostesis untuk memfasilitasi operasi.
Ketiadaan saraf dan jaringan tulang yang dihasilkan
membuat para ahli bedah sangat sedikit bekerja selama
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rekonstruksi, itulah sebabnya mengapa sangat sedikit operasi
yang dilakukan pada anak-anak atau orang dewasa dengan
jenis kelainan pada ekstremitas..
Namun, operasi mungkin berguna untuk memperbaiki
kelainan posisi beberapa tulang dan sendi atau untuk
mengontrol beberapa tanda dan gejala yang terkait dengan
gangguan tersebut..
Perawatan untuk sindrom phocomelia sering direncanakan
ketika anak masih bayi dan berfokus pada keparahan gejala
individu yang terkena. Sebagian besar pengobatan untuk
sindrom phocomelia adalah suportif, memungkinkan bayi
untuk hidup lebih normal.
Prostesis myoelectric telah menghasilkan hasil yang
revolusioner karena sejumlah fungsi yang mereka sediakan
tanpa kabel. Anggota gerak bergerak ketika mereka terhubung
ke prostesis melalui saraf, yang mengirimkan sinyal gerakan.
Ada juga kemungkinan mencangkokkan tulang dari bagian
tubuh lain ke ekstremitas atas untuk meningkatkan kegunaan
tangan. Namun, koreksi tidak lengkap karena tidak adanya
pembuluh darah dan saraf yang diperlukan untuk bergerak.
Perawatan umum lainnya adalah penggunaan alat ortopedi
dan terapi untuk mengobati keterlambatan bicara, kognitif dan
bahasa. Dukungan psikologis untuk bayi dan anak-anak dengan
phocomelia sangat penting, terutama jika anak tersebut
memiliki cacat mental.
TOPIK 14
AMELIA
A. Definisi
Amelia adalah cacat lahir karena kekurangan satu atau lebih
anggota badan. Hal ini juga dapat menyebabkan anggota
tubuh yang menyusut atau cacat. Istilah ini dapat dimodifikasi
untuk menunjukkan jumlah kaki atau lengan yang hilang saat
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lahir, seperti tetra-amelia karena tidak adanya keempat anggota
badan. Istilah terkait adalah meromelia , yang merupakan tidak
adanya sebagian anggota gerak atau anggota gerak.
B. Gejala
Diagnosis sindrom tetra-amelia ditetapkan secara klinis dan
dapat dilakukan dengan ultrasonografi prenatal rutin. WNT3
adalah satu-satunya gen yang diketahui terkait dengan sindrom
tetra-amelia. Pengujian genetik molekuler secara klinis dapat
digunakan untuk mendiagnosis kejadian sindrom. Frekuensi
deteksi mutasi tidak diketahui karena hanya sejumlah kecil
keluarga yang telah diteliti. Bayi yang terkena dampak sering
lahir mati atau meninggal tak lama setelah lahir
C. Tanda-tanda
Amelia mungkin hadir sebagai cacat terisolasi, tetapi sering
dikaitkan dengan malformasi utama pada sistem organ lain. Ini
sering termasuk bibir sumbing dan / atau langit-langit, cacat
dinding tubuh, kepala cacat, dan cacat tabung saraf, ginjal, dan
diafragma. Celah wajah dapat disertai dengan anomali wajah
lainnya seperti rahang kecil yang tidak normal, dan telinga atau
hidung yang hilang. Cacat dinding tubuh memungkinkan organ
dalam menonjol keluar melalui perut. Malformasi kepala
mungkin minor hingga berat dengan hampir tidak adanya otak.
Diafragma mungkin hernia atau tidak ada dan satu atau kedua
ginjal mungkin kecil atau tidak ada.
D. Penyebab
Tidak adanya lengan atau tungkai dalam amelia terjadi
sebagai akibat dari proses pembentukan tungkai yang dicegah
atau diinterupsi sangat awal dalam perkembangan embrio:
antara 24 dan 36 hari setelah pembuahan. Sindrom tetraamelia tampaknya memiliki pola resesif autosom resesif - yaitu,
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orang tua dari individu dengan sindrom tetra-amelia masingmasing membawa satu salinan gen bermutasi, tetapi tidak
menunjukkan tanda dan gejala kondisi tersebut. Dalam
beberapa kasus, amelia dapat dikaitkan dengan komplikasi
kesehatan selama tahap awal kehamilan, termasuk infeksi,
aborsi yang gagal atau komplikasi yang terkait dengan
pengangkatan IUD setelah kehamilan, atau penggunaan obat
teratogenik, seperti thalidomide.
E. Penatalaksanaan
Protesis dapat diberikan untuk mengkompensasi anggota
tubuh yang hilang.
TOPIK 15
MENINGOCHELE
A. Definisi
Meningokel
merupakan
bagian
dari
gangguan
pembentukan tabung saraf pada janin atau spina bifida.
Kantung atau kista meningokel muncul melalui celah di tulang
belakang. Tonjolan ini dipenuhi oleh sebagian selaput tulang
belakang dan cairan tulang belakang. Selain memengaruhi
penampilan tulang belakang Si Kecil, meningokel juga bisa
memengaruhi saraf di sekitarnya.
B. Tanda-Tanda
Deteksi dini meningokel bisa dilakukan sebelum Si Kecil
lahir. Saat usia kehamilan Ibu memasuki minggu ke 15 – 20,
dokter dapat melakukan pemeriksaan USG untuk memantau
perkembangan janin dan mendeteksi apakah terdapat kelainan
pembentukan tabung saraf. Untuk hasil yang lebih akurat,
dokter dapat melakukan pemeriksaan genetik dengan
mengambil sampel cairan ketuban untuk melihat apakah
terdapat kelainan bawaan pada janin.
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C. Penatalaksanaan
Begitu Si Kecil didiagnosis menderita meningokel,
kemungkinan besar dokter akan menjadwalkan operasi
sesegera mungkin. Pembedahan awal dapat mencegah
terjadinya infeksi, pembengkakan, dan kerusakan lebih lanjut
pada saraf tulang belakang, dan saraf Si Kecil. Jika saraf dan
saraf tulang belakang sudah cacat atau rusak, operasi tidak bisa
memperbaikinya.
Operasi penanganan meningokel dilakukan dengan cara
membuat sayatan pada kantung atau kista yang muncul, guna
mengalirkan cairan yang ada di dalamnya. Selama proses
pembedahan dilakukan, Si Kecil berada dalam pengaruh
anestesi atau bius umum agar tertidur dan tidak mengalami rasa
sakit.
Setelah operasi, Si Kecil diberi antibiotik oleh dokter untuk
mencegah infeksi. Selain itu, ia juga harus dirawat di rumah
sakit selama sekitar 2 minggu. Dokter pun kemungkinan akan
menjalankan tes tambahan, seperti MRI atau USG. Tes tersebut
dilakukan untuk memastikan luka operasi sembuh dengan
normal dan untuk memonitor apakah terdapat timbunan
cairan di kepala atau hidrosefalus. Kondisi ini dapat muncul
setelah operasi meningokel.
Risiko lain yang dapat muncul setelah operasi di antaranya
adalah infeksi atau peradangan pada saraf tulang belakang,
serta gangguan saraf seperti kelemahan hingga kelumpuhan
otot. Meski demikian, meningokel biasanya tidak merusak
jaringan saraf manapun. Oleh karena itu, operasi bisa berjalan
lancar dan berhasil dengan baik jika kondisi ini ditangani sejak
awal.
TOPIK 16
OBSTRUKSI BILIARIS
A. Pengertian Obstruksi Biliaris
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Obstruksi Billiaris adalah kondisi tidak adanya saluran
empedu di luar hati (ekstrahepatik). Saluranempedu ini
berfungsi untuk mengeluarkan empedu yang diproduksi di hati
menuju ke usus.
B. Klasifikasi Obstruksi Biliaris
Klasifikasi menurut anatomi (bentuk saluran) dan menurut
periode terjadinya.Variasi atresia biliaris menurut anatomi
tergantung bagian saluran empedu yang abnormal. Menurut
klasifikasi dari Prancis (Chardot, 2001) terdapat empat macam
variasi atresia biliaris; yang dapatdilihat pada gambar di bawah
ini.

Keterangan:
1.
2.
3.
4.

Atresia tipe 1: Bagian ujung saluran empedu tidak terbentuk.
Ditemukan pada 3% kasus.
Atresia tipe 2: Saluran empedu pada hati menyempit dan
terdapat kista. Ditemukan pada 6%kasus.
Atresia tipe 3: Bagian pangkal saluran empedu tidak terbentuk.
Ditemukan pada 19% kasus.
Atresia tipe 4: Seluruh saluran empedu tidak terbentuk dan
kandung empedu tidak ada.Ditemukan pada 72% kasus (paling
sering).

Pada anak dengan atresia biliaris tipe perinatal umumnya
lahir normal dan baru kemudian menjadi kuning (sekitar 2-8
minggu setelah lahir).
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C. Penyebab Obstruksi Biliaris
Secara umum, penyebab pasti atresia biliaris belum
diketahui, karena pada atresia biliaris tipe fetal sering
ditemukan pula kelainan organ dalam lainnya,diperkirakan
faktor mutasi genetik berperan di sini. Secara teori hilangnya
gen atau mutasi faktor-faktor pembelahan sel yang terkait
dengan
pertumbuhan
jaringan
hepatobiliar
dapat
mengakibatkantidak terbentuknya sebagian atau seluruh saluran
hepatobiliar, namun hal ini masih diteliti terus. Diduga infeksi
virus termasuk di dalamnya;dengan virus penyebab antara lain
reovirus tipe 3, rotavirus, dan cytomegalovirus (CMV).
D. Tanda-tanda Obstruksi Biliaris
Pada pemeriksaan fisik : hati teraba membesar dan
mengeras, limpa juga sering teraba membesar. Kadang dapat
ditemukan juga kelainan bawaan lainnya; misalnya letak
jantung yang abnormal, bunyi jantung abnormal, atau jumlah
limpa yang lebih darisatu. Dari pemeriksaan laboratorium rutin,
ditemukan bilirubin yang tinggi pada urin dan rendah
padatinja. USG abdomen hanya dapat mendeteksi pembesaran
hati atau saluran empedu bagian pangkal tanpa mendeteksi
penyebab, sehingga perannya
praktis hanya untuk
menyingkirkan penyebab ikterus lain. Scanning (hepatobiliary
scintiscanning ) berfungsi untuk melihat fungsi saluran empedu,
sehingga dapatmendeteksi adanya hambatan pada aliran
empedu.
E. Penatalaksanaan Obstruksi Biliaris
Atresia biliaris mutlak memerlukan pembedahan. Secara
garis besar ada dua prosedur bedah yang dapat dipilih:
1.

Operasi Kasai (hepatoportoenterostomy procedure)
Operasi Kasai diperlukan untuk mengalirkan empedu
keluar dari hati, dengan menyambungkan usushalus

227

langsung dari hati untuk menggantikan saluran empedu.
2. Transplantasi hati
Operasi Kasai tidak selalu berhasil pada setiap anak. Untuk
itulah transplantasi hati diperlukan agar anak dapat tetap
bertahan hidup. Transplantasi hendaknya dilakukan
sebelum anak berumur 2 tahun.
TOPIK 17
HIRSHPRUNG
A. Pengertian
Hisrsprung disebut juga Hirschprung’s disease atau
megacolon congenital atau Aganglionik Megacolon yaitu tidak
didapatkannya syaraf simpatis dan para simpatis di tunica
muscularis usus, terutama di colon paling sering di
rectosigmoid.
B. Tipe-tipe Hirshprung
Penyakit Hirschprung segment pendek (SHORT –SEGMENT
DISEASE (RECTO-SIGMOID):
1.

Mulai dari anus sampai sigmoid 75-80% dari kasus sering
pada anak laki-laki dari pada perempuan

2. Penyakit Hirschprung segmen panjang (LONG – SEGMENT
DISEASE (SPLENIC FLEXURE): 10 % dari kasus) : sebagian
kolon ditemukan sama pada anak laki-laki dan perempuan
3. TOTAL COLONIC – AGANGLIONIC : LESS 5 %
C. Tanda-tanda Hirshprung
1.

Konstipasi sejak lahir

2. Defekasi dibantu dengan pencahar
3. Colon makin membesar – perut buncit
4. Muntah terus-menerus
5. Pemeriksaan foto polos abdomen terdapat pelebaran usus
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besar
6. Anamnesis
a. Trias Hirschprung
1)

Keterlambatan keluar mekoneum (24 jam atau 24 48 jam)

2) Kembung
3) Muntah
b. Hijau/fekal
c.

Konstipasi Kronis/berulang

7. Pemeriksaan Fisik:
a. Distensi abdomen
b. Rectal toucher (mencengkram/penuh feses dilepas
nyemprot )
c.

Neonatus:
1)

Kadang pasien trias megacolon tidak nyata, tetapi
dominan konstipasi, diirigasi bab lancar kembali.

2) Irigasi dihentikan terjadi konstipasi berulang, maka
setelah penyebab ileus fungsional lainnya
disingkirkan maka mutlak dilakukan colon in loop.
3) Bila colon in loop normal lakukan retensi barium
24-48 jam kemudian bila retensi(+) diagnosis
sebagai ultrashort MH
d. Bayi: Didapatkan konstipasi berulang, mutlak kolon in
loop
D. Penatalaksanaan Hirshprung
1)

Non Bedah
a. Dekompresi (Rectal Tube dan NGT bila muntah )
b. Untuk mengurangi distensi abdomen dubur dicolok
agar feses dapat keluar
c.

Apabila terjadi muntah lakukan perawatan muntah
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agar tidak terjadi aspirasi
d. Bayi segera dirujuk ke RS
2) Bedah: Colostomi
LATIHAN
Untuk membantu meningkatkan pemahaman saudara
tentang konsep dasar neonatus, bayi dengan kelainan bawaan!
1.

Sebutkan jenis-jenis kelainan bawaan pada bayi!

2. Jelaskan masing-masing kelainan bawaan pada bayi!
3. Jelaskan tanda-tanda kelainan bawaan pada bayi!
PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
Latihan tersebut diatas dapat dijawab, apabila And abaca
kembali uraian tentang:
1.

Jenis-jenis kelainan bawaan pada bayi

2. Tanda-tanda kelainan bawaan pada bayi
RINGKASAN
Kelainan bawaan yang terjadi pada neonatus dan bayi,
diantaranya adalah: Labioskhiziz dan labiopalatoskhiziz, Atresia
esofagus, Atresi rekti dan atresia ani, Omfalokel, Hernia
diafragmatika, Atresia Doudeni Esofagus, Hidrosefalus, Fimosis
dan Hipospadia. Pengetahuan bidan tentang kelainan bawaan
sangat membantu dalam menghadapi bayi dengan kelainan
bawaan, sehingga bayi dapat tertolong dengan cepat.
SOAL TES
Pilih satu jawaban yang paling tepat !
1. Seorang bayi usia 6 hari, sejak lahir bayi mengalami atresia
ani, bayi tidak bisa buang air besar.Penyebab kasus tersebut
diatas adalah….
a. Gangguan organogenesis
b. Gangguan bakteri
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c. Gangguan usus
d. Gangguan parasit
2. Seorang bayi usia 6 hari, sejak lahir bayi mengalami atresia
ani, bayi tidak bisa buang air besar.Tanda lain kasus
tersebut adalah ….
a. Perut kembung
b. Ileus paralitik
c. Kurang nafsu makan
d. Dehidrasi
3. Seorang bayi usia 1 bulan, sejak lahir bayi mengalami
hernia diafragmatika, mengeluh sesak napas.Penyebab
kasus tersebut diatas adalah….
a. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama
perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan
intra abdominal
b. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama
perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan
dalam usus
c. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama
perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan
intra thorax
d. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama
perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan
intra lambung
4. Seorang bayi usia 1 bulan, sejak lahir bayi mengalami
hernia diafragmatika, mengeluh sesak napas.Tanda lain
kasus tersebut adalah….
a. Suara nafas terdengar pada paru – paru
b. Suara nafas terdengar pada perut
c. Terdengar bising usus pada daerah dada
d. Terdengar bising usus pada daerah abdomen
5. Seorang bayi usia 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, sejak lahir
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bayi mengalami konstipasi sejak lahir, defekasi dibantu
dengan pencahar, colon makin membesar – perut buncit
danmuntah terus menerus. Anak didiagnosa mengalami
Hirschprung.
Tipe kasus tersebut diatas adalah ….
a. Hirschprung segmen pendek
b. Hirschprung segmen panjang
c. Hirschprung segmen kombinasi
d. Hirschprung segmen total
KUNCI JAWABAN
1. D
2. A
3. A
4. B
5. C

232

BAB 10
PENYAKIT ANAK

Kegiatan Belajar
Dasar mengenai penyakit anak sangat penting sebagai
landasan perawatan bayi selanjutnya, pemahaman menyeluruh
mengenai fungsi normal tubuh bayi sangat membantu bidan
dalam merawat bayi baru lahir sehingga tetap sehat.
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh topik
ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyakit
anak.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 21 topik, yaitu :
1. Topik1 : TBC
2. Topik2 : POLIO
3. Topik3 : Difteri
4. Topik4 : Pertusis
5. Topik 5 : Tetanus
6. Topik 6 : Campak
7. Topik 7 : Hepatitis
8. Topik 8 : Common Cold
9. Topik 9 : Bronkitis
10. Topik 10 : Diare
11. Topik 11 : DHF
12. Topik 12 : Cacingan
13. Topik 13 : Parotitis
14. Topik 14 : Kejang
15. Topik 15 : Bronkopneumonia
16. Topik 16 : Jantung pada anak
17. Topik 17 : Ginjal
18. Topik 18 : Meningitis
19. Topik 19 : Leukimia
20. Topik 20 : AIDS
21. Topik 21 : Varicella
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Uraian Materi
TOPIK 1
POLIO
A. Definisi
Polio atau yang disebut juga dengan poliomyelitis, adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini
dapat menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan
kerusakan pada sistem saraf motoric. Kondisi tersebut dapat
mengakibatkan kelumpuhan pada otot, baik yang bersifat
sementara maupun permanen.
B. Penyebab
Polio adalah penyakit yang sangat mudah menular. Virus
umumnya ditemukan di feses yang terinfeksi. Terkadang, virus
juga dapat ditularkan melalui batuk atau bersin karena virus
tersebut dapat bertahan hidup di dalam tenggorokan dan usus.
C. Gejala
Gejala polio bervariasi, meliputi:
1.

Nonparalitik
Gejala ini dapat berlangsung dari 1 hingga 10 hari.
a. Demam
b. Sakit tenggorokan
c.

Sakit kepala

d. Mual dan muntah
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e. Tubuh kelelahan
f.

Meningitis

2. Paralitik
Gejala awal yang muncul mungkin tidak berbeda jauh
dengan gejala nonparalitik, namun setelah 1 minggu gejala
yang lebih parah akan timbul, seperti:
a. Kehilangan refleks
b. Nyeri dan kejang otot yang parah
c. Salah satu bagian tubuh terasa lemas dan tidak
bertenaga
d. Kelumpuhan tiba-tiba, dapat bersifat sementara atau
permanen
e. Bentuk bagian tubuh yang tidak sempurna, terutama di
pinggang, pergelangan kaki, dan kaki.
D. Penatalaksanaan
Polio merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan
secara total. Pengobatan yang ada hanya berfokus pada pereda
rasa sakit, mencegah terajdinya komplikasi kesehatan, serta
menambah tenaga.
Beberapa jenis obat yang mungkin diberikan dokter
adalah:
1. Obat pereda rasa sakit, seperti ibuprofen
2. Obat anti kejang untuk menenagkan otot
3. Obat antibiotic untuk mengatasi infeksi saluran kemih
4. Ventilator atau alat bantu pernapasan
5. Terapi fisik untuk meringankan rasa sakit
6. Rehabilitasi paru untuk memperpanjang ketahanan fungsi
paru-paru.
TOPIK 2
DIFTERI
A. Definisi
Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri
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Corynebacterium diphyteriae, yang menyerang selaput lendir
pada hidung dan tenggorokan, serta dapat mempengaruhi
kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius
yang berpotensi mengancam jiwa
Penyebaran difteri sendiri bisa melalui partikel di udara,
benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi,
serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri.
B. Penyebab
Difteri disebabkan
oleh
bakteri
Corynebacterium
diphteriae, yang dapat menular melalui partikel di udara,
benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi,
serta menyentuh luka yang terinfeksi uman difteri. Selain
penularan difteri juga bisa terjadi melalui air liur seseorang.
Contoh penularan tersebut adalah berbagi makanan atau
minuman kepada orang yang terjangkit difteri atau melakukan
kontak fisik yang melibatkan air liur, dengan pengidap penyakit
difteri.
C. Gejala
Umumnya, gejala penyakit difteri akan muncul 2-5 hari
sejak seseorang terinfeksi kuman penyebab difteri tersebut.
Berikut beberapa gejala yang muncul yaitu:
1.

Terbentuknya lapisan tipis berwarna
menutupi amandel dan tenggorokan

abu-abu

yang

2. Demam dan menggigil
3. Nyeri tenggorokan dan suara serak
4. Sulit bernapas atau napas yang cepat
5. Pembengkakan kelenjar getah bening pada leher.
6. Lemas dan lelah
7. Pilek yang awalnya cair, tetapi dapat sampai bercampur
darah
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8. Batuk yang keras
9. Rasa tidak nyaman
10. Gangguan penglihatan
D. Penatalaksanaan
Beberapa langkah pengobatan yang akan dilakukan dokter,
antara lain:
1.

Pemberian antitoksin,
dihasilkan oleh bakteri.

untuk

melawan

racun

yang

2. Pemberian antibiotic untuk mengatasi infeksi di bawah
pengawasan dokter.
3. Anjuran pemberian booster vaksin difteri setelah pengidap
kembali sehat, untuk membangun pertahanan terhadap
difteri.
TOPIK 3
PERTUSIS
A. Definisi
Batuk rejan atau pertussis adalah infeksi bakteri pada paruparu dan saluran pernapasan yang mudah sekali menular.
Penyakit ini dapat mengancam nyawa bila terjadi pada lansia
dan anak-anak, khususnya bayi yang belum cukup umur untuk
mendapat vaksin pertussis.
B. Penyebab
Bakteri Bordetella pertussis yang menyebar melalui udara
adalah penyebab terjadinya batuk rejan pada seseorang.
Bakteri ini masuk dan kemudian menyerang dinding saluran
napas penderita dan melepaskan racun.
Pembengkakan saluran napas adalah salah satu cara tubuh
bereaksi terhadap racun yang dilepaskan bakteri. Saluran napas
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yang membengkak bisa membuat penderita harus menarik
napas dengan kuat melalui mulut karena kesulitan bernapas.
C. Gejala
Batuk rejan akan muncul antara 7-21 hari usia bakteri
Bordetella pertussis masuk dalam saluran pernapasan seseorang.
Perkembangan gejala batuk rejan ada tiga tahapan, terutama
pada bayi dan anak kecil.
D. Penatalaksanaan
Pengobatan utama yang diberikan pada golongan usia ini
adalah dengan antibiotic guna melawan bakteri penyebab
infeksi. Kortikosteroid akan diberikan untuk mengatasi
peradangan pada saluran napas. Baik antibiotic dan
kortikosteroid bisa diberikan melalui infus. Sungkup oksigen
dapat diberikan untuk membantu pernapasan.
TOPIK 4
TETANUS
A. Definisi
Tetanus atau lockjaw adalah salah satu penyakit serius yang
disebabkan oleh bakteri berbahaya. Bakteri tersebut bernama
clostridium tetani. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan
kerusakan pada sistem saraf.
B. Penyebab
Penyebab utama dari tetanus adalah infeksi bakteri
clostridium tetani. Spora dari bakteri tersebut dapat
berkembang biak hampir di mana saja, terutama di tanah,
debu, dan kotoran binatang.
C. Gejala
Gejala yang ditunjukkan oleh penderita penyakit ini
bervariasi. Namun, salah satu gejala yang paling umum dari
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tetanus adalah kejang otot dan kaku pada rahang.
Beberapa kasus yang dilaporkan menunjukkan pula gejala
seperti:
1.

Kelelahan di sekujur tubuh

2. Berkeringat dingin
3. Kesulitan menelan
4.
5.
6.
7.
8.

Sensitive, bahkan takut akan air
Produksi air liur berlebihan
Kejang otot bagian punggung
Sering merasa ingin buang air kecil
Suhu tubuh meningkat

D. Penatalaksanaan
Pertolongan pertama yang dilakukan ketika terluka adalah
membersihkan area luka. Hal ini penting untuk mencegah
pertumbuhan spora bakteri di dalam tubuh.
Namun, jika tidak menyadari bahwa telah terinfeksi dan
mulai menunjukkan gejala-gejala tertentu, dokter akan
memberikan pengobatan yang berfokus pada detoksifikasi serta
penanganan kejang otot.
Tidak hanya memberikan vaksinasi untuk mencegah,
langkah yang mudah untuk mengatasi luka terbuka agar tetanus
dapat dicegah adalah:
1. Membersihkan luka sesegera mungkin
2. Menggunakan krim antibiotic
3. Menutup luka
4. Mengganti plester atau perban setiap hari
TOPIK 5
CAMPAK
A. Definisi
Campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh
tubuh akibat infeksi virus. Campak merupakan penyakit
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menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama
pada bayi dan anak-anak.
B. Penyebab
Campak disebabkan oleh virus, yang menular melalui
percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau
bersin. Penularan juga bisa terjadi bila seseorang menyentuh
hidung atau mulut, setelah memegang benda yang terpercik air
liur penderita.
C. Gejala
Penderita campak awalnya mengalami gejala berupa batuk,
pilek, dan demam. Kemudian sering kali muncul bercak
keputihan di mulut, diikuti timbulnya ruam kemerahan di
wajah. Seiring waktu, ruam bisa menyebar ke hampir seluruh
bagian tubuh. Gejala campak akan mereda secara bertahap
tanpa pengobatan khusus, dan hilang kira-kira 10 hari setelah
terinfeksi virus.
D. Penatalaksanaan
Campak dapat sembuh sendiri secara bertahap dalam
beberapa hari. Namun untuk membantu meredakan gejala,
penderita bisa banyak minum air putih dan minum obat pereda
nyeri. Asupan suplemen vitamin A juga bisa membantu
meredakan gejala.
TOPIK 6
COMMON COLD
A. Definisi
Batuk pilek atau common cold, yang dikenal juga dengan
selesma, adalah infeksi virus ringan pada saluran pernapasan
bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Infeksi virus yang
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menyebabkan batuk pilek dapat menyebar secara langsung
lewat percikan lendir dari saluran pernapasan penderita,
ataupun secara tidak langsng melalui tangan.
B. Gejala
Selain pilek dan batuk, seseorang yang sakit batuk pilek
dapat mengalami gejala berupa:
1. Bersin-bersin
2. Hidung tersumbat
3. Merasa tidak enak badan atau pegal-pegal
4. Suara serak
5. Tenggorokan gatal atau nyeri tenggorokan
6. Sakit kepala
7. Demam
8. Mata berair
9. Berkurangnya data penciuman dan pengecapan
10. Merasa ada tekanan pada wajah dan telinga
11. Nyeri telinga
12. Hilang nafsu makan
C. Penyebab
Human rhinovirus (HRV) adalah kelompok virus yang
paling banyak menyebabkan batuk pilek. Selain virus tersebut,
penyakit ini juga bisa disebabkan oleh coronavirus, adenovirus,
human parainfluenza virus (HPIV), dan respiratory syncytial
virus (RSV).
Berikut ini adalah sejumlah faktor yang dapat meningkatkan
risiko terkena batuk pilek:
1. Berada di tengah keramain (pasar, sekolah, kantor, atau
kendaraan umum)
2. Memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah
3. Memiliki riwayat penyakit kronis
4. Usia anak-anak
5. Merokok
6. Udara dingin
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D. Penatalaksanaan
Batuk pilek merupakan infeksi virus yang tergolong ringan.
Saat mengalami batuk pilek, seseorang dianjurkan untuk
beristirahat dengan cukup, mengonsumsi makanan yang kaya
akan serat dan rendah lemak, serta minum banyak air putih
untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh akibat hidung
yang terus-menerus mengeluarkan ingus atau badan yang sering
berkeringat.
TOPIK 7
BRONKITIS
A. Definisi
Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang
saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut
dengan bronkus. Akibat penyakit ini, maka akan terjadi
peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan
gejala yang mengganggu pernapasan.
B. Penyebab
Bronchitis akut disebabkan oleh infeksi paru-paru yang
pada banyak kasus penyebabnya adalah virus. Iritasi dan
peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih
banyak. Bronkus merupakan saluran udara dalam sistem
pernapasan yang bertugas membawa udara dari dan ke paruparu.
Sementara itu, penyebab bronchitis kronis yang paling
umum adalah merokok, baik pasif maupun aktif. Dalam setiap
isapan rokok, terdapat zat yang bisa berpotensi merusak bulubulu kecil di dalam paru-paru yang disebut rambut silia. Hal
tersebut berfungsi untuk menghalau dan menyapu keluar debu,
iritasi, dan lendir yang berlebihan. Setelah beberapa lama,
kandungan rokok bisa menyebabkan kerusakan permanen pada
silia dan lapisan dinding bronkus. Saat ini terjadi, kotoran tidak
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bisa dikeluarkan dan dibuang dengan normal. Akibat dari
lendir dan kotoran yang menumpuk di dalam paru-paru, maka
ini dapat membuat sistem pernapasan menjadi lebih rentan
mengalami infeksi.
C. Gejala
1. Batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau
hijau
2. Sakit tenggorokan
3. Sesak napas
4. Hidung beringus atau tersumbat
5. Sakit atau rasa tidak nyaman pada dada
6. Kelelahan
7. Demam ringan
D. Penatalaksanaan
Umumnya bronchitis bisa diatasi dengan mudah di rumah.
Namun, kondisi ini bisa semakin parah dan perlu perawatan di
rumah sakit. Ini terjadi saat:
1. Batuk yang dialami lebih parah dan bisa bertahan hingga
lebih dari tiga minggu
2. Mengalami demam selama lebih dari tiga hari
3. Batuk berdahak yang diikuti dengan darah
4. Mengidap penyakit jantung atau paru-paru yang
merupakan penyebab dasarnya. Misalnya penyakit asma,
emfisema, atau gagal jantung.
TOPIK 8
DIARE
A. Definisi
Menurut WHO diare adalah buang air besar dengan
konsistensi cair (mencret) sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu
hari (24 jam). Ingat, ada dua kriteria penting harus ada yaitu
BAB cair dan sering, jadi misalnya buang air besar sehari tiga
kali tapi tidak cair, maka tidak bisa disebut diare.
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Hidayat (2008) menyebutkan diare adalah buang air besar
pada bayi atau anak lebih dan 3 kali sehari, disertai konsistensi
tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang
berlangsung kurang dari satu minggu. Perubahan yang terjadi
berupa peningkatan volume cairan dan frekuensi dengan atau
tanpa lendir darah.
B. Penyebab Diare
Rotavirus merupakan etiologi paling penting yang
menyebabkan diare pada anak dan balita. Infeksi Rotavirus
biasanya terdapat pada anak-anak umur 6 bulan – 2 tahun
(Suharyono, 2008). Infeksi Rotavirus menyebabkan sebagian
besar perawatan rumah sakit karena diare berat pada anakanak kecil dan merupakan infeksi nosocomial yang signifikan
oleh mikroorganisme pathogen. Salmonella, shigella dan
Campylobacter merupakan bakteri pathogen yang paling sering
diisolasi. Mikroorganisme Giardia lamblia dan Cryptosporidium
merupakan parasite yang paling sering menimbulkan diare
infeksius akut (Wong, dkk. 2009).
Selain Rotavirus, telah ditemukan juga virus baru yaitu
Norwalk virus, virus ini lebih banyak kasus pada orang dewasa
dibandingkan anak-anak (Suharyono, 2008). Kebanyakan
mikroorganisme penyebab diare disebarluaskan lewat jalur
fektal-oral melalui makanan, air yang terkontaminasi atau
ditularkan antar manusia dengan kontak yang erat (Wong, dkk.
2009).
TOPIK 9
DHF
A. Definisi
Demam Dengue/DF dan DBD atau DHF adalah penyakit
infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi
klinis demam, nyeri otot, dan nyeri sendi yang disertai
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leukopenia, ruam, limfadenopati,
diathesis hemoragik (Sudoyo, 2010).

trombositopenia,

dan

B. Penyebab DHF
Penyakit DHF disebabkan oleh virus dengue dari kelompok
arbovirus B, yaitu arthropod-born envirus atau virus yang
disebabkan oleh arthopoda. Vector utama penyakit DBD
adalah nyamuk aedes aegypti (didaerah perkotaan) dan aedes
albopictus (didaerah pedesaan) (Widoyono, 2008).
Sifat nyamuk senang tinggal pada air yang jernih dan
tergenang, telurnya dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu
20-42°C. bila kelembaban terlalu rendah telur ini akan menetas
dalam waktu 4 hari, kemudian untuk menjadi nyamuk dewasa
ini memerlukan waktu 9 hari. Nyamuk dewasa yang sudah
menghisap darah 3 hari dapat bertelur 100 butir (Murwani,
2011).
C. Gejala
Gejala klinis utama pada DBD adalah demam dan
manifestasi perdarahan baik yang timbul secara spontan
maupun setelah uji tourniquet.
1.

Demam tinggi mendadak yang berlangsung selama 2-7 hari

2. Manifestasi perdarahan
a. Uji tourniquet positif
b. Perdarahan spontan berbentuk peteki, purpura,
ekimosis, epitaksis, perdarahan gusi, hematemesis,
melena
3. Hepatomegaly
4. Renjatan, nadi cepat, dan lemah, tekanan nadi menurun
(<20 mmHg) atau nadi tak teraba, kulit dingin, dan anak
gelisah (Soegeng, 2006).
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D. Penatalaksanaan
Untuk penderita tersangka DF/DHF sebaiknya dirawat
dikamar yang bebas nyamuk (berkelambu) untuk membatasi
penyebaran.
Perawatan kita berikan sesuai dengan masalah yang ada
pada penderita sesuai dengan beratnya penyakit.
TOPIK 10
CACINGAN
A. Definisi
Cacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh
parasite berupa cacing. Cacing umumnya tidak menyebabkan
penyakit berat sehingga sering kali diabaikan walaupun
sesungguhnya memberikan gangguan kesehatan. Tetapi dalam
keadaan infeksi berat atau keadaan yang luar biasa, cacingan
cenderung memberikan analisa keliru kea rah penyakit lain dan
tidak jarang dapat berakibat fatal (Margiono, 2008).
Definisi infeksi cacingan menurut WHO (2011) adalah
sebagai infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri
dari golongan nematode usus.
B. Gejala Cacingan
Gejala klinik yang dapat muncul akibat infeksi daric acing
ascaris lumbricoldes antara lain rasa tidak enak pada perut,
diare, nausea, vomiting, berat badan menurun dan malnutrisi.
Bolus yang dihasilkan oleh cacing dapat menyebabkan obstruksi
intestinal, sedangkan larva yang migrasi dapat menyebabkan
pneumonia dan eosinophilia (Soedarmo, 2010).
C. Penatalaksanaan
Memperbaiki cara

dan

sarana

pembuangan

feses,
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mencegah kontaminasi tangan dan juga makanan dengan tanah
yaitu dengan cara cuci tangan sebelum makan dan sesudah
makan, mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan yang ingin
dimakan, menghindari pemakaian feses sebagai pupuk dan
mengobati penderita (Soedarmo, 2010)
TOPIK 11
PAROTITIS
A. Definisi
Parotitis epidemika ialah penyakit virus akut yang biasanya
menyerang kelenjar ludah terutama kelenjar parotis (sekitar
60% kasus).
B. Penyebab
Agen penyebab parotitis epidemika adalah anggota dari
grup paramyxovirus, yang juga termasuk didalamnya virus
parainfluenza, measles, dan virus Newcastle disease. Ukuran
dari partikel paramyxovirus sebesar 90-200 mµ
C. Gejala
Gejala dari penyakit parotitis yaitu:
1. Masa inkubasi berkisar antara 14-24 hari, dengan puncak
pada 17-18 hari dan rata-rata selama 18 ahri. Batasan paling
lama untuk masa inkubasi yaitu 8 sampai 30 hari.
2. Pada anak, manifestasi prodromal jarang tetapi mungkin
bersama dengan demam, nyeri otot (terumata pada leher),
nyeri kepala, anorexia, dan malaise. Suhu tubuh biasanya
naik
sampai
38,5°C-39,5°C,
kemudian
timbul
pembengkakan kelenjar parotitis yang mula-mula unilateral
tetapi kemudian bilateral
3. Pembengkakan tersebut terasa nyeri baik spontan maupun
pada perabaan, terlebih-lebih jika penderita makan atau
minum sesuatu yang asam, ini merupakan gejala khas untuk
penyakit parotitis epidemika. Ciri khas lain adalah kelenjar
parotitis membengkak sampai kebelakang.
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D. Penatalaksanaan
1.

Parotitis merupakan penyakit yang bersifat self-limited
(sembuh/hilang sendiri) yang berlangsung kurang lebih
dalam satu minggu. Tidak ada terapi spesifik bagi infkesi
virus “Mumps” oleh karena itu pengobatan parotitis
seluruhnya simptomatis dan suportif.
a. Penderita rawat jalan
Penderita baru dapat dirawat jalan bila: tidak ada
komplikasi, keadaan umum cukup baik
1)

Istirahat yang cukup

2) Pemberian diet lunak dan cairan yang cukup
b. Medikamentosa
1)

Analgetik-antipiretik bila perlu

2) Metampiron: anak > 6 bulan 250-00 mg/hari
maksimum 2 g/hari
3) Parasetamol: 7,5 – 10 mg/kgBB/hari dibagi dalam 3
dosis
c.

Penderita rawat inap
Penderita dengan demam tinggi, keadaan umum lemah,
nyeri kepala hebat, gejala saraf perlu rawat inap diruang
isolasi

d. Diet lunak, cair dan TKTP
1)

Analgetik-antipiretik

2) Penanganan
komplikasi
komplikasinya.

tergantung

jenis

TOPIK 12
KEJANG
A. Definisi
Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada
kenaikan suhu tubuh (suhu rektal lebih dari 38°C) akibat suatu

248

proses ekstra kranial. Menurut Consensus Statement on Febrile
Seizures, kejang demam adalah bangkitan kejang pada bayi dan
anak, biasanya terjadi antara umur 3 bulan dan 5 tahun,
berhubungan dengan demam tetapi tidak terbukti adanya
infeksi intracranial atau penyebab lain.
B. Gejala
Umumnya kejang demam pada anak berlangsung pada
permulaan demam akut, berupa serangan kejang klonik umum
atau tonik klonik, singkat dan tidak ada tanda-tanda neurologi
post iktal.
C. Penatalaksanaan
Tujuan pengobatan kejang demam pada anak adalah
untuk:
1.

Mencegah kejang demam berulang

2. Mencegah status epilepsy
3. Mencegah epilepsy dan/atau mental retardasi
4. Normalisasi kehidupan anak dan keluarga.
TOPIK 13
JANTUNG PADA ANAK
A. Definisi
Penyakit jantung bawaan dapat terjadi pada satu dari
seratus kelahiran. Penyakit ini terjadi karena kelainan struktur
jantung yang muncul sejak bayi masih dalam kandungan.
Penyakit ini dapat mengganggu kemampuan bayi untuk
memompa darah dan penyaluran oksigen ke seluruh tubuh.
Kondisi tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang bayi,
bahkan kemungkinan berakibat fatal. Meski belum diketahui
penyebabnya secara psti, namun ada beberapa faktor yang bisa
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meningkatkan risiko penyakit jantung bawaan pada anak.
B. Gejala
Gejala penyakit jantung bawaan bisa dikenali ketika dokter
mendengarkan suara tidak normal dari jantung yang disebut
dengan bising jantung. Ada beberapa gejala yang terlihat
seperti:
1.

Anak sulit bernapas atau justru bernapas dengan cepat

2. Bibir, lidah, dan kuku berwarna kebiruan (sianosis)
3. Berkeringat secara berlebihan, terutama ketika makan
4. Susah makan atau nafsu makan berkurang
5. Penurunan berat badan, atau berat badan sulit bertambah
6. Denyut nadi melemah
C. Penatalaksanaan
1.

Menjalani pemeriksaan darah sebelum program kehamilan

2. Menghindari asap rokok, penggunaan obat-obatan
terlarang, maupun minuman beralkohol selama kehamilan
3. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum
mengonsumsi obat-obatan apapun untuk menghindari efek
samping yang berbahaya.
4. Ibu hamil yang memiliki diabetes harus berusaha untuk
mengendalikan kadar gula darah agar senantiasa dalam
batas.
TOPIK 14
GINJAL
A. Definisi
Penyakit ginjal adalah gangguan yang terjadi pada organ
ginjal, yaitu dua buah organ berbentuk seperti kacang merah
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yang berada di kedua sisi tubuh bagian punggung bawah,
tepatnya di bawah tulang rusuk.
B. Gejala
Gejala penyakit ginjal tergantung dari jenis penyakitnya
dan apakah penyakit tersebut mengakibatkan penurunan fungsi
ginjal. Beberapa gejala penurunan fungsi ginjal dan gejala
penyakit ginjal secara spesifik, antara lain:
1.

Terjadi pembengkakan di pergelangan kaki dan sekitar
mata

2. Mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan penurunan
berat badan
3. Volume urine dan frekuensi buang air kecil berkurang
4. Urine berbusa
5. Merasa lelah dan sesak napas
6. Kulit kering dan terasa gatal
7. Terjadi kram otot, terutama di tungkai
8. Susah tidur
9. Tekanan darah tinggi
10. Gangguan irama jantung
11. Penurunan kesadaran
12. Nyeri punggung bawah dan urine bercampur darah dapat
terjadi pada penderita batu ginjal, penyakit ginjal polikistik,
dan infeksi ginjal.
C. Penatalaksanaan
Sebelum menentukan jenis pengobatan untuk penyakit
ginjal, dokter akan memastikan penyebabnya terlebih dulu.
Beberapa jenis pengobatan yang bisa dilakukan untuk
mengatasi penyakit ginjal adalah:
1.

Obat-obatan, dalam mengobati penyakit ginjal, dokter
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akan memberikan salah satu obat darah tinggi dari
golongan ACE inhibitors.
2. Prosedur terapi batu ginjal
3. Diet, ginjal berfungsi untuk menyaring zat limbah tubuh,
beberapa mineral dan cairan. Bila terdapat penurunan
fungsi ginjal, sulit bagi ginjal untuk membuang zat-zat
limbah tersebut.
4. Terapi pengganti ginjal
TOPIK 15
MENINGITIS
A. Definisi
Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen,
yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang
belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali, karena penyakit
ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam
dan sakit kepala.
B. Penyebab
Meningitis dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti
infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasite. Kondisi-kondisi
tertentu, seperti melemahnya sistem imun tubuh, juga dapat
memicu munculnya meningitis.
C. Gejala
Meski gejala awalnya mirip dengan flu, meningitis tetap
harus diwaspadai, karena juga dapat menimbulkan kejang dan
kaku pada leher. Pada bayi di bawah usia 2 tahun, meningitis
umumnya ditandai dengan munculnya benjolan di kepala.
D. Penatalaksanaan
Pengobatan meningitis umumnya berbeda-beda tergantung
kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan
obat antimikroba, atau menjalankan terapi lain bila meningitis
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disebabkan oleh kanker atau lupus.
Penyakit ini bisa dicegah dengan menjalani gaya hidup
sehat dan menghindari kondisi yang dapat memicu penyebaran
infeksi. Guna meningkatkan kekebalan tubuh dari kuman
penyebab meningitis, lakukan vaksinasi sesuai anjuran dokter.
TOPIK 16
LEUKIMIA
A. Definisi
Kanker darah atau leukemia adalah jenis kanker yang
paling banyak menyerang anak-anak di seluruh dunia termasuk
di Indonesia. Kanker terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu kanker
padat dan kanker darah.
Solid dan nonsolit, solid tumor atau tumor padat yaitu
tumor yang terjadi akibat terbentuknya benjolan yang padat
contohnya adalah kanker hati, kanker payudara, kanker paruparu, dan salah satunya kanker tulang yang kerap
menimbulkan pembengkakan.
B. Gejala
Salah satu gejala leukemia adalah kekurangan
merah atau anemia. Oleh sebab itu, penderita
umumnya mengalami anemia yang menyebabkan
mengalami sesak napas, warna kulit pucat, lemah,
lesu.

sel darah
leukemia
seseorang
letih dan

C. Penatalaksanaan
Pengobatan untuk kanker darah identic dengan transplatasi
yang biasanya didonorkan anggota keluarga untuk pasien.
Namun ternyata, selain keluarga, orang lain juga bisa menjadi
pendonor untuk pasien.
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BAB 11
MTBM & MTBS
NEONATUS, BAYI DAN BALITA

Kegiatan Belajar

Dasar mengenai manajemen terpadu bayi muda dan
manajemen terpadu bayi sakit sangat penting sebagai landasan
perawatan bayi selanjutnya, pemahaman menyeluruh
mengenai fungsi normal tubuh bayi sangat membantu bidan
dalam merawat bayi baru lahir sehingga tetap sehat.
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh topik
ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen
terpadu bayi muda dan manajemen terpadu bayi sakit.
Guna membantu proses belajar mandiri saudara, materi
dalam bab ini dikemas dalam 2 topik, yaitu :
1. Topik1 : MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)
2. Topik2 : MTBS (Manajemen Terpadu Bayi Sakit)
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Uraian Materi
TOPIK 1
MANAJEMEN TERPADU BAYI MUDA
A. Konsep Dasar MTBM
Dalam perkembangannya mencakup Manajemen Terpadu
Bayi Muda umur kurang dari 2 bulan baik dalam keadaan sehat
maupun sakit. Umur 2 tahun tidak termasuk pada Bayi Muda
tapi ke dalam kelompok 2 bulan sampai 5 tahun. Bayi Muda
mudah sekali menjadi sakit, cepat menjadi berat dan serius
bahkan meninggal terutama pada satu minggu pertama
kehidupan bayi. Penyakit yang terjadi pada 1 minggu pertama
kehidupan bayi hampir selalu terkait dengan masa kehamilan
dan persalinan.
Keadaan tersebut merupakan karakteristik khusus yang
harus dipertimbangkan pada saat membuat klasifikasi penyakit.
Pada bayi yang lebih tua pola penyakitnya sudah merupakan
campuran dengan pola penyakit pada anak.Sebagian besar ibu
mempunyai kebiasaan untuk tidak membawa Bayi Muda ke
fasilitas kesehatan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut
program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) memberikan pelayanan
kesehatan pada bayi baru lahir melalui kunjungan rumah oleh
petugas kesehatan.
Melalui kegiatan ini bayi baru lahir dapat dipantau
kesehatannya dan didekteksi dini. Jika ditemukan masalah
petugas kesehatan dapat menasehati dan mengajari ibu untuk
melakukan Asuhan Dasar Bayi Muda di rumah, bila perlu
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merujuk bayi segera.
Proses penanganan Bayi Muda tidak jauh berbeda dengan
menangani balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun.
B. Pelaksanaan MTBM pada Bayi Umur Kurang 2 Bulan
Proses manajemen kasus disajikan dalam bagan yang
memperlihatkan urutan langkah-langkah dan penjelasan cara
pelaksanaannya.
1.

Penilaian dan klasifikasi

2. Tindakan dan pengobatan
3. Konseling bagi ibu
4. Pelayanan tindak lanjut
Dalam pendekatan MTBM tersedia “Formulir Pencatatan”
untuk Bayi Muda dan untuk kelompok umur 2 bulan sampai 5
tahun.
Kedua formulir pencatatan ini mempunyai cara pengisian
yang sama.
1.

Penilaian berarti melakukan penilaian
anamnesis dan pemeriksaan fisik

dengan

cara

2. Klasifikasi membuat keputusan mengenai kemungkinan
penyakit atau masalah serta tingkat keparahannya dan
merupakan suatu kategori untuk menentukan tindakan
bukan sebagai diagnosis spesifik penyakit
3. Tindakan dan pengobatan berarti menentukan tindakan
dan memberi pengobatan difasilitas kesehatan sesuai
dengan setiap klasifikasi.
4. Konseling juga merupakan menasehati ibu yang mencakup
bertanya, mendengar jawaban ibu, memuji, memberi
nasehat relevan, membantu memecahkan masalah dan
mengecek pemahaman
5. Pelayanan tindak lanjut berarti menentukan tindakan dan
pengobatan pada saat anak datang untuk kunjungan ulang
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Menanyangkan kepada ibu mengenai masalah bayi muda.
Tentukan pemeriksaan ini merupakan kunjungan atau kontak
pertama dengan bayi muda atau kunjungan ulang untuk
masalah yang sama. Jika merupakan kunjungan ulang akan
diberikan pelayanan tindak lanjut yang akan dipelajari pada
materi tindak lanjut.
a. Kunjungan pertama lakukan pemeriksaan berikut:
1)

Periksa Bayi Muda untuk kemungkinan PENYAKIT
SANGAT BERAT ATAU INFEKSI BAKTERI.
Selanjutnya dibuatkan klasifikasi berdasarkan tanda
dan gejalanya yang ditemukan

2) Menanyakan pada ibu apakah bayinya DIARE, jika
diare periksa tanda dan gejalanya yang terkait.
Klasifikasikan Bayi Muda untuk DEHIDRASI nya
dan klasifikasikan juga untuk diare persisten dan
kemungkinan disentri
3) Periksa semua Bayi Muda untuk IKTERUS dan
klasifikasikan berdasarkan gejala yang ada
4) Periksa bayi untuk kemungkinan BERAT BADAN
RENDAH DAN ATAU MASALAH PEMBERIAN ASI.
Selanjutnya klasifikasikan Bayi Muda berdasarkan
tanda dan gejala yang ditemukan
5) Menanyakan kepada ibu apakah bayinya sudah di
IMUNISASI?. Tentukan status imunisasi Bayi Muda
6) Menanyakan status pemberian Vit K1
7) Menanyakan kepada ibu masalah lain seperti
KELAINAN KONGENITAL, TRAUMA LAHIR,
PERDARAHAN TALI PUSAT dan sebagainya.
8) Menanyakan kepada ibu keluhan atau masalah
yang terkait dengan kesehatan bayinya.
Jika Bayi Muda membutuhkan RUJUKAN SEGERA
lanjutkan pemeriksaan secara cepat. Tidak perlu
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melakukan penilaian pemberian ASI karena akan
memperlambat rujukan
C. Penilaian dan Klasifikasi Bayi Muda Umur Kurang 2 Bulan
1.

Kemungkinan Penyakit Sangat Berat Atau Infeksi Bakteri
Infeksi pada Bayi Muda dapat terjadi secara sistemik
atau lokal. Infeksi sistemik gejalanya tidak terlalu khas,
umumnya menggambarkan gangguan fungsi organ seperti :
gangguan kesadaran sampai kejang, gangguan napas, bayi
malas minum, tidak bisa minum atau muntah, diare,
demam atau hipotermi.
Pada infeksi lokal biasanya bagian yang terinfeksi
teraba panas, bengkak, merah. Infeksi lokal yang sering
terjadi pada Bayi Muda adalah infeksi pada tali pusat, kulit,
mata dan telinga
Memeriksa gejala kejang dapat dilakukan dengan cara
(TANYA, LIHAT, RABA).
a. Kejang
Kejang merupakan gejala kelainan susunan saraf pusat
dan merupakan kegawat daruratan. Kejang pada Bayi
Muda umur ≤ 2 hari berhubungan dengan asfiksia,
trauma lahir, dan kelainan bawaan dan jika lebih dari 2
hari dikaitkan dengan tetanus neonatorium.
1)

Tanya : adakah riwayat kejang? Tanyakan ke ibu
dan gunakan bahasa atau istilah lokal yang mudah
dimengerti ibu

2) Lihat : apakah bayi tremor dengan atau tanpa
kesadaran menurun? Tremor atau gemetar adalah
gerakan halus yang konstan, tremor disertai
kesadran menurun menunjukkan kejang. Kesadaran
menurun dapat dinilai dengan melihat respon bayi
pada saat baju bayi dibuka akan terbangun.
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3) Lihat : apakah ada gerakan yang tidak terkendali?
Dapat berupa gerakan berulang pada mulut,
gerakan bola mata cepat, gerakan tangan dan kaki
berulang pada satu sisi.
4) Lihat : apakah mulut bayi mencucu?
5) Lihat dan raba : apakah bayi kaku seluruh tubuh
dengan atau tanpa rangsangan. Mulut mencucu
seperti mulut ikan merupakan tanda yang cukup
khas pada tetanus neonatorum
6) Dengar : apakah bayi menangis melengking tibatiba?
Biasanya menunjukkan ada proses tekanan intra
kranial atau kerusakan susunan saraf pusat lainnya
b. Bayi tidak bisa minum dan memuntahkannya
Bayi menunjukkan tanda tidak bisa minum atau
menyusu jika bayi terlalu lemah untuk minum atau
tidak bisa mengisap dan menelan.
Bayi mempunyai tanda memuntahkan semua jika
bayi sama sekali tidak dapat menelan apapun.
c.

Gangguan Napas
Pola napas Bayi Muda tidak teratur (normal 30-59
kali/menit) jika <30 kali/menit atau ≥ 60 kali/menit
menunjukkan ada gangguan napas, biasanya disertai
dengan tanda atau gejala bayi biru(sianosis), tarikan
dinding dada yang sangat kuat (dalam sangat kuat
mudah terlihat dan menetap), pernapasan cuping
hidung serta terdengar suara merintih (napas pendek
menandakan kesulitan bernapas)

d. Hipotermia
Suhu noramal 36,5 -37,5 C jika suhu < 35,5C
disebut hipotermi berat yang mengidentikasikan infeksi
berat sehingga harus segera dirujuk, suhu 35,5-36,0 C
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disebut hipotermi sedang dan suhu ≥ 37,5 disebut
demam
Mengukur suhu menggunakan termometer pada
aksiler selama 5 menit tidak dianjurkan secara rektal
karena dapat mengakibatkan perlukaan rektal.
e. Infeksi Bakteri Lokal
Infeksi bakteri lokal yang sering terjadi adalah infeksi
pada kulit, mata dan pusar. Pada kulit apakah ada
tanda gejala bercak merah, benjolan berisi nanah
dikulit. Pada mata terlihat bernanah, berat ringannya
dilihat dari produksi nanah dan mata bengkak. Pusar
kemerahan atau bernanah (kemerahan meluas ke kulit
daerah perut berbau, bernanah) berarti bayi
mengalami infeksi berat.
Cara Mengklasifikasi Kemungkinan Panyakit Sangat
Berat Atau Infeksi Bakteri
Tanda atau Gejala
Tidak mau minum atau memuntahkan semua
ATAU
Riwayat kejang ATAU
Bergerak hanya jika distimulasi ATAU
Napas cepat ATAU
Napas lambat ATAU
Tarikan dinding dada ke dalam yang kuat
ATAU
Merintih ATAU
Demam (≥ 37,5C) ATAU
Hipotermi ( <35,5C) ATAU
Nanah yang banyak di mata ATAU
Pusar kemerahan meluas sampai dinding perut
Pustul kulit ATAU
Mata bernanah ATAU
Pusat kemerahan atau bernanah
Tidak terdapat salah satu tanda diatas

Klasifikasi

PENYAKIT
SANGAT BERAT
ATAU
INFEKSI
BAKTERI BERAT

INFEKSI BAKTERI
LOKAL
MUNGKIN
BUKAN INFEKSI
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2. Menilai Diare
Ibu mudah mengenal diare karena perubahan bentuk
tinja yang tidak seperti biasanya dan frekuensi beraknya
lebih sering dibandingkan biasanya. Biasanya bayi dehidrasi
rewel dan gelisah dan jika berlanjut bayi menjadi letargis
atau tidak sadar, karena bayi kehilangan cairan matanya
menjadi cekung dan jika dicubit kulit akan kembali dengan
lambat atau sangat lambat. Cubit kulit perut dengan
menggunakan ibu jari dan telunjuk lihat apakah kulit itu
kembali lagi dengan sangat lambat (lebih dari 2 detik),
lambat atau segera.
Klasifikasi Diare
Tanda dan Gejala
Terdapat 2 atau lebih tanda
berikut :
Letargis atau tidak sadar
Mata Cekung
Cubitan kulit perut kembalinya
sangat lambat
Terdapat 2 atau lebih tanda
berikut :
Gelisah atau rewel
Mata Cekung
Cubitan kulit perut kembali
lambat
Tidak cukup tanda dehidrasi
berat atau ringan/sedang

Klasifikasi
DIARE DEHIDRASI BERAT

DIARE DEHIDRASI RINGAN
/SEDANG

DIARE TANPA DEHIDRASI

3. Ikterus
Ikterus merupakan perubahan warna kulit atau selaput
mata menjadi kekuningan sebagian besar(80%) akibat
penumpukan bilirubin (hasil pemecahan sel darah merah)
sebagian lagi karena ketidak cocokan gol.darah ibu dan
bayi. Peningkatan kadar bilirubin dapat diakibatkan oleh
pembentukan yang berlebihan atau ada gangguan
pengeluaran.
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Ikterus dapat berupa fisiologik dan patologik
(hiperbilirubin mengakibatkan gangguan saraf pusat)
Sangat penting mengetahui kapan ikterus timbul, kapan
menghilang dan bagian tubuh mana yang kuning. Timbul
setelah 24 jam dan menghilang sebelum 14 hari tidak
memerlukan tindakan khusus hanya pemberian ASI. Ikterus
muncul setelah 14 hari berhubungan dengan infeksi hati
atau sumbatan aliran bilirubin pada empedu. Lihat tinja
pucat seperti dempul menandakan adanya sumbatan aliran
bilirubin pada sistem empedu.
Untuk menilai derajat kekuningan digunakan metode
KRAMER
a. Kramer I : kuning pada daerah kepala dan leher
b. Kramer 2 : kuning sampai dengan badan bagian atas
(dari pusar ke atas)
c. Kramer 3 : kuning sampai badan bagian bawah hingga
lutut atau siku
d. Kramer 4 : kuning sampai pergelangan tangan dan kaki
e. Kramer 5: kuning sampai daerah tangan dan kaki
Klasifikasi Ikterus
Tanda dan Gejala
Timbul kuning pada hari
pertama (< 24 jam) ATAU
Kuning ditemukan pada umur
lebih dari 14 hari ATAU
Kuning sampai telapak tangan
/telapak kaki ATAU
Tinja berwarna pucat
Timbul kuning pada umur ≥
24 jam sampai ≤ 14 hari dan
tidak
sampai
telapak
tangan/kaki
Tidak kuning

Klasifikasi
IKTERUS BERAT

IKTERUS

TIDAK ADA IKTERUS
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4. Kemungkinan Berat Badan Rendah dan atau masalah
Pemberian ASI
Pemberian ASI merupakan hal yang penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan pada bayi 6 bulan
pertama kehidupannya, jika ada masalah pemberian ASI
maka bayi dapat kekurangan gizi dan mudah terkena
penyakit.
a. Tanyakan : apakah IMD dilakukan, apakah ada
kesulitan menyusui, apakah bayi diberi ASI dan berapa
kali dalam 24 jam, apakah bayi diberi selain ASI.
b. Lihat : apakah ada bercak putih dimulut, adakah celah
bibir /dilangit-langit
c.

Timbang dan menentukan BB menurut umur dipakai
standar WHO 2005 yang berbeda untuk laki-laki dan
perempuan. Bayi muda dengan berat badan rendah
yang memiliki BB menurut umur < -3 SD (dibawah
garis merah), antara -2 SD dan -3 SD (BB pada pita
kuning), >-2 SD (tidak ada masalah BB rendah)

d. Penilaian Cara pemberian ASI (jika ada kesulitan
pemberian ASI/ diberi ASI kurang dari 8 jam dalam 24
jam, diberi selain ASI, BB rendah menurut umur)
1)

Apakah bayi diberi ASI dalam 1 jam terakhir jika
tidak sarankan ibu untuk menyusui, jika iya
menunggu bayi mau menyusu lagi, amati
pemberian ASI.

2) Lihat bayi menyusu dengan baik (posisi bayi benar,
melekat dengan baik, mengisap dengan efektif)
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Klasifikasi Kemungkinan Berat
Rendah Dan /Masalah Pemberian Asi
Tanda dan Gejala
Ada kesulitan pemberian ASI
Berat badan menurut umur rendah
ASI kurang dari 8 kali perhari
Mendapat makanan/minuman lain
selain ASI
Posisi bayi salah
Tidak melekat dengan baik
Tidak mengisap dengan efektif
Terdapat luka bercak putih
Terdapat celah bibir /langit-langit
Tidak terdapat tanda/gejala diatas

Badan

Klasifikasi

BERAT
BADAN
RENDAH MENURUT
UMUR
DAN
MASALAH
PEMBERIAN ASI

BERAT
BADAN
TINDAK
RENDAH
MENURUT
UMUR
DAN TIDAK ADA
MASALAH
PEMBERIAN ASI

5. Memeriksa Status /Penyuntikan Vitamin K1
Karena sistem pembekuan darah pada bayi baru lahir
belum sempurna maka semua bayi yang berisiko untuk
mengalami perdarahan (HDN= haemorrhagic Disease of
the Newborn). Perdarahn bisa ringan atau berat berupa
perdarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun
perdarahan intrakranial dan untuk mencegah diatas maka
semua bayi diberikan suntikan vit K1 setelah proses IMD
dan sebelum pemberian imunisasi Hb O
6. Memeriksa Status Imunisasi
Penularan Hepatitis pada bayi dapat terjadi secara
vertikal (ibu ke bayi pada saat persalinan) dan horizontal
(penularan orang lain). Dan untuk mencegah terjadi infeksi
vertikal bayi harus diimunisasi HB sedini mungkin.
Imunisasi HB 0 diberikan (0-7 hari) di paha kanan
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selain itu bayi juga harus mendapatkan imunisasi BCG di
lengan kiri
dan polio diberikan 2 tetes oral yang
dijadwalnya disesuaikan dengan tempat lahir
7. Memeriksa masalah/keluhan Lain
a. Memeriksa kelainan bawaan/kongenital
Adalah kelainan pada bayi baru lahir bukan akibat
trauma lahir dan untuk mengenali jenis kelainan
lakukan pemeriksaan fisik (anensefalus, hidrosefalus,
meningomielokel dll)
b. Memeriksa kemungkinan Trauma lahir
Merupakan perlukaan pada bayi baru lahir yang terjadi
pada proses persalinan (kaput suksedanium, sefal
hematome dll)
c. Memeriksa Perdarahan Tali pusat
Perdarahan terjadi karena ikatan tali pusat longgar
setelah beberapa hari dan bila tidak ditangani dapat
syok
8. Memeriksa masalah ibu
Pentingnya
menanyakan
masalah
ibu
adalah
memanfaatkan kesempatan waktu kontak dengan Bayi
Muda untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu.
Masalah yang mungkin berpengaruh kepada kesehatan bayi
a. Bagaimana keadaan ibu dan apakah ada keluhan
(misalkan : demam, sakit kepala, pusing, depresi)
b. Apakah ada masalah tentang (pola makan-minum,
waktu istirahat, kebiasaan BAK dan BAB)
c. Apakah lokea berbau, warna dan nyeri perineum
d. Apakah ASI lancar
e. Apakah ada kesulitan merawat bayi
f.

Apakah ibu minum tablet besi, vit A dan menggunakan
alat kontrasepsi
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D. TINDAKAN DAN PENGOBATAN
Bayi muda yang termasuk klasifikasi merah memerlukan
rujukan segera ke fasilitas pelayanan yang lebih baik dan
sebelum merujuk lakukan pengobatan pra rujukan dan minta
Informed Consent. Klasifikasi kuning dan hijau tidak
memerlukan rujukan.
E. PRA RUJUKAN.
Klasifikasi berat (warna MERAH MUDA) memerlukan
rujukan segera, tetap lakukan pemeriksaan dan lakukan
penanganan segera sehingga rujukan tidak terlambat
1.

Penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat

2. Ikterus berat
3. Diare dehidrasi berat
F. TINDAKAN/PENGOBATAN PRA RUJUKAN
1.

Kejang
a. Bebaskan jalan nafas dan memberi oksigen
b. Menangani kejang dengan obat anti kejang (pilihan 1
fenobarbital 30 mg = 0,6 ml IM, pilihan 2 diazepam
0.25 ml dengan berat <2500 gr dan 0,5 ml dengan
berat ≥ 2500 gr per rektal)
c.

Jangan memberi minum pada saat kejang akan terjadi
aspirasi

d. Menghangatkan tubuh bayi (metode kangguru selama
perjalanan ke tempat rujukan
e. Jika curiga Tetanus Neonatorum beri obat Diazepam
bukan Fenobarbital
f.

Beri dosis pertama antibiotika PP

2. Gangguan Nafas pada penyakit sangat berat atau infeksi
bakteri berat
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a. Posisikan kepala bayi setengah mengadah jika perlu
bahu diganjal dengan gulungan kain
b. Bersihkan jalan nafas dan beri oksigen 2 l per menit
c.

Jika apnoe lakukan resusitasi

3. Hipotermi
a. Menghangatkan tubuh bayi
b. Cegah penurunan gula darah (berikan ASI bila bayi
masih bisa menyusu dan beri ASI perah atau air gula
menggunakan pipet bila bayi tidak bisa menyusu)
dapat menyebabkan kerusakan otak
c.

Nasehati ibu cara menjaga bayi tetap hangat selama
perjalanan rujukan

d. Rujuk segerta
4. Ikterus
a. Cegah turunnya gula darah
b. Nasehati ibu cara menjaga bayi tetap hangat
c.

Rujuk segera

5. Gangguan saluran cerna
a. Jangan berikan makanan /minuman apapun peroral
b. Cegah turunnya gula darah dengan infus
c.

Jaga kehangatan bayi

d. Rujuk segerta
6. Diare
a. Rehidrasi (RL atau NaCl 100 ml/kg BB
30 ml/kg BB selama 1 jam
70 ml/ kg BB selama 5 jam
Jika memungkinkan beri oralit 5 ml/kg BB/jam

267

b. Rehidrasi melalui pipa nasogastrik 20 ml/kg BB/jam
selama 6 jam (120 ml/kg BB)
c.

Sesudah 6 jam periksa kembali derajat dehidrasi

7. Berat tubuh rendah dan atau gangguan pemberian ASI
a. Cegah penurunan gula darah dengan pemberian infus
b. Jaga kehangatan bayi
c.

Rujuk segera

G. TIDAK MEMERLUKAN RUJUKAN
Klasifikasi yang berwarna KUNING DAN HIJAU


Infeksi bakteri lokal, Mungkin bukan infeksi, Diare
dehidrasi ringan/sedang, diare tanpa dehidrasi, ikterus,
berat badan rendah menurut umur dan atau masalah
pemberian ASI, Berat badan tidak rendah dan tidak
ada masalah pemberian ASI
Dibawah ini beberapa tindakan /pengobatan pada Bayi
Muda yang tidak memerlukan rujukan :
1.

Menghangatkan tubuh bayi segera

2. Mencegah gula darah tidak turun
3. Memberi antibiotik per oral yang sesuai
4. Mengobati infeksi bakteri lokal
5. Melakukan rehidrasi oral baik diklinik maupun dirumah
6. Mengobati luka atau bercak putih di mulut
7. Melakukan asuhan dasar Bayi Muda (mencegah infeksi,
menjaga bayi tetap hangat, memberi ASI sesering mungkin,
imunisasi
H. KONSELING BAGI IBU
Konseling diberikan pada Bayi Muda dengan klasifikasi
kuning dan hijau
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1.

Mengajari ibu cara pemberian obat oral di rumah (macam
obat, dosis, cara pemberian )

2. Mengajari ibu cara mengobati infeksi bakteri lokal (tetes
mata /salep tetraciklin/kloramfenikol, mengeringkan telinga
dengan bahan penyerap, luka dimulut dengan gentian
violet)
3. Mengajari pemberian oralit
4. Menasehati ibu tentang pemberian ASI : pemberian ASI
eksklusif, cara meningkatkan produksi ASI, posisi yang
benar saat meneteki, cara menyimpan ASI
5. Mengajari ibu cara merawat tali pusat dan menjelaskan
jadwal pemberian imunisasi
6. Menasehati ibu kapan harus segera membawa bayi ke
petugas kesehatan dan kapan kunjungan ulang
7. Menasehati ibu tentang kesehatan dirinya
I.

KUNJUNGAN ULANG UNTUK PELAYANAN TINDAK
LANJUT
Pada kunjungan ulang petugas dapat menilai apakah anak
membaik setelah diberi obat atau tindakan lainnya. Apabila
anak mempunyai masalah lain gunakan penilaian awal lengkap
pada kunjungan awal.
1.

Kunjungan ulang
a. Dua hari
1) Infeksi bakteri lokal
2) Gangguan pemberian ASI
3) Luka atau bercak putih di mulut
4) Hipotermi sedang
5) Diare dengan dehidrasi ringan /sedang
6) Ikterus fisiologik jika tetap kuning
b. 14 hari
Berat Badan Rendah menurut umur
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LATIHAN
1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang konsep dasar
MTBM
2. Menanyakan kepada mahasiswa tentang
pelaksanaan
MTBM
3. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Penilaian dan
Klasifikasi Bayi Muda
4. Menanyakan kepada mahasiswa tentang tindakan dan
pengobatan sesuai dengan klasifikasi
5. Menanyakan kepada mahasiswa tentang konseling kepada
ibu
6. Menanyakan kepada mahasiswa tentang tindak lanjut dan
kunjungan ulang
TOPIK 2
MANAJEMEN TERPADU BAYI SAKIT
Pernahkah Anda mendengar
MTBS? Untuk mengetahuinya
sebelum Anda mempelajari
uraian berikut, ada baiknya
mengetahui terlebih dahulu
bahwa
penyebab
utama
tingginya angka kematian anak
antara lain penyakit pneumonia,
malaria, diare, demam berdarah
dengue dan gizi buruk.
Gambar : Memeriksa seorang balita
Manajamen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah modul
yang menjelaskan secara rinci cara menerapkan proses
keterpaduan pelayanan dalam menangani balita sakit yang
datang ke fasilitas rawat jalan. Keterpaduan pelayanan tidak
hanya kuratif tapi promotif dan preventif.
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A. Pengertian MTBS
MTBS adalah suatu manajemen melalui pendekatan
terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana balita sakit yang datang
di pelayanan kesehatan, baik mengenai beberapa klasifikasi
penyakit, status gizi, status imunisasi maupun penanganan
balita sakit tersebut dan konseling yang diberikan (Surjono et
al, ; Wijaya, 2009; Depkes RI, 2008).
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan
pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang
datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan
dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit
pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi,
dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi,
pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang
bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak
balita serta menekan morbiditas karena penyakit tersebut
(Pedoman Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit di
Puskesmas, Modul-7. 2008).
B. Latar Belakang Perlunya Penerapan MTBS Di Indonesia
MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi
suatu pendekatan/cara menatalaksana balita sakit. Konsep
pendekatan MTBS yang pertama kali diperkenalkan oleh WHO
merupakan suatu bentuk strategi upaya pelayanan kesehatan
yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan
dan kecacatan bayi dan anak balita di Negara-negara
berkembang.
C. Menanyakan kepada Ibu Mengenai Masalah yang Dihadapi
Anaknya
Ketika Anda bertemu dengan ibu yang membawa anaknya
sakit:
1.

Sambut ibu dengan baik dan persilakan duduk bersama
anaknya.
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Tanyakan umur anak:
a. Jika umur anak 2 bulan- tahun, gunakan bagan
PENILAIAN & KLASIFIKASI ANAK SAKIT UMUR 2
BULAN SAMPAI 5 TAHUN
b. Jika umur anak kurang dari 2 bulan, gunakan bagan
TATALAKSANA BAYI MUDA UMUR KURANG DARI 2
BULAN (akan dipelajari kemudian pada modul 4).
Periksa apakah BB, PB/TB dan suhu anak pada saat
Anda menilai dan mengklasifikasikan gejala-gejala
utama anak, catat juga jenis kelaminnya. Jangan
membuka
pakaian
atau
melakukan
tindakan apapun pada anak itu sekarang.
2. Tanyakan kepada ibu mengenai masalah anaknya.
Catat apa yang dikatakan ibu mengenai masalah anaknya.
Hal ini penting untuk membina komunikasi yang baik
dengan ibu. Komunikasi yang baik akan meyakinkan ibu
bahwa 1 anaknya akan ditangani dengan baik.
3. Agar terjalin hubungan yang komunikatif:
a. Dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan ibu.
Ini akan meyakinkan ibu bahwa Anda sungguh-sungguh
menanggapi permasalahannya. Gunakan kata-kata
yang mudah dimengerti ibu. Jika ibu tidak mengerti
pertanyaan yang diajukan, Anda tidak akan
mendapatkan jawaban yang dibutuhkan untuk menilai
dan mengklasifikasikan penyakit anak itu dengan tepat
b. Beri ibu waktu
pertanyaan.
c.

yang

cukup

untuk

menjawab

Ajukan pertanyaan tambahan apabila ibu tidak pasti
akan jawabannya.

4. Tentukan apakah kunjungan ini merupakan kunjungan
pertama atau kunjungan ulang.
Jika anak datang pertama kali untuk penyakit atau masalah
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ini, maka disebut kunjungan pertama. Jika anak sudah
diperiksa beberapa hari yang lalu untuk penyakit atau
masalah yang sama, disebut kunjungan ulang. Anda akan
mempelajari secara khusus cara menangani penyakit anak
pada saat kunjungan ulang dalam modul tersendiri. Contoh
dan latihan dalam modul yang sedang Anda pelajari ini
menggambarkan anak anak yang datang untuk kunjungan
pertama.
D. MEMERIKSA TANDA BAHAYA UMUM.
Anda telah memp.lajari uraian cara bertanya pada ibu
tentang masalah yang dihadapi anaknya, sekarang Anda akan
melanjutkan memelajari tentang bagaimana memeriksa tanda
bahaya umum. Ketika anak sakit datang ke ruang pemeriksaan,
petugas kesehatan akan menanyakan kepada orang tua/wali
secara berurutan, dimulai dengan memeriksa tanda-tanda
bahaya umum seperti:
1. Apakah anak bisa minum/menyusu?
2. Apakah anak selalu memuntahkan semuanya?
3. Apakah anak menderita kejang?
4. Kemudian petugas akan melihat/memeriksa apakah anak
tampak letargis/tidak sadar?
Cara memeriksa tanda-tanda bahaya umum:
a. TANYA: Apakah anak bisa minum atau menyusu?
1) Anak menunjukkan tanda tidak bisa minum atau
menyusu"
jika
anak
terlalu
lemah
untuk minum atau tidak bisa mengisap/menelan
apabila diberi minum atau disusul. Jika Anda
bertanya kepada ibu, apakah anaknya bisa minum,
pastikan bahwa ibu mengerti pertanyaan itu.
Apakah anak dapat menerima cairan dalam
mulutnya dan menelannya. Jika Anda ragu akan
jawaban ibu, mintalah agar ibu memberi anak
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tersebut minum air matang atau menyusuinya.
2) Perhatikan apakah anak bisa menelan atau
menyusu. Ketika menyusu, anak sulit mengisap jika
hidungnya tersumbat. Apabila anak dapat menyusu
setelah hidungnya dibersihkan, berarti anak tidak
mempunyai tanda bahaya umum "tidak bisa
minum atau menyusu."
b. TANYA: Apakah anak selalu memuntahkan semuanya?
1) Anak yang sama sekali tidak dapat menelan
apapun,
mempunyai
tanda
"memuntahkan
semuanya." Apa saja yang masuk (makanan, cairan)
akan keluar lagi. Anak yang muntah beberapa kali
namun masih dapat menelan sedikit cairan, tidak
menunjukkan tanda bahaya umum.
2) Gunakan kalimat bertanya yang dimengerti
ibu.Beri ibu waktu yang cukup untuk menjawab.
Jika ibu tidak yakin, bantu agar ibu dapat
menjawab dengan jelas. Misalnya, tanyakan
kepada ibu berapa kali anaknya muntah.
3) Tanyakan juga apakah anak muntah setiap kali
menelan makanan atau minuman. Jika masih ragu
akan jawaban ibu, mintalah agar ibu memberi
minum
anak.
Perhatikan
apakah anak muntah.
c. TANYA: Apakah anak kejang?
Pada saat kejang, lengan dan kaki anak menjadi kaku
karena otot-ototnya berkontraksi. Tanyakan kepada
ibu apakah anaknya kejang selama sakit ini.Gunakan
kata-kata yang dimengerti oleh ibu. Mungkin ibu
mengungkapkan istilah kejang sebagai "step" atau
"kaku”, dan lain sebagainya.
d. LIHAT : Apakah anak letargis atau tidak sadar?
1) Anak yang letargis, sulit dibangunkan. la kelihatan
mengantuk
dan
tidak
punya
perhatian
akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Seringkali
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anak yang letargis tidak melihat kepada ibu atau
memperhatikan wajah Anda pada waktu Anda
bicara. Anak mungkin menatap hampa (pandangan
yang kosong) dan terlihat bahwa ia tidak
memperhatikan keadaan di sekitarnya.
2) Anak yang tidak sadar tidak dapat dibangunkan. la
tidak bereaksi ketika disentuh, digoyang atau diajak
bicara.
3) Tanyakan kepada ibu apakah anaknya mengantuk
tidak seperti baisanya atau tidak dapat
dibangunkan. Perhatikab apakah anak itu
terbangun jika diajak bicara atau digoyang atau
jika Anda bertepuk tangan.
Catatan:
Jika anak sedang tidur dan menderita batuk atau sukar
bernapas, hitunglah dulu frekuensi napasnya sebelum Anda
mencoba untuk membangunkannya. Berikut ini adalah kotak
pertama dalam kolom “PENILAIAN” pada bagan yang akan
menerangkan kepada Anda cara memeriksa tanda bahaya
umum.
TANYAKAN KEPADA IBU
MENGENAI MASALAH ANAKNYA
1. Tanyakan apakah ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang
untuk masalah tersebut
2. Jika kunjungan ulang, gunakan petunjuk pada pelayanan tindak
lanjut
3. Jika kunjungan pertama, lakukan pemeriksaan pada anak sebagai
berikut:

1.
2.
3.
4.

MEMERIKSA TANDA BAHAYA UMUM
TANYAKAN: LIHAT
Apakah anak bisa minum atau menetek?
Apakah anak tampak Letargis atau tidak sadar?
Apakah anak selalu memuntahkan semuanya?
Apakah anak menderita kejang?
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RANGKUMAN
Selamat Anda telah menyelesaikan satu kegiatan belajar
mengenai latar belakang MTBS dan masalah yang dihadapi
anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Dengan demikian Anda
sebagai petugas kesehan sudah memahami pentingnya MTBS di
tingkat fasilitas kesehatan dasar. Halhal penting yang telah
Anda pelajari adalah sebagai berikut:
1.

Dari beberapa definisi MTBS di atas, secara umum MTBS
dapat didefinisikan sebagai pendekatan keterpaduan dalam
tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas
rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya
kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak,
malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya promotif dan
preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A
dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk
menurunkan angka kematian bayi dan anak balita serta
menekan morbiditas karena penyakit tersebut.

2. Penyakit-penyakit penyebab kematian pada anak
umumnya dapat ditangani di tingkat Rumah Sakit, namun
masih sulit untuk tingkat Puskesmas. Hal ini disebabkan
antara lain karena masih minimnya sarana/peralatan
diagnostik dan obat-obatan di tingkat Puskesmas terutama
Puskesmas di daerah terpencil yang tanpa fasilitas
perawatan. Pendekatan MTBS di Indonesia pada awalnya
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan di unit rawat jalan kesehatan dasar (Puskesmas
dan jaringannya termasuk Pustu, Polindes, Poskesdes, dll).
Upaya ini tergolong lengkap untuk mengantisipasi
penyakit-penyakit yang sering menyebabkan kematian bayi
dan balita di Indonesia. Dikatakan lengkap karena meliputi
upaya preventif (pencegahan penyakit), perbaikan gizi,
upaya promotif (berupa konseling) dan upaya kuratif
(pengobatan) terhadap penyakit-penyakit dan masalah
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yang sering terjadi pada balita.
3. Ketika Anda bertemu dengan ibu dan anaknya yang datang
berobat: Tanyakan kepada ibu mengenai masalah anaknya.
Catat apa yang dikatakan ibu mengenai masalah anaknya.
Hal ini penting untuk membina komunikasi yang baik
dengan ibu. Komunikasi yang baik akan menyakinkan ibu
bahwa anaknya akan ditangani dengan baik.
4. Ketika anak sakit datang ke ruang pemeriksaan, petugas
kesehatan akan menanyakan kepada orang tua/wali secara
berurutan, dimulai dengan memeriksa tanda-tanda bahaya
umum seperti:
a. Apakah anak bisa minum/menyusu?
b. Apakah anak selalu memuntahkan semuanya?
c.

Apakah anak menderita kejang?

d. Kemudian petugas akan melihat/memeriksa apakah
anak tampak letargis/tidak sadar.
SOAL TES
Pilih Jawaban yang Paling Tepat!
1. Pengertian MTBS adalah…
a. Manajemen balita sakit dan sehat
b. Manajemen balita sakit yang datag ke rumah sakit
c. Manajemen terpadu dalam tatalaksana balita sakit
d. Manajemen terpadu imunisasi balita
2. Latar belakang diterapkan MTBS di Indonesia…
a. Tenaga dan dana untuk puskesmas kurang
b. Solusi yang tepat untuk menurunkan AKB
c. Pelayanan yang praktis dan cepat
d. Tidak perlu tenaga banyak
3. Cara menanyakan pada ibu mengenai masalah yang
dihadapi anaknya…
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a.
b.
c.
d.

Sambut ibu dengan baik dan silahkan duduk
Tanyakan pada ibu membawa uang berapa
Tanyakan pada ibu hal-hal yang penting saja
Kunjungan pertama ataupun ulang sama saja

4. Tanda bahaya umum antara lain…
a. Anak masih bisa menyusu
b. Kadang-kadang muntah
c. Anak pernah kejang
d. Anak letargis
5. Cara memeriksa anak apakah sadar atau tidak dengan
cara…
a. Melihat anak tidur pulas
b. Anak tampak mengantuk dan pandangan kosong
c. Anak tidak bisa memanggil ibunya
d. Bicara anak tidak jelas
KUNCI JAWABAN
1. D
2. A
3. D
4. C
5. B
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