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Kata Pengantar

Syukur Alhamdulilah Modul Ajar Promosi Kesehatan untuk
Mahasiswa Diploma 3 Kebidanan ini dapat terselesaikan dengan
baik. Modul ini merupakan pegangan pokok bagi mahasiswa dalam
menjalani pengalaman belajar teori di kelas, namun diperlukan
juga sumber tambahan misalnya dari buku-buku atau artikel di
internet.
Penulis berharap modul ajar ini benar-benar dapat berfungsi
sebagai penuntun belajar mahasiswa sehingga dapat dicapai hasil
belajar yang optimal, karena teori yang diajarkan di dalam modul
ini merupakan prasyarat bagi bidan untuk dapat menguasai
beberapa kompetensi pokok dari profesi bidan. Masukan yang
membangun sangat penulis nantikan untuk bekal perbaikan bagi
modul edisi selanjutnya.
Semoga dengan bimbingan Allah SWT, buku ini bisa bermanfaat
untuk perkembangan ilmu Kebidanan dan mahasiswa menjadi
Bidan yang Berakhlak mulia, bermartabat, kreatif, mandiri dan
profesional. Jazakhumullahu Khairan. Terimakasih.
Magetan, Maret 2018
Penulis
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KEGIATAN BELAJAR 1
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Konsep prinsip dasar promosi kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Agung Suharto, APP., S.Pd, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang konsep prinsip dasar
promosi kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila
mahasiswa mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep prinsip dasar
promosi kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan
tugas tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan konsep prinsip dasar promosi kesehatan yang
terkait dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
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Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang konsep prinsip
dasar promosi kesehatan
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Pengertian promosi kesehatan
2. Tujuan promosi kesehatan
3. Sasaran promosi kesehatan
4. Prinsip-prinsip promosi kesehatan
5. Metode promosi kesehatan
6. Alat bantu promosi kesehatan
7. Sejarah promosi kesehatan
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang pengertian promosi kesehatan, tujuan
promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, prinsip-prinsip
promosi kesehatan, metode promosi kesehatan, alat bantu promosi
kesehatan dan sejarah promosi kesehatan
.
URAIAN MATERI
1. Pengertian promosi kesehatan
Promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan
kesehatan pada masa lalu. Promosi kesehatan bukan hanya proses
penyadaran masyarakat atau pemberian dan pengingkatan
pengatahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga
disertai upaya-upaya memfasilitasi perubahan perilaku.
Promosi kesehatan (health promotion) adalah upaya
meningkatkan status kesehatan dari individu dan komunitas.
Promosi kesehatan dalam konteks kesehatan sering dikaitkan
dengan penjualan (sales) dan periklanan (advertising) dan
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dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi oleh
penggunaan media massa. Ini merupakan kesalahpahaman dengan
promosi dalam konteks kesehatan dapat diartikan sebagai
memperbaiki kesehatan, memajukan, mendukung, mendorong dan
menempatkan kesehatan lebih tinggi pada agenda peroragangan
maupun masyarakat umum (Ewles, 1987).
Health promotion is the process of enabling people to increase
control over and improve their health. To reach a state of complete
physical, mental and social, well being, an individual or group must
be able to identify and realize aspirations to satisfy needs, and to
change or cope with the environment (Promosi kesehatan adalah
proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk
mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan
social, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan
aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi
lingkungannya baik fisik, social budaya dan sebagainya (Otawwa
Charter, 1986).
Health promotion is programs are design to bring about
change within people, organization, communities, and their
environment (Promosi kesehatan adalah program-program
kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan/perbaikan,
baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan
lingkungannya baik fisik, social budaya, politik dan sebagainya
(Australian Health Foundation).
2.Tujuan promosi kesehatan
Promosi kesehatan bertujuan mengubah perilaku individu
kearah gaya hidup yang lebih sehat. Tujuan promosi kesehatan
adalah mengubah orang untuk untuk sesuai dengan lingkungan,
dan sedikit demi sedikit berbuat untuk lingkungan sebagai tempat
yang lebih sehat untuk ditinggali.
Tujuan promosi kesehatan adalah memberitahu orang
tentang cara-cara dimana perilaku dan gaya hidup mereka dapat
mempengaruhi kesehatan mereka, memastikan bahwa informasi
itu dapat dimengerti, membantu mereka menggali nilai-nilai, sikap
mereka dan membantu mereka mengubah perilaku.
Tujuan kunci dari promosi kesehatan adalah meningkatkan
kesadaran akan banayak kebijakan sosio-ekonomi pada tingkat
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nasional dan local misalnya kebijakan pekerjaan, perumahan,
periklanan, subidi pangan dan pelayanan kesehatan yang tidak
mendukung kesehatan dan secara aktif bebrbuat sesuatu untuk
mengubah kebijakan-kebijakan itu.
3. Sasaran promosi kesehatan
Sasaran promosi kesehatan penting bagi aktifitas promosi
kesehatan, ditekannkan pada perkembangan dan kemajuan
program promosi kesehatan. Secara bersamaan sasaran dari
promosi kesehatan adalah mengubah perilaku individual dan gaya
hidup,
meningkatkan
dukungan
social/social
support,
perkembangan program pemberdayaan kesehatan komunitas dan
memberi kewenangan anggota komunitas untuk membuat control
terhadap perilaku kesehatan komunitas.
Berdasarkan pentahapannya upaya promosi kesehatan inti,
maka sasaran dibagi dalam 3 kelompok sasaran.
1). Sasaran primer (Primary target)
Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung
segala upaya promosi kesehatan. Sesuai dengan permaslahan
kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala
keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui
untuk masalah KIA (kesehatan ibu dan anak), anak sekolah untuk
kesehatan remaja dan sebagainya. Upaya promosi yang dilakuakn
terhadap sasaran primer ini sejalan dengan srategi pemberdayaan
masyarakat (empowerment).
2). Sasaran sekunder (Secondary target)
Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adapt dan
sebagainya. Disebut sasaran sekunder, karena dengan memberikan
promosi kesehatan kepada kelompok ini diharapkan untuk
selanjutnya kelompok ini akan memberikan promosi kesehatan
kepada masyarakat sekitarnya. Disamping itu dengan perilaku
sehat para tokoh masyarakat sebagai hasil promosi kesehatan yang
diterima, maka para tokoh masyarakat ini akan memberi contoh
atau acuan perilaku sehat bagi m,asyarakat sekitarnya. Upaya
promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran sekunder ini
adalah sejalan dengan strategi dukungan social (social support).
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3). Sasaran tersier (Tertiary target)
Para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik
tingkat pusat, maupun daerah sasaran tertier promosi kesehatan.
Dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh
kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku para
tokoh masyarakat (sasaran sekunder), dan juga kepada masyarakat
umum (sasaran primer). Upaya promosi kesehatan yang ditujukan
kepada sasaran tersier ini sejalan dengan strategi advokasi
(Advocacy).
4. Prinsip-prinsip promosi kesehatan
Promosi kesehatan sangat penting untuk menunjang
program-program kesehatan yang lainya. Akan tetapi hasil promosi
kesehatan tidak dapat segera dirasakan, tetapi baru datap dilihat
beberapa tahun kemudian. Dalam waktu yang pendek (immediate
impact) promosi kesehatan hanya menghasilkan perubahan atau
peningkatan pengetahuan masyarakat, sedangkan peningkatan
pengetahuan saja belum akan berpengaruh terhadap indicator
kesehatan.
Pengetahuan kesehatan akan berpengarauh terhadap
perilaku sebagai hasil jangka menengah (intermediate impact) dari
promosi kesehatan. Selanjutnya perilaku kesehatan akan
berpengaruh kepada meningkatnya indicator kesehatan sebagai
keluaran (out come) promosi kesehatan.
HL Blum menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai
andil yang paling besar terhadap status kesehatan. Kemudian
berturut-turut disusul oleh perilaku mempunyai andil nomor dua,
pelayanan kesehatan dan ketrurunan mempunayi andil yang paling
kecil terhadap status kesehatan.
Selanjutnya Lewrence Green menjelaskan bahwa perilaku
kesehatan dilatarbelakangi oleh tiga factor pokok yakni factor
predisposisi (predisposing factors) meliputi pengetahuan, sikap,
kepercayaan, tradisi, nilai dan sebagainya. Faktor-faktor yang
mendukung (enabling factors) meliputi ketersediaan sumber,
fasilitas dan factor-faktor yang memperkuat atau mendorong
(reinforcing factors) meliputi sikap dan perilaku. Oleh sebab itu
promosi kesehatan merupakan upaya intervensi perilaku harus
dioarahkan kepada ketiga factor tersebut.
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Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan menerapkan
konsep pendidikan didalam bidang kesehatan. Promosi kesehatan
merupakan konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang
kesehatan. Konsep dasar pendidikan kesehatan adalah suatu
proses belajar yang berarti terdapat proses pertumbuhan, lebih
matang dari individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai
tujuan tersebut, seorang individu, kelompok dan masyarakat tidak
terlepas dari kegiatan belajar.
Bertitik tolak dari konsep pendidikan tersebut, maka
konsep promosi kesehatan juga merupakan proses belajar pada
individu, kelompok atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilainilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu menjadsi mampu
mengatasi masalah-masalah kesehatannya sendiri menjadi mampu.
5. Metode promosi kesehatan
Promosi kesehatan adalah merupakan suatu kegiatan atau
usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat,
kelompok, atau individu. Dengan adanya pesan diharapkan
masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh
pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Pengetahuan
tersebut akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap
perubahan perilaku sasaran.
Promosi kesehatan juga merupakan suatu proses yang
mempunyai masukan (input) dan keluaran (output). Suatu proses
promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan pendidikan,
yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak factor. Faktor
tersebut disamping factor masukannya juga factor metode, materi
atau pesannya, pendidik atau promoter kesehatan yang
melakukannya, dan alat-alat Bantu/alat peraga promosi kesehatan
yang dipakai. Agar mencapai suatu hasil yang optimal, maka factorfaktor tersebut harus bekerja sama secara harmonis. Hal ini berarti
bahwa untuk masaukan (sasaran promosi kesehatan tertentu
harus menggunakan cara tertentu pula. Materi harus disesuaikan
dengan sasaran. Demikian juga alat bantu promosi kesehatan.
Untuk sasaran kelompok, maka metodenya harus berbeda dengan
sasaran masa dan sasaran individual.
Dibawah ini akan diuraikan beberapa metode promosi
kesehatan individual, kelompok dan massa (public).
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1) Metode promosi kesehatan individual (perorangan)
Dalam promosi kesehatan, metode promosi kesehatan yang
bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru,
atau membina seseorang yang mulai tertarik kepada suatu
perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya membina seorang ibu
yang baru saja menjadi akseptor atau seorang ibu hamil yang
sedfang tertarik terhadap imunisasi TT karena baru saja
memperoleh/mendengarkan promosi kesehatan. Pendekatan yang
digunakan agar ibu tersebut menjadi akseptor lestari atau ibu
hamil tersebut segera minta imunisasi, adalah pendekatan secara
perorangan. Perorangan disini tidak ahanya berarti harus hanya
kepada ibu-ibu yang bersangkutan, tetapi mungkin juga kepada
suami atau keluarga ibu tersebut.
Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena
setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda
sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Agar
petugas kesehatan mengetahui dengan tepat serta dapat
membantunya maka perlu menggunakan metode (cara) ini. Bentuk
pendekatan ini, antara lain:
a. Bimbingan dan penyuluhan (guidance and counseling)
Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas relative
lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat diteliti
dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut dengan
sukarela, berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan
menerima perilaku tersebut (mengubah perilaku).
b. Interview (wawancara)
Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan
penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien
untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima
perubahan, apakah ia tertarik atau tidak terhadap perubahan,
untuk mengetahui apakah perilaku yang sudah atau yang akan
diadapsi itu mempunyai dasar pengertian atau kesadaran yang
kuat. Apabila belum, maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam
lagi.
2) Metode promosi kesehatan kelompok
Dalam memilih metode promosi kesehatan kelompok, harus
diingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan
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formal dari sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya akan
lain dengan kelompok yang kecil. Efektifitas suatu metode akan
tergantung pula pada besarnya sasaran promosi kesehatan.
a. Kelompok besar
Yang dimaksud kelompok besar adalah apabila peserta
promosi lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelom,pok
besar ini antara lain ceramah dan seminar.
1) Ceramah
Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi
maupun rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
menggunakan metode ceramah.
a. Persiapan
Ceramah akan berhasil apabila penceramah itu sendiri
menguasai materi harus memperisiapkan diri dengan:
1) Mempelajari materi dengan sistematika yang baik. Lebih
baik lagi kalau disusun dengan diagram atau skema.
2) Mempersiapkan alat-alat Bantu pengajaran, misalnya
makalah singkat, slide, transparan, sound system dan
sebagainya.
Kunci keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila
penceramah tersebut dapat m,enguasai sasaran ceramah. Untuk itu
penceramah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
2) Sikap dan penampilan yang meyakinkan, tidak boleh
bersikap ragu-ragu dan gelisah.
3) Suara hendaknya cukup keras dan jelas.
4) Pandangan harus tertuju keseluruh peserta ceramah.
5) Berdiri didepan (dipertengahan) tidak boleh duduk.
6) Menggunakan alat Bantu semaksimal mungkin.
2) Seminar
Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar
dengan pendidikan formal menengah ke atas. Seminar adalah suatu
penyajian (presentasi) dari satu ahli atau beberapa ahli tenbtang
suatu topic yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di
masyarakat.
b. Kelompok kecil
Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya
kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk
kelompok kecil ini antara lain:
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1) Diskusi kelompok
Agar semua anggota kelompok dapat bebas berpartisipasi
dalam diskusi, maka formasi duduk para peserta diatur sedemikian
rupa sehingga mereka dapat berhadap-hadapan atau saling
memandang satu sama lain, misalnya dalam bentuk lingkaran atau
segi empat. Pemimpin diskusi juga duduk diantara peserta
sehingga tidak menimbulkan kesan ada yang lebih tinggi. Dengan
kata lain mereka harus merasa berada dalam taraf yang sama,
sehingga
tiap
anggota
kelompok
mempunyai
kebebasan/keterbukaan untuk mengeluarkan pendapat.
Untuk memulai diskusi pemimpin diskusi harus memberikan
pancingan-pancingan yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan
atau kasus sehubungan dengan topic yang dibahas. Agar terjadi
diskusi yang hidup, kaka pemimpin kelompok harus mengarahkan
dan mengatur jalannya diskusi sehingga semua orang dapat
kesempatan berbicara dan tidak menimbulkan dominasi dari
seorang peserta.
2) Curah pendapat (brainstorming)
Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok.
Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya pada
permulaannya pemimpin kelompok memancing dengan satu
masalah dan kemudian setiap peserta memberikan jawabanjawaban atau tanggapan (curah pendapat). Tanggapan atau
jawaban tersebut ditampung dan ditulis dalam flipchart ataui
papan tulis. Sebelum semua peserta mencurahkan pendapatnya,
tidak boleh diberi komentar oleh siapapun. Baru setelah semua
anggota mengeluarkan pendapatnya, tiap anggota dapat
mengomentari dan akhirnya terjadi diskusi.
3) Bola salju (snow balling)
Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (1 pasang 2
orang) kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah.
Setelah lebih kurang 5 menit, maka tiap 2 pasang bergabung
menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah-masalah
tersbut, dan mencari kesimpulannya.
Kemudian tiap-tiap pasang yang sudah beranggotakan 4
orang ini bergabung lagi dengan pasangan lainnya dan demikian
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seterusnya sehingga akhirnya akan terjadi diskusi seluruh anggota
kelompok.
4) Kelompok-kelompok kecil (buzz group)
Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok
kecil (buzz group) yang kemudian diberi suatu permasalahan yang
sama atau tidak sama dengan kelompok lain. Masing-masing
kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya hasil dari
tiap kelompok didiskusikan kembali dan dicari kesimpulannya.
5) Memainkan peran (role play)
Dalam metode ini beberapa anggota kelompok ditunjuk
sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan,
misalnya sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat atau bidan,
dan sebagainya, sedangkan anggota yang lain sebagai pasien atau
anggota masyarakat.
Mereka memperagakan, misalnya bagaimana interaksi/
komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas.
6) Permainan simulasi (simulation game)
Metode ini merupakan gabuangan antara role play dengan
diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam
beberapa bentuk permainan seperti monopoli.
Cara memainkannya persis seperti bermain monopoli,
dengan menggunakan dadu, gaco (petunjuk arah), selain beberan
atau papan main. Beberapa orang menjadi pemain, dan sebagai
nara sumber.
c. Metode promosi kesehatan massa
Metode promosi kesehatan massa cocok untuk
mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan
kepada masyarakat. Oleh karena sasaran promosi kesehatan ini
bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis
kelamin, pekerjaan, status social ekonomi, tingkat pendidikan dan
sebagainya, maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan
harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh
massa tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk
menggugah awereness atau kesadaran masyrakat terhadap suatu
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inovasi, dan belum begitu diharapkan untuk sampai perubahan
perilaku.
Pada umumnya bentuk pendekatannya massa ini tidak
langsung. Biasanya dengan menggunakan atau melalui media
massa. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh metode yang
cocok untuk pendekatan massa.
1) Ceramah umum (public speaking)
Pada cara-cara tertentu, misalnya pada hari kesehatan
nasional, menteri kesehatan atau pejabat kesehatan lainnya
berpidato di hadapan massa rakyat untuk menyampaikan pesanpesan kesehatan. Safari KB juga meupkana salah satu bentuk
pendekatan massa.
2). Pidato-pidato/diskusi tentang kesehatan melalui media
elektronik, baik TV maupun radio, pada hakikatnya merupakan
bentuk promosi kesehatan massa.
3). Simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas
kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan
disuatu media massa adalah juga merupakan pendekatan promosi
kesehatan massa.
4). Sinetron dokter sartika, dalam acara TV pada tahun 1990-an
juga merupakan bentuk pendekatan promosi kesehatn massa.
5). Tulisan-tulisan di majalah atau Koran, baik dalam bentuk artikel
maupun tanya jawab/konsultasi tentang kesehatan dan penyakit
juga merupakan bentuk pendekatan promosi kesehatan massa.
6). Bilboard, yang dipasang dipinggir jalan, spanduk, poster, dan
sebagainya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. Contoh:
Billboard ayo ke posyandu.
6. Alat bantu dan media promosi kesehatan
a. Alat bantu/peraga
Pengertian alat bantu/peraga adalah alat-alat yang
digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan/
pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena
berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu didalam
proses pendidikan.
Alat peraga ini disusun berdasarkan prinsip bahwa
pengetahuan yang ada pada setiap manusia diterima atau
ditangkap melalui panca indra. Semakin banyak indra yang
digunakan untuk menerima sesuatu, maka semakin banyak dan
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semakin jelas pula pengertian/pengetahuan yang diperoleh. Alat
peraga ini digunakan untuk mengerahkan indra sebanyak mungkin
kepada suatu objek, sehingga mempermudah pemahaman.
Seseorang atau masyarakat di dalam proses pendidikan
dapat memperoleh pengalaman/pengetahuan melalui berbagai
macam alat Bantu pendidikan. Tetapi alat mempunyai intensitas
yang berbeda-beda di dalam membantu permasalahan seseorang.
Edgar Dale membagi alat peraga tersebut menjadi 11
macam, dan sekaligus menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap
alat tersebut dalam sebuah kerucut. Berturut-turut dari atas
sampai bawah sebagai berikut: 1. Kata-kata, 2 Tulisan, 3. Rekaman,
radio, 4. Film, 5. Televisi, 6. Pameran, 7. Field trip/karya wisata, 8.
Demonstrasi, 9. Sandiwara, 10. Benda tiruan dan 11 Benda asli.
Dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling
mendasar adalah benda asli dan yang paling atas adalah kata-kata.
Hal ini berarti bahwa dalam proses promosi kesehatan, benda asli
mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsikan
bahan pendidikan/pengajaran. Sedangkan penyampaian bahan
yang hanya dengan kata-kata saja sangat kurang efektif atau
intensitasnya paling rendah. Jelas bahwa penggunaan alat peraga
merupakan pengalaman salah satu proses pendidikan.
Faedah alat bantu promosi kesehatan adalah a)
menimbulkan minat sasaran promosi kesehatan; b) mencapai
sasaran yang lebih banyak; c) membantu dalam mengatasi
hambatan pemahaman; d) merangsang sasaran pendidikan ubntuk
meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain; e)
mempermudah penyampaian bahan pendidikan/informasi oleh
para pendidik/pelaku pendidikan; f) mempermudah penerimaan
informasi oleh sasaran pendidikan; g). Mendorong keinginan orang
untuk mengetahui, kemudian lebih mendalami dan akhirnya
mendapatkan pengertian yang lebih baik; dan h) membantu
menegakkan pengertian yang diperoleh. Di dalam menerima
sesuatu yang baru, manusia mempunyai kecenderungan untuk
melupakan atau lupa terhadap pengertian yang telah diterima.
Untuk mengatasi hal ini alat Bantu akan membantu menegakkan
pengetahuan-pengetahuan yang telah diterimannya oleh manusia
sehingga apa yang diterima akan lebih lama tersimpan di dalam
ingatan.
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Macam-macam alat bantu promosi kesehatan, pada garis
besarnya hanya ada tiga macam alat bantu pendidikan (alat
peraga).
a. Alat bantu lihat (visual aids) yang berguna dalam membantu
menstimulasi indera mata (penglihatan) pada waktu terjadinya
proses promosi kesehatan. Alat ini ada 2 bentuk
1. Alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, film strip dan
sebagainya.
2. Alat-alat yang tidak diproyeksikan:
- Dua dimensi: gambar peta, bagan dan sebagainya.
- Tiga dimensi: bola dunia, boneka dan sebagainya.
b. Alat-alat Bantu dengar (audio aids), yaitu alat yang dapat
membantu untuk menstimulasi indera pendengar pada waktu
proses penyampaian bahan pendidikan/pengajaran. Misalnya
piringan hitam, radio, pita suara dan sebagainya.
c. Alat bantu lihat-dengar, seperti televise dan video cassette. Alatalat bantu pendidikan ini lebih dikenal dengan audio visual aids
(AVA).
Disamping pembagian tersebut, alat peraga juga dibedakan
menjadi dua macam menurut pembuatannya dan penggunaannya.
a. Alat peraga yang rumit (complicated), seperti film, film strip, slide
dan sebagainya yang memerlukan listrik dan proyektor.
b. Alat peraga yang sederhana, yang mudah dibuat sendiri, dengan
bahan-bahan setempat yang mudah diperoleh seperti bamboo,
karton, kaleng bekas, Koran bekas dan sebagainya.
Contoh alat peraga sederhana yang dapat dipergunakan di
eberapa tempat, misalnya: a) dirumah tangga, seperti leaflet, model
buku bergambar, bnenda-benda nyata seperti buah-buahan, sayursayuran dan sebaginya; b) di masyarakat umum, misalnya poster,
spanduk, leaflet, flannel graph, boneka wayang dan sebagainya.
Ciri-ciri alat peraga sederhana antara lain: a). mudah dibuat;
b) bahan-bahannya dapat diperoleh dari bahan-bahan local; c)
mencerminkan kebiasaan, kehidupan, dan kepercayaan setempat;
d). ditulis/digambar sederhana; e) memakai bahasa setempat dan
mudah dimengerti oleh masyarakat; dan f) memenuhi kebutuhankebutuhan petugas dan masyarakat.
Sasaran yang dicapai alat bantu promosi kesehatan.
Menggunakan alat peraga harus didasari pengetahuan tentang
sasaran promosi yang akan dicapai alat peraga tersebut.
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Yang perlu diketahui tentang sasaran, antara lain: 1)
individu atau kelompok; 2) kategori-kategori sasaran seperti
kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya; 3) bahasa
yang mereka gunakan; 4) adat-istiadat serta kebiasaan; 5) minat
dan perhatian; dan 6) pengetahuan dan pengalaman mereka
tentang pesan yang akan diterima.
Tempat menggunakan/memasang alat peraga, antara lain:
1) di dalam keluarga: pada waktu kunjungan rumah, waktu
menolong persalinan dan merawat bayi, atau menolong orang
sakit; 2) di masyarakat: misalnya pada waktu perayaan hari-hari
besar, arisan-arisan, pengajian dan sebagainya serta dipasang juga
ditempat-tempat umum yang strategis misalnya terminal, halte bis
dan sebagainya; 3) di instansi-instansi: antara lain dipuskesmas,
rumah sakit, kantor-kantor, sekolah-sekolah dan sebagainya.
Alat-alat peraga tersebut sedapat mungkin dapat
dipergunakan oleh: 1) petugas-petugas puskesmas/kesehatan; 2)
kader kesehatan; 3) guru-guru sekolah dan tokoh-tokoh
masyarakat lainnya; dan 4) pamong desa.
Cara mempergunakan alat peraga; tergantung pada jenis
alatnya. Menggunakan alat peraga gambar sudah tentu berbeda
dengan
menggunakan
film
strip.
Disamping
itu
mempertimbangkan sasaran promosi kesehatan. Dan yang lebih
penting bahwa alat peraga yang digunakan harus menarik sehingga
menimbulkan minat para pesertannya. Pada waktu menggunakan
AVA hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) senyum
adalah lebih baik, untuk mencari simpati; b) tunjukkan perhatian
bahwa hal yang akan dibicarakan/dipergunakan adalah penting; c)
pandangan mata hendaknya ke seluruh pendengar agar mereka
tidak kehilangan control pihak promoter kesehatan; d). gaya bicara
hendaknya bervariasi agar pendengar tidak bosan dan mengantuk;
e) ikut sertakan para peserta dan berikan kesempatan untuk
memegang dan atau mencoba alat-alat tersebut; dan f). Bila perlu
berilah selingan humor, guna menghidupkan suasana.
b). Media promosi kesehatan
Yang dimaksud dengan media promosi kesehatan pada
hakikatnya adalah alat Bantu promosi kesehatan, yaitu merupakan
saluran (channel) untuk menyampaikan informasi kesehatan dan
karena alat-alat tersebut dipergunakan untuk mempermudah
penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien.
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Berdasarkan fungsinya sebagi penyalur pesan-pesan kesehatan,
media ini dibagi menjadi 3 bagian yakni media cetak, media
elektronik dan media papan.
1). Media cetak
Media cetak sebagai alat bantu menyampaikan pesan-pesan
kesehatan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut:
1. Booklet, ialah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan
kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun
gambar.
2. Leaflet, ialah bentuk penyampaian informasi atau pesanpesan kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi
dapat dalam bentuk kelimat maupun gambar atau kombinasi.
3. Flyer (selebaran), bentuknya seperti leaflet, tetapi tidak
berlipat.
4. Flifchart (lembar balik), ialah media penyampaian pesan atau
informasi-informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik.
Biasanya dalam bentuk buku dimana tiap lembar (halaman)
berisi gambar peragaan dan lembaran baliknya berisi kalimat
sebagai pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar
tersebut.
5. Rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah
yang membahas suatu masalah kesehatan, atau hal-hal yang
berkaitan dengan kesehatan.
6. Poster ialah bentuk media cetak yang berisi pesanpesan/informasi kesehatan yang biasanya ditempel
ditembok-tembok, ditempat-tempat umum atau dikendaraan
umum.
7. Foto yang m,engungkapkan informasi-informasi kesehatan
8. Brodsis, ialah lembaran besar yang dilipat dengan
perhitungan khusus agar setiap bagian dari lipatan itu
memuat informasi yang berdiri sendiri.
9. Folder, ialah bentuk lembaran yang dilipat satu kali/lebih,
bidang halaman bagian luar didesain lebih memikat
selayaknya sampul/cover.
2).Media elektronik
Media elektronik sebagai sasaran untuk menyampaikan
pesan-pesan atau informasi kesehatan berbeda-beda jenisnya,
antara lain:
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1. Televisi
Penyampaian pesan atau informasi-informasi kesehatan
melalui media televise dapat dalam bentuk sandiwara, sinetron,
forum diskusi atau tanya jawab sekitar masalah kesehatan, pidato
(ceramah), TV Spot, kuis atau cerdas cermat dan sebagainya.
2. Radio
Penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui
radio juga dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain obrolan
(tanya jawab), sandiwara radio, ceramah, radio spot dan
sebagainya.
3. Video
Penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan dapat melalui
video
4. Slide
Slide juga dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesapesan atau informasi kesehatan.
5.Film strip
Film strip juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan
kesehatan.
3).Media papan (Billboard)
Papan (billboard) yang dipasang ditempat-tempat umum
dapat diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Media
papan juga mencakup pesan-pesan yang ditulis pada lembaran
seng yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum (bus dan
taksi).
7. Sejarah promosi kesehatan
Pendidikan kesehatan sebagai bagian atau cabang dari ilmu
kesehatan, juga mempunyai dua sisi, yakni ilmu dan seni. Dari sisi
seni, yakni praktisi atau aplikasi pendidikan kesehatan merupakan
penunjang bagi program-program kesehatan lainnya. Artinya
setiap program kesehatan misalnya pemberantasan penyakit,
perbaikan gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, kesehatan ibu dan
anak, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Perlu
ditunjang atau dibantu oleh pendidikan kesehatan atau penyuluhan
kesehatan. Hal ini essensial, karena masing-masing program
tersebut mempunyai aspek perilaku masyarakat yang perlu
dikondisikan dengan pendidikan kesehatan.
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Dari pengalaman bertahun-tahun pelaksanaan pendidikan
ini, baik di Negara maju maupun Negara berkembang mengalami
berbagai hambatan dalam rangka pencapaian tujuannya, yakni
mewujudkan perilaku hidup sehat bagi masyarakatnya. Hambatan
yang paling besar dirasakan adalah faktor pendukungnya (enabling
factors). Dari penelitian-penelitian yang yang terungkap, meskipun
kesadaran dan pengetahuan masyarakat sudah tinggi tentang
kesehatan, namun praktek (practice) tentang kesehatan atau
perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah. Setelah dilakukan
pengkajian oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), terutama di
Negara-negara berkembang, ternyata faktro pendukung atau
sarana dan prasarana tidak mendukung masyarakat untuk
berperilaku hidup sehat. Misalnya: meskipun kesadaran dan
pengetahuan orang atau masyarakat tentang kesehatan: sanitasi
lingkungan, gizi, imunisasi, pelayanan kesehatan, sudah tinggi,
tetapi apabila tidak didukung oleh fasilitas yaitu tersedianya
jamban sehat, air bersih, makanan yang bergizi, fasilitas imunisasi,
pelayanan kesehatan, maka mereka sulit untuk mewujudkan
perilaku sehat.
Oleh sebab itu WHO pada awal tahun 1980-an
menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan tidak mampu
mencapai tujuannya, apabila hanya memfokuskan pada upayaupaya perubahan perilaku saja. Pendidikan kesehatan herus
mencakup pula upaya perubahan lingkungan fisik dan social
budaya, pollitik, ekonomi sebagai penunjang atau pendukung
perubahan perilaku tersebut. Sebagai perwujudan dari perubahan
konsep pendidikan kesehatan ini secara organisasi structural,
maka pada tahun 1984, Divisi pendidikan kesehatan (health
education), di dalam WHO diubah menjadi Divisi Promosi dan
Pendidikan Kesehatan (Division on health promotion and
education). Sekitar 16 tahun kemudian, yakni awal tahun 2000
Departemen kesehatan RI baru dapat menyesuaikan konsep WHO
ini dengan mengubah Pusat Penyuluhan kesehatan Masyarakat
(PKM) menjadi Direktorat Promosi Kesehatan dan sekarang
berubah menjadi Pusat Promosi Kesehatan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan
merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan pada masa lalu.
Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat
atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang
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kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya memfasilitasi
perubahan perilaku.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
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KEGIATAN BELAJAR 2
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Ruang lingkup promosi kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Agung Suharto, APP., S.Pd, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran
materi tentang ruang lingkup
promosi kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila
mahasiswa mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep prinsip dasar
promosi kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan
tugas tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan ruang lingkup promosi kesehatan yang terkait
dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
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Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang ruang lingkup
promosi kesehatan
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup
promosi kesehatan berdasarkan:
1. Aspek kesehatan
2. Tatanan pelaksanaan
3. Tingkat pelayanan
4. Praktek kebidanan
5. Sasaran
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang Aspek kesehatan, Tatanan pelaksanaan,
Tingkat pelayanan, Praktek kebidanan dan berdasarkan Sasaran
URAIAN MATERI
Cakupan promosi kesehatan baik sebagi ilmu maupun seni
sangat luas. Cakupan ini dapat dilihat dari dua dimensi yakni a).
Dimensi aspek pelayanan kesehatan, dan b) dimensi tatanan
(setting) atau tempat pelaksanaan promosi kesehatan.
1. Ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan
Telah menjadi kesepakatan umum bahwa kesehatan
masyarakat itu mencakup 4 aspek pokok, yakni promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Ahli lain hanya membagi menjadi dua
aspek, yakni a) aspek preventif (pencegahan) dan kuratif
(penyembuhan) dengan sasaran kelompok orang beresiko tinggi
terhadap penyakit dan kelompok yang sakit. Sejalan dengan hal ini,
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maka ruang lingkup promosi kesehatan dikelompokkan menjadi
dua.
a. Promosi kesehatan pada aspek promotif
Sasaran promosi kesehatan pada aspek promotif adalah
kelompok orang sehat. Selama ini kelompok orang sehat kurang
memperoleh perhatian dalam upaya kesehatan masyarakat.
Padahal kelompok orang sehat di suatu komunitas sekittar 80-85%
dari populasi. Oleh karena itu promosi kesehatan pada kelompok
ini perlu ditingkatkan atau dibina agar tetap sehat, atau lebih
meningkat lagi. Derajat kesehatan adalah dinamis, oleh sebab itu
meskipun seseorang telah dalam kondisi sehat tetapi perlu
ditingkatkan dan dibina lagi kesehatannya.
b. Promosi kesehatan pada aspek pencegahan dan
penyembuhan
Pada aspek ini upaya promosi kesehatan mencakup 3 (tiga)
upaya atau kegiatan yakni:
1) Pencegahan tingkat pertama (primary prevention)
Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah kelompok
masyartakat yang beresiko tinggi (high risk), misalnya
kelompok ibu hamil dan menyusui, para prokok, obesitas
(orang-orang yang kegemukan), para pekerja seks
komersial (pria dan wanita). Tujuan upaya promosi
kesdehatan pada keompok ini adalah agar mereka tidak
jatuh sakit atau terkena penyakit.
2) Pencegahan tingkat kedua (secondary prevention)
Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah para
pendserita penyakit kronis, misalnya asma, diabetes
mellitus, tuberculosis, rematik, tekanan darah tinggi dan
sebagainya. Tujuan upaya promosi kesehatan pada
kelompok ini adalah agar penderita mampu mencegah
penyakitnya menjadi lebih parah.
3) Pencegahan tingkat tiga (tertiary prevention)
Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah kelompok
pasien yang baru sembuh (recovery) dari suatu penyakit.
Tujuannya adalah agar mereka segera pulih kembali
kesehatnnya. Dengan perkataan lain menolong para
penderita yang baru sembuh dari penyakitnya ini agar tidak
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menjadi cacat atau mengurangi kecacadan seminimal
mungkin (rehabilitasi).
b. Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan
pelaksanaan
Berdasarkan tatanan (setting) atau tempat pelaksanaan
promosi kesehatan promosi kesehatan, maka ruang lingkup
promosi kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi:
a). Promosi kesehatan pada tatanan keluarga (rumah tangga)
Keluarga atau rumah tangga adalah unit masyarakat
terkecil. Oleh sebab itu untuk mencapai perilaku masyarakat yang
sehat harus dimulai di masing-masing keluarga. Dia dalam
keluargalah mulai berbentuk perilaku-perilaku masyarakat. Orang
tua (ayah dan ibu) merupakan sasaran utama dalam promosi pada
tatanan ini. Karena orang tua, terutama ibu merupakan peletak
dasar perilaku, terutama perilaku kesehatan bagi anak-anak
mereka.
b) Promosi kesehatan pada tatanan sekolah
Sekolah merupakan perpanjangan tangan prmosi kesehatan
bagi keluarga. Sekolah, terutama guru pada umumnya lebih
dipatuhi oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu lingkungan sekolah,
baik lingkungan fisik maupun lingkungan social yang sehat, akan
sangat berpengaruh terhadap perilaku sehat anak-anak (murid).
Kunci promosi kesehatan di sekolah adalah guru, oleh sebab
perilaku guru harus dikondisikan, melalui pelatihan-pelatihan
kesehatan, seminar, lokakarya dan sebagainya.
c) Promosi kesehatan ditempat kerja
Tempat kerja merupakan tempat orangd ewasa
memperoleh nafkah untuk keluarga. Lingkungan kerja yang sehat
(fisik dan non fisik) akan mendukung kesehatan pekerja atau
karyawannya dan akhirnya akan menghasilkan produktifitas yang
optimal. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak sehat serta rawan
kecelakaan kerja akan menurunkan derajatkesehatan pekerjannya
dan akhirnya kurang produktif. Oleh sebab itu pemilik, pemimpin,
atau manejer dari institusi tempat kerja termasuk perkantoran
merupakan sasaran promosi kesehatan sehingga mereka peduli
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terhadap kesehatan para pekerjanya dan mengembangkan unit
promosi kesehatan ditempat kerja.
d) Promosi kesehatan di tempat-tempat umum
Tempat-tempat umum disini mencakup pasar, terminal bus,
Bandar udara, tempat-tempat perbelanjaan olah raga, tamantaman kota dan sebagainya. Tempat-tempat umum yang sehat,
bukan saja terjaga kebersihannya, tetapi juga harus dilengkapi
dengan fasilitas kebersihan dan sanitasi, terutama WC umum dan
sarana air bersih, serta tempat sampah. Para pengelola tempattempat umum merupakan sasaran promosi kesehatan agar mereka
melengkapi tempat-tempat umum dengan fasilitas yang dimaksud,
disamping melakukan himbauan-himbauan kebersihan dan
kesehatan bagi pemakai tempat umum atau masyarakat melalui
pengeras suara, poster, leaflet dan sebagainya.
e) Fasilitas pelayanan kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan ini mencakup rumah sakit,
puskesmas, poliklinik, rumah bersalin dan sebagainya. Kadangkadang sangat ironis, dimana rumah sakit atau puskesmas tidak
menjaga kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan. Keadaan
fasilitas tersebut kotor, bau, tidak ada air, tidak ada tempat sampah
dan sebagainya. Oleh sebab itu pimpinaan fasilitas pelayanan
kesehatan merupakan sasaran utama promosi kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan ini. Mereka inilah yang
bertanggungjawab atas terlaksanannya promosi kesehatan di
institusinya. Kepada para pemimpin atau manejer institusi-institusi
pelayanan kesehatan ini diperlukan kegiatan advokasi, sedangkan
bagi para karyawannya diperlukan pelatihan-pelatihan tentang
promosi kesehatan.
3. Ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan
Berdasarkan dimensi tingkat pelayanan kesehatan, promosi
kesehatan dapat dilakukan berdasarkan lima tingkat pencegahan
(five levels of prevention) dari Leavel and Clark.
a. Promosi kesehatan (Health Promotion)
Dalam tingkat ini, promosi kesehatan diperlukan misalnya
dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi
lingkungan, health education, growth and development, rumah
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sehat, hiburan sehat, marriage counseling, sex education, kesehatan
perorangan dan sebagainya.
b. Perlindungan umum dan khusus (General and specific
protection)
Dalam program perlindungan umum dan khusus ini
meliputi imunisasi, hygiene perorangan, perlindungan dari
lingkungan, accidental safety, occupational health, perlindungan
dari carcinogenic, toxin dan allergen, pengendalian sumber
pencemaran dan sebagainya.
c. Diagnosis dini dan pengobatan segera (early diagnosis and
prompti treatment)
Dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka penyakitpenyakit yang terjadi di dalam masyarakat sering sulit dideteksi.
Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa
dan diobati penyakit. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak
boleh pelayanan kesehatan yang layak. Oleh sebab itu promosi
kesehatan sangandiperlukan pada tahap ini. Kegiatan pada tahap
ini antara lain: Early case finding, general check up, mass screening,
survey contact school, household, case holding, adequate treatment.
d. Pembatasan cacad (disability limitation)
Kurangnya pengertian dan kesadaran masrakat tentang
kesehatan dan penyakit, seringkali mengakibatkan masyarakat
tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Mereka tidak
melakukan pengobatan dan pemeriksaan yang komplit terhadap
penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna sapat
mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi cacad atau
memiliki ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena
itu promosi kesehatan juga diperlukan pada tahap ini. Kegiatan
yang termasuk dalam tahap ini adalah penyempurnaan dan
intensifikasi, terapi lanjutan, pencegahan komplikasi, perbaikan
fasilitas kesehatan, penurunan beban social dan sebagainya.
e. Rehabilitasi (rehabilitation)
Setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, kadangkadang orang menjadi cacad. Untuk memulihkan cacadnya tersebut
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diperlukan latihan-latihan tertentu. Oleh karena itu kurangnya
pengertian dan kesadaran orang tersebut ia tiadak atau segan
melakukan latihan-latihan yang dianjurkan. Oleh sebab itu,
promosi kesehatan diperlukan pada tahap ini. Yang termasuk
kegiatan pada tahap ini adalah health education lanjutan,
perkampungan rehabilitasi social, penyadaran masyarakat,
lembaga rehabilitasi dan partisipasi masyarakat.
4. Ruang lingkup promosi kesehatan dalam praktek
kebidanan berdasarkan sasarannya
Ruang lingkup promosi kesehatan dalam praktek kebidanan
menurut sasarannya meliputi:
a. Sasaran bayi meliputi ASI Ekslusif, perawatan bayi, Gizi
pada bayi
b. Sasaran anak balita meliputi: Gizi pada balita, tumbuh
kembang balita
c. Sasaran remaja meliputi: Gizi pada remaja, kesehatan
reproduksi remaja, marriage counseling, kenakalan remaja,
drug abuse dan sebagainya
d. Sasaran ibu hamil meliputi: gizi ibu hamil, Ante natal care,
Ibu hamil resiko tinggi, perawatan payudara, senam hamil,
perispan persalinan.
e. Sasaran
ibu
bersalin
meliputi:
pendampingan
suami/keluarga, macam-macam posisi persalinan, Asuhan
persalinan normal, Intra natal care dan sebagainya
f. Sasaran ibu nifas meliputi: perawatan payudara masa nifas,
ASI ekslusif, gizi pada ibu nifas , Post natal care bagi ibu,
senam nifas dan sebagainya.
g. Sasaran ibu meneteki meliputi: cara meneteki yang benar,
ASI Ekslusif, perawatan payudara masa nifas, gizi pada ibu
meneteki
h. Sasaran pasangan usia subur / wanita usia subur meliputi:
Keluarga berencana, persiapan perkawinan, pengaturan
jumlah anak, kesehatan reproduksi dan sebagainya
i. Sasaran klimekterium/menopause meliputi: persiapan
menghadapi menopause, osteoporosis dan sebagainya.
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UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
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KEGIATAN BELAJAR 3
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Model dan nilai promosi kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Agung Suharto, APP, S.Pd, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang model dan nilai
promosi kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila
mahasiswa mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep prinsip dasar
promosi kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan
tugas tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
model dan nilai promosi kesehatan yang terkait dengan
tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
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Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang model dan nilai
promosi kesehatan.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu memahami :
1. Health Belief Model
2. Health System Model
3. Teori adopsi inovasi Rogers
4. Teori pertentangan dari Kurt lewin
5. Teori perubahan perilaku dari Green
6. Stress dan adaptasi
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang Health Belief Model, Health System Model,
Teori adopsi inovasi Rogers, Teori pertentangan dari Kurt lewin,
Teori perubahan perilaku dari Green; dan Stress dan adaptasi
URAIAN MATERI
1. Health Belief Model (HBM)
Model kepercayaan adalah suatu bentuk penjabaran dari
model sosio-psikologis. Munculnya model ini didasarkan pada
kenyataan bahwa problem-problem kesehatan ditandai oloeh
kegagalan-kegagalan orang atau masyarakat untuk menerima
usaha-usaha pencehagan dan penyembuhan penyakit yang
diselenggarakan oleh provider. Kegagalan ini akhirnya
memunculkan teori yang menjelaskan perilaku pencegahan
penyakit (preventive health behavior), yang oleh Becker (1974
dikembangkan dari teori lapangan (Field theory, Lewin, 1954)
menjadi model kepercayaan kesehatan (health belief model).
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Kerangka teori
Teori Lewin menganut konsep bahwa individu hidup pada
lingkup kehidupan social (masyarakat). Didalam kehidupan ini
individu akan bernilai, baik positif maupun negative, di suatu
daerah positif, maka berarti ia ditolak dari daerah negative.
Implikasinya di dalam kesehatan adalah penyakit atau sakit adalah
suatu negative sedangkan sehat adalah wilayah positif.
Apabila individu bertindak untuk melawan atau mengobati
penyakitnya, ada empat variabel kunci yang terlibat didalam
tindakan keseriusan yang dirasakan, manfaat yang diterima dan
rintangan yang dialami dalam tindakannya melawan penyakitnya,
dan hal-hal yang memotivasi tindakan tersebut.
1) Kerentanan yang dirasakan (perceived susceptibility)
Agar seseorang bertindak untuk mengobati atau mencegah
penyakitnya, ia harus merasakan bahwa ia rentan (susceptible)
terhadap penyakit tersebut. Dengan kata lain, suatu tindakan
pencegahan terhadap suatu penyakit akan timbul bila seseorang
telah merasakan bahwa ia atau keluarganya rentan terhadap
penyakit tertentu.
2) Keseriusan yang dirasakan (perceived seriousness)
Tindakan individu untuk mencari pengobatan dan
pencegahan penyakit akan didorong pula keseriusan penyakit
tersebut terhadap individu atau masyarakat. Penyakit polio,
misalnya akan dirasakan lebih serius dibandingkan dengan flu.
Oleh karena itu tindakan pencegahan polio akan lebih banyak
dilakuakn bila dibandingkan dengan pencegahan (pengobatan) flu.
3) Manfaat dan rintangan-rintangan yang dirasakan (perceived
benefits and barriers)
Apabila individu merasa dirinya rentan untuk penyakitpenyakit yang dianggap gawat (serius), ia akan melakukan sesuatu
tindakan tertentu. Tindakan ini akan tergantung pada manfaat
yang dirasakan dan rintangan yang ditemukan dalam mengambil
tindakan tersebut. Pada umumnya manfaat tindakan lebih
menentukan daripada rintangan-rintangan yang mungkin
ditemukan di dalam melakukan tindakan tersebut.
4) Isyarat atau tanda-tanda (cues)
Untuk mendapatkan tingkat penerimaan yang benar tentang
kerentanan, kegawatan dan keuntungan tindakan, maka diperlukan
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isyarat-isyarat yang berupa factor-faktor eksternal. Faktor-faktor
tersebut misalnya pesan-pesan pada media massa, nasihat atau
anjuran kawan-kawan atau anggota keluarga lain dari si sakit dan
sebagainya.
Variabel demografis (umur, jenis
kelamin, bangsa kelompok etnis)

Variabel sisio-psikologis (peer dan
reference groups, kepribadian,
pengalaman sebelumnya)

Kecenderungan yang
dilihat (perceived)
mengenai
gejala/penyakit.

Ancaman yang
dilihat
nengenai
gejala dan
penyakit

Syaratnya yang dilihat
mengenai gejala dan
penyakit

Pendorong (cues) untuk
bertindak (kampanye
media massa,
peringatan dari
dokter/dokter gigi,
tulisan dari surat kabar,
majalah)

Manfaat yang
dilihat dari
pengambilan
tindakan dikurangi
biaya (rintangan)
yang dilihat dari
pengambilan
tindakan

Kemungkinan
mengambil tindakan
tepat untuk perilaku
sehat/sakit

Gambar 3.1. Health Belief Model (HBM)
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2. Model Sistem Kesehatan (Health System Model)
Anderson (1974) menggambarkan model system kesehatan
(health system model) yang berupa model kepercayaan kesehatan.
Di dalam model Anderson ini terdapat 3 kategori terutama dalam
pelayanan
kesehatan,
yakni
karakteristik
predisposisi,
karakteristik pendukung dan karakteristik kebutuhan.
1. Karakteristik predisposisi (predisposing characteristics)
Karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan fakta
bahwa tiap individu mempunyai kecenderungan untuk
menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Hal ini
disebabkan karena adanya ciri-ciri individu, yang digolongkan
dalam 3 kelompok:
a. Ciri-ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur
b. Struktur social, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan,
kesukuan atau ras dan sebagainya.
c. Manfaat-manfaat kesehatan, seperti keyakinan bahwa
pelayanan kesehatan dapat menolong proses penyembuhan
penyakit. Selanjutnya Anderson percaya bahwa:
- Setiap individu atau orang mempunyai perbedaanperbedaan karakteristik, mempunyai perbedaan tipe dan
frekuensi penyakit, dan penyakit mempunyai perbedaan
pola penggunaan pelayanan kesehatan.
- Setiap individu mempunyai perbedaan struktur social,
mempunyai perbedaan gaya hidup dan akhirnya
mempunyai perbedaan pola penggunaan pelayanan
kesehatan.
- Individu percaya adanya kemanjuran dalam penggunaan
pelayanan kesehatan.
2. Karakteristik pendukung (enabling characteristics)
Karakteristik
ini
mencermikan
bahwa
meskipun
mempunyai predisposisi untuk menggunakan pelayanan
kesehatan, ia tak akan bertindak untuk menggunakannya, kecuali
bila ia mampu menggunakannya. Penggunaan pelayanan kesehatan
yang ada tergantung kepada kemampuan konsumen untuk
membayar.
3. Karakteristik pendukung (need characteristics)
Faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk
mencari pengobatan dan terwujud di dalam tindakan apabila itu
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dirasakan sebagai kebutuhan. Dengan kata lain kebutuhan
merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan
pelayanan kesehatan, bilamana tingkat predisposisi dan enabling
itu ada. Kebutuhan (need) disini dibagi menjadi 2 kategori, dirasa
atau perceived (subject assessment) dan evaluated (clinical
diagnosis). Model Anderson diilustrasikan pada gambar dibawah
ini.
Predisposing

Enabling

Demography

Family Resources

Social structur

Need

Community resources

Health Services
Use

Perceived

Evaluated

Health beliefs

Gambar 3.2. Ilustrasi Model Anderson
3. Teori adopsi Innovasi Rogers
Implisit dalam proses perubahan perilaku adalah sesuatu
ide/gagasan baru, yang diperkenalkan kepada individu dan yang
diharapkan untuk diterima/dipakai oleh individu tersebut. Seorang
ahli ilmu social Rogers menamakan teorinya sebagai teori
Innovation decision process yang diartiakn sebagai proses kejiwaan
yang
dialami
seorang
individu,
sejak
menerima
informasi/pengethuan tentang sesuatu hal yang baru, sampai pada
saat dia menerima atau menolak ide baru itu. Mulai-mula Rogers
dibantu oleh rekannya, Shoemaker (1971), menyatakan bahwa
proses adopsi innovasi itu adanya ide baru (awareness), menaruh
perhatian terhadap ide itu (interest), memberi penilaian
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(evaluation), mencoba memakainya (trial) dan kalau menyukainya
maka setuju untuk menerima ide/hal baru itu (adoption).
Sesuai dengan tahap-tahap perkembangan proses adopsi
innovasi ini maka peran promoter kesehatan berubah-rubah,
tergantung dari tahap yang sedang dialami oleh individu. Mulaimula promotor kesehatan memberikan informasi tentang suatu ide
atau hal baru, agar masyarakat mengenalnya. Misalnya tentang
penyakit kurang gizi dan cara pencegahannya. Informasi
dilanjutkan dengan kampanye dan penyuluhan lebih lanjut agar
masyarakat menjadi tertarik kepada topic itu. Jika sudah timbul
minat, maka digunakan metode persuasi untuk membujuk agar
para ibu bersedia mengikuti anjuran dalam kampanye perbaikan
gizi tersebut, yaitu antara lain dengan memberikan kepada anakanak bubur kedele yang tinggi protein, yang bisa diolaah dalam
berbagai jenis kue dan masakan itu. Persuasi itu membuat ibu-ibu
berfikir dan mempertimbangkan untung-ruginya membuat
panganan dari bubur kedele untuk anak-anak mereka. Dalam fase
evaluasi ini factor-fktor yang turut dipertimbangkan adalah harga,
kemudahan mengerjakannya, kesesuaian dengan norma social,
manfaat yang nyata, resiko dan kesempatan untuk mencobanya
sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak ide yang
ditawarkan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan
terutama setelah mencobanya lebih dulu, barulah para ibu
memutuskan apakah akan membeli bubuk kedele itu demi
kesehatan anaknya atau tidak.
Dari pengalaman ini, ternyata Rogers dan Shoemaker
menyimpulkan bahwa proses adopsi ini tidak berhenti segera
setelahg suatu inovasi diterima atu ditolak. Situasi ini kelak dapat
berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungannya. Oleh
karena itu, maka Rogers dan Shoemaker (1978) mengubah teori
mereka dengan mambagi proses pembuatan keputusan tentang
inovasi menjadi empat tahap. Mula-mula individu menerima
informasi dan pengetahuan berkaitan dengan ide baru (tahap
knowledge). Petugas kesehatan membujuk atau meningkatkan
motivasi masyrakat agar bersedia menerima objek/topic yang
dianjurkan tersebut (tahap persuasion). Tergantung kepada hasil
persuasi petugas dan pertimbangan pribadi individu, maka dalam
tahap decision dibuatlah keputusan untuk menerima atau justru
menolak ide tersebut. Selanjutnya promotr kesehatan perlu

33

mengadakan penguatan (confirmation) dimana dia meminta
dukungan dari lingkungannya atas keputusannya yang diambil itu.
Bila lingkungan membrikan dukungan positif, maka perilaku yang
baru itu (adopsi) dipertahankan, jika dukungan lingkungan
negative maka perilaku baru tersebut tidak dipertahankan.
Proses adopsi innovasi itu dapat digambarkan sebagai
berikut:

Diterima
(adopsi)

Pengeta
huan

Pertim
bangan

Keputusan

Tetap
adopsi
Ditolak

Penguatan

Ditolak

Tetap
ditolak
Adopsi

Gambar 3.3. Proses Adopsi Innovasi Rogers
Tidak setiap orang mempunyai kecepatan yang sama dalam
hal mengadopsi sesuatu yang baru. Golongan yang paling cepat
menerima ide baru/perubahan ialah golongan pelopor (innovator)
yang biasanya terdiri dari kelompok yang terpelajar, berfikiran
maju, lebih banyak berkomunikasi dan berhubungan dengan
kehidupan modern, lebih terbuka atau berani melakukan tindakan
yang belum tentu diterima oleh masyarakat (adventurous). Jika
kelompok pelpor yang jumlahnya sangat kecil ini telah tampak
mulai menerapkan perilaku baru itu, maka perubahan itu diikuti
oleh kelompok early majority atau kelompok mayoritas awal.
Artinya perubahan perilaku itu telah mulai meluas tetapi belum
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mencapai mayoritas kelompoks sasaran. Secara berangsur-angsur
perluasan itu berkembang mencapai sebagaian terbesar kelompok
sasaran (late majority). Namun dalam setiap masyarakat tentu
dijumpai kelompok yang sukar sekali menerima inovasi. Golongan
ini disebut laggard yang biasanya terdiri dari orang-orang yang
kuat menganut tradisi, tua dan kurang terpelajar. Karena sukarnya
mengubah perilaku golongan terakhir ini, maka sebaiknya
promoter kesehatan tidak menghabiskan waktu dan dana mereka
untuk tetap menggarap kelompok ini.
4. Teori pertentangan kekuatan dari Kurt Lewin
Seorang ahli psikologi social, Kurt Lewin membuat teori
yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya suatu
perilaku. Teori yang dinamakan force field analysis ini berasumsi
bahwa didalam diri individu selalu terdapat kekuatan/dorongan
yang saling bertentangan. Di satu pihak ada kekuatan yang
mendorong individu untuk melakukan sesuatu tindakan (driving
forces)
tetapi
ada
pula
kekuatan
yang
justru
melarang/menghambat
dilakukannya
tindakan
tersebut
(restraining forces). Pertentangan antara kedua macam kekuatan
ini membuat individu merasa gelisah atau tidak tenang dan harus
memutuskan untuk memilih salah satu diantara kedua kekuatan itu
agar dicapai keseimbangan/equilibrium dan ketenangan.
Dalam proses perubahan perilaku biasanya yang diinginkan
adalah adalah agar individu memilih/memenagkan driving forces
atau kekuatan yang mendorong untuk melakukan tindakan seperti
dianjurkan dalam inovasi tersebut. Ahar hal ini tercapai, maka
menurut Lewin dapat ditempuh tiga macam cara:
1. Memperkuat driving forces, dengan cara menggalakkan upaya
persuasi dan pemberian informasi tentang program kesehatan
yang sedang dilaksanakan;
2. Mengurangi restraining forces, yaitu memperkecil hambatanhambatan yang ada dalam diri individu (fisik, psikologis,
ekonomis) serta di masyarakat (tabu, tradisi, norma social);
3. Memperkuat unsure penorong dan sekaligus mengurang
hambatan-hambatan yang ada.
Perubahan perilaku itu sendiri tidaklah terjadi secara
langsung melainkan melalui lima tahap yang oleh Lewin disebut
tahap-tahap mencair sampai memberku kembali (unfreezing to
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refreezing). Suatu perilaku atau kebiasaan itu diibaratkan sebagai
air yang membeku. Maka jika kebiasaan/perilaku itu akan diubah,
haruskah dicairkan dulu, diberi bentuk baru, untuk kemudian
dibekukan kembali dalam bentuk baru itu. Proses itu dimulai
dengan:
1. Tahap pencairan (unfreezing) dimana individu mencari berbagai
informasi sehubungan dengan hal/perilaku baru tersebut serta
menyiapkan diri untuk berubah meninggalkan kebiasaan lamanya.
2. Tahap diagnosa masalah (problem diagnosis). Pada tahap ini
individu mulai mengidentifikasi semua kemungkinan yang
berkaitan dengan dengan perilaku yang baru itu, keuntungannya,
hambatannya, dan resikonya jika perilaku itu diterima atau
ditolaknya.
3. Tahap penentuan tujuan (goal setting). Berdasarkan
pertimbangan tadi maka individu menentukan tujuan dari
perubahan perilaku tersebut, artinya untuk apa dia berubah dan
sampai sejauhmana dia akan berubah.
4. Tahap penerimaan perilaku baru (new behavior) yang
merupakan fase dimana individu mulai mencoba mempraktekkan
perilaku yang baru dan mengevaluasi dampak perubahan perilaku
tersebut.
5. Tahap pembekuan kembali (refreezing). Jika ternyata perilaku
itu berdampak positif dan nyata manfaatnya, maka perilaku
tersebut akan diterima/diinternalisasikan sebagai pola perilaku
yang permanent, menggantikan perilaku yang lama.
5. Model perubahan perilaku dari Green
Suatu teori dikembangkan oleh Lawrence Green yang
mengatakan bahwa kesehatan individu/masyarakat dipengaruhi
oleh dua factor pokok, yaitu factor perilaku dan factor-faktor diluar
perilaku (non perilaku). Selanjutnya factor perilaku ini ditentukan
oleh tiga kelompok factor: factor predisposisi (predisposing factors)
mencakup pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi,
norma social dan unsure-unsur yang lain yang terdapat pada diri
individu dan masyarakat. Faktor pendukung (enabling factors)
ialah tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan
untuk mencapainya, sedangkan factor pendorong (reinforcing
factors) adalah sikap dan perilaku petugas kesehatan. Green
menyatakan bahwa promosi kesehatan mempunyai peranan
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penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga kelompok factor
itu agar searah dengan tujuan kegiatan sehingga menimbulkan
perilaku positif dari masyarakat terhadap program kesehatan.
Model teori Green ini dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Non-kesehatan

Faktor
predisposing

Non-perilaku
Kesejahteraan

Promosi
kesehatan

Faktor
pendukung
Perilaku

Kesehatan

Faktor
pendorong

Gambar 3.4. Derajad kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi
(Green)
Sebagai contoh model Green ini dapat digunakan untuk
menganalisa program imunisasi di Indonesia. Perintah
menyediakan sarana obat dan petugas imunisasi disetiap desa
(factor pendukung); para dokter, perawat dan petugas imunisasi
memberikan penyuluhan (promosi kesehatan) dan mendekati para
ibu yang anaknya memerlukan imunisasi (faktor pendorong),
sehingga ibu-ibu menjadi paham atas pentingnya mencegah
penyakit melalui imunisasi (faktor predisposisi). Ini semua
diarahkan untuk mencapai perilaku yang positif, yaitu membawa
anaknya ke posyandu, puskesmas atau praktek dokter swasta,
untuk imunisasi. Namun disamping perilaku, ada pula aspek non
perilaku yang dapat mempengaruhi pencapaian kesehatan
individu/masyarakat, misalnya sulitnya mencapai sarana
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pelayanan kesehatan,
pengobatan.

mahalnya

biaya

transportasi

dan

6. Stress dan Adaptasi
Penyesuaian diri (adaptasi) menurut WA Gerungan adalah
mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga
mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri).
Penyesuaian diri adalah usaha dari perilaku yang tujuannya
mengatasi kesulitan dan hambatan. Kesulitan dan hambatan yang
dialami seseorang adakalanya dapat menimbulkan stress.
Stress menurut Hans Selye adalah reaksi tubuh yang tidak
khas atas setiap tuntutan yang dihadapi. Dadang Hawari
menyatakan stress adalah suatu bentuk ketegangan yang
mempengaruhi fungsi alat-alat tubuh.
Jadi stress adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang
menimbulkan tekanan, perubahan dan ketegangan emosi dan lainlain. Stress dapat terjadi bila tubtutan diri/keinginan tidak
terpenuhi.
Stress ada beberapa macam/jenisnya sesuai dengan penyebabnya,
diantaranya:
1. Stress fisik : temperature, suara, beban sinar, arus listrik.
2. Stress kimiawi: asam , basa, obat-obatan, zat beracun, hormone,
gas dsb.
3. Stress mikrobiologik: virus, bakteri, parasit
4. Stress fisiologik: Gangguan struktur, fungsi jaringan tubuh,
organ,
sistematik.
5. Stress proses pertumbuhan dan perkembangan: pubertas,
perkawinan, ketuaan
6. Psikik/Emosional: hubungan interpersonal, social budaya,
keagamaan.
Kemampuan seseorang untuk menagahn stress teragntung
kepada sifat dan hakekat stress (intensitas lamanya, loikal atau
general) dan sifat individu (terutama menyangkut proses adaptasi.
Adaptasi adalah perubahan anatomic, psikologik dan
fisiologik dalam diri seseorang yang terjadi sebagi reaksi terhadap
stress.
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Ada 2 macam adaptasi, yaitu:
1. Adaptasi secara fisiologik terjadi secara local maupun umum.
2. Adaptasi secara psikologik, bisa terjadi: a) Secara sadar individu
mencoba memecahkan/menyesuaikan diri dengan masalah; b)
Secara tidak sadar menggunakan mekanisme pertahanan diri
(defence mechanism); dan c) Menggunakan gejala fisik (konversi)
atau psikologik/psikosomatik.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Prayitno S, 1997, Dasar-Dasar Administrasi Kesehatan
Masyarakat, UAP, Surabaya.
6. Pusdiknakes Depkes RI, 1990, Dasar-Dasar Perilaku, Jakarta.
7. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
8. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.

39

KEGIATAN BELAJAR 4
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Strategi Promosi Kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Agung Suharto, APP, S.Pd., M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang Strategi Promosi
Kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila mahasiswa
mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul ini
sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam melakukan
latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri atau berkelompok
dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang Pendekatan Promosi
Kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas tersebut
sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan kesulitan sesuai
panduan, perlu dipelajari kembali materi Pendekatan Promosi
Kesehatan yang terkait dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika sudah yakin
mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk ke langkah
pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera dibagian akhir
kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai hasil
fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan tahap
pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil tes cukup atau
kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi. Jika belum berhasil,
maka kegiatan belajar perlu diulang kembali, baru melaksanakan
tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes formatif
masih cukup atau kurang, perlu dilakukan konsultasi khusus
dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang Strategi Promosi
Kesehatan.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Strategi global menurut WHO
2. Strategi promosi kesehatan menurut Otawa Charter
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang 1. Strategi global menurut WHO meliputi
advocacy, social support dan empowerment, 2. Strategi promosi
kesehatan menurut Otawa Charter meliputi healthy public policy,
supportive environment, reorient health service, personal skill dan
Community action.
.
URAIAN MATERI
Untuk mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan
diperlukan cara pendekatan yang strategis agar tercapai secara
efektif dan efisien. Cara ini sering disebut strategi. Jadi strategi
adalah cara untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi
promosi kesehatan tersebut secara efektif dan efisien
1. Strategi Global (Global strategy) menurut WHO, 1984
a. Advokasi (Advocacy)
Kegiatan yang ditujukan kepada pembuat keputusan
(decission makers) atau penentu kebijakan (policy makers) baik
dibidang kesehatan maupun sector lain diluar kesehatan, yang
mempunyai pengaruh terhadap public. Tujuannya agar para
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pembuat keputusan ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan, antara
lain dalam bentuk: peraturan, undang-undang, instruksi dan
sebagainya yang menguntungkan kesehatan public. Bentuk
kegiatan advokasi ini antara lain: lobbying, pendekatan atau
pembicaraan-pembicaraan formal atau informal terhadap para
pembuat keputusan, penyajian isu-isu atau masalah-masalah
kesehatan atau yang mempengaruhi kesehatan masyarakat
setempat, seminar-seminar masalah kesehatan dan sebagainya. Out
put kegiatan advokasi adalah undang-undang, peraturan-peraturan
daerah, instruksi-instruksi yang mengikat masyarakat dan instansi
terkait dengan masalah kesehatan. Oleh sebab itu sasaran advokasi
ini adalah para pejabat eksekutif, dan legislative, para pemimpin
dan pengusaha, serta organisasi politik dan organisasi masyarakat,
baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa
atau keluarahan.
b. Dukungan social (Social Support)
Kegiatan yang ditujukan kepada para tokoh masyarakat,
baik formal (guru, lurah, camat, petugas kesehatan dan sebagainya)
maupun informal (tokoh agama dan sebagainya) yang mempunyai
pengaruh dimasyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah agar kegiatan
atau program kesewhatn tersebut memperoleh dukungan para
tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga). Selanjutnya
toma dan toga ini dapat menjembatani antara pengelola program
kesehatan dengan masyarakat. Pada masyarakat yang masih
paternalistic seperti Indonesia ini toma dan toga merupakan
panutan perilaku masyarakat yang sangat signifikan. Oleh sebab itu
apabila toma dan toga sudah mempunyai perilaku sehat, akan
mudah ditiru anggota masyarakat yang lain. Bentuk kegiatan
mencari dukungan social ini antara lain: pelatihan-pelatihan para
toma-toga, seminar, lokakarya, penyuluhan dan sebagainya.
c. Pemberdayaan masyarakat (empowerment)
Pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat langsung
sebagai sasaran primer atau utama promosi kesehatan. Tujuannya
adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara
dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Pemberdayaan
masyarakat ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan antara
lain: penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pembangunan
masyarakat (PPM) dalam bentuk pendapatan keluarga (latihan
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menjahit, pertukangan, peternakan dan sebagainya). Melalui
kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan masyarakat memiliki
kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
mereka sendiri (self reliance in health). Oleh karena itu bentuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat ini lebih pada kegiatan
penggerakan masyarakat untuk kesehatan, misalnya: adanya dana
sehat, pos obat desa, gotong royong kesehatan dan sebagainya,
maka kegiatan ini sering disebut gerakan masyarakat untuk
kesehatan. Meskipun demikian tidak semua pemberdayaan
masyarakat itu berupa kegiatan gerakan masyarakat.
2. Strategi promosi kesehatan berdasarkan Piagam Ottawa
(Ottawa Charter)
Konferensi Internasional promosi kesehatan di Ottawa
Canada tahun 1986 menghasilkan piagam Ottawa (Ottawa
Charter), dan salah satunya rumusan strategi promosi kesehatan
yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) butir.
a. Kebijakan berwawasan kesehatan (healthy public policy)
Kegiatan ini ditujukan kepada para pembuat keputusan atau
penentu kebijakan. Sehingga dikeluarkan atau dikembangkannya
kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan pembangunan dibidang apa
saja harus mempertimbangkan dampak kesehatnnya bagi
masyarakat. Misalnya apabila seseorang akan mendirikan pabrik
atau industri, maka sebelumnya harus dilakukan analisis dampak
lingkungan, sejauhmana lingkungan akan tercemar oleh limbah
pabrik tersebut, yang akhirnya berdampak terhadap kesehatan
masyarakat sekitarnya.
b. Lingkungan yang mendukung (supportive environment)
Kegiatan untuk mengembangkan jaringan kemitraan dan
suasana yang mendukung. Kegiatan ini ditujukan kepada para
peimpin organisasi masyarakat serta pengelola tempat-tempat
umum (public places). Kegiatan ini diharapkan memperhatikan
dampaknya terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun
non-fisik yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan
masyarakat.
c. Reorientasi pelayanan kesehatan (reorient health service)
Kesehatan masyarakat bukan hanya masalah pihak pemberi
pelayanan (provider), baiik pemerintah maupun swasta saja,
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melainkan juga masalah masyarakat sendiri (consumer). Oleh
sebab itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga merupakan
tanggung jawab bersama antara pihak pemberi pelayanan
(provider) dan pihak penerima pelayanan (consumer). Dewasa ini
titik berat pelayanan kesehatan masih berada pada pihak
pemerintah dan swasta. Dan kurang melibatkan masyarakat
sebagai penerima pelayanan. Melibatkan masyarakat dalam
pelayanan berarti memberdayakan masyarakat dalam memelihara
dan meningkatkan kesehatnnya sendiri. Bentuk pemberdayaan
masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
mereka bervariasi, mulai dari terbentuknya lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang peduli terhadap kesehatan, baik dalam
bentuk pelayanan maupun bantuan-bantuan tehnis (pelatihanpelatihan), sampai dengan upaya-upaya swadaya masyarakat
sendiri.
d. Ketrampilan individu (personal skill)
Kesehatan masyarakat adalah agregat, yang terdiri dari
kelompok, keluarga, dan individu. Oleh ebab itu kesehatan
masyarakat terwujud apabila kesehatan kelompok, keluarga dan
individu terwujud. Oleh sebab itu meningkatkan ketrampilan setiap
anggota masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan
kesehatan mereka sendiri (personal skill) adalah sangat penting.
Hal ini berarti bahwa masing-masing individu di dalam masyarakat
seyogyanya mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang baik
terhadap cara memelihara kesehatnnya, mengenal penyakitpenyakit dan kesehatannya, dan mampu mencari pengobatan yang
layak bilamana mereka atau anak-anak mereka sakit.
e. Gerakan masyarakat (Community action)
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat akan
efektif bila unsure-unsur yang ada di masyarakat tersebut bergerak
bersama-sama. Dengan kata lain meningkatkan kegiatan-kegiatan
masyarakat dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mereka
sendiri adalah wujud dari gerakan masyarakat (community action).
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
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kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
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KEGIATAN BELAJAR 5
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Pendekatan Promosi Kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Agung Suharto, APP, S.Pd., M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang Pendekatan Promosi
Kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila mahasiswa
mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul ini
sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam melakukan
latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri atau berkelompok
dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang pendekatan promosi kesehatan
disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas tersebut sesuai dengan
petunjuk. Apabila ditemukan kesulitansesuai panduan, perlu
dipelajari kembali materi Pendekatan Promosi Kesehatan yang
terkait dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika sudah yakin
mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk ke langkah
pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera dibagian akhir
kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai hasil
fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan tahap
pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil tes cukup atau
kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi. Jika belum berhasil,
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maka kegiatan belajar perlu diulang kembali, baru melaksanakan
tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes formatif
masih cukup atau kurang, perlu dilakukan konsultasi khusus
dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang pendekatan
promosi kesehatan.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan Pembalajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Pendekatan perubahan perilaku
2. Pendekatan edukatif
3. Pendekatan medikal
4. Pendekatan berpusat pada klien
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang pendekatan perubahan perilaku, pendekatan
edukatif, pendekatan medikal, dan pendekatan berpusat pada
klien
.
URAIAN MATERI
1. Pendekatan perubahan perilaku
Perubahan atau adopsi perilaku baru adalah suatu proses
yang kompleks dan memerlukan waktu yang relative lama. Secara
teori perubahan perilaku atau seseorang menerima atau
mengadopsi perilaku baru dalam kehidupan melalui 3 tahap.
1. Pengetahuan
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Sebelum seseorang mengadopsi perilaku (berperilaku
baru), ia harus tahu terlebih dulu apa arti atau manfaat perilaku
tersebut bagi dirinya atau keluargannya. Orang akan melakukan
pemberantasan sarang nyamuk (PSN) apabila ia tahu apa tujuan
dan manfaatnya bagi kesehatan atau keluarganya dan apa bahayabahayanya bila tidak melakukan PSN tersebut. Indikator-indikator
apa yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan
atau kewsadaran terhadap kesehatan dapat dikelompokkan
menjadi:
a) Pengetahuan tentang sakit dan penyakit yang meliputi:penyebab penyakit-gejala atau tanda –tanda penyakitbagaimana cara pengobatan atau kemana mencari
pengobatan-bagaimana cara penularannya-bagaimana cara
pencegahannya termasuk imunisasi dan sebagainya.
b) Pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara
hidup
sehat, meliputi:-jenis-jenis makanan yang bergizi-manfaat
makan yang bergizi bagi kesehatan-pentingnya olah raga
bagi kesehatan-penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya
merokok, minum-minuman keras, narkoba-pentingnya
istirahat cukup, melkukan relaksasi, rekreasi dan
sebagainya bagi kesehatan.
c) Pengetahuan tentang kesehatan lingkungan:-manfaat air
bersih-cara-cara pembuangan limbah yang sehat, termasuk
pembuangan kotoran yang sehat dan sampah.-manfaat
pencahayaan dan penerangan rumah sehat-akibat polusi
(polusi air, udara, dan tanah) bagi kesehatan dan
sebagainya.
2. Sikap
Sikap adalah penilaian (bisa berupa pendapat) seseorang
terhadap stimulus atau objek dalam hal ini masalah kesehatan
termasuk penyakit. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau
objek, proses selanjutnya akan menilai atau berseikap terhadap
stimulus atau objek kesehatan tersebut. Oleh sebab itu indicator
untuk sikap kesehatan sejalan dengan pengetahuan kesehatan
seperti diatas, yakni:
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a) Sikap terhadap sakit
Adalah bagaimana penilaian atau pendapat seseorang
terhadap: gejala-gejala atau tanda-tanda penyakit, penyebab
penyakit, cara penularan penyakit, cara pencegahan
penyekit dan sebagainya.
b) Sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat
Adalah penilaian atau pendapat seseorang terhadap caracara memelihara dan cara – cara perperilaku hidup sehat.
Dengan kata lain pendapat atau penilaian terjhadap
makanan, minuman, olah raga, relaksasi atau istirahat yang
cukup dan sebagainya bagi kesehatan.
c). Sikap terhadap kesehatan lingkungan
adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap
lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Misalnya
pendapat atau penilaian terhadap air bersih, pembuangan
limbah, polusi dan sebagainya.
3. Praktek atau tindakan (practice)
Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek
kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat
terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia
akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui atau
disikapinya (dinilai baik). Inilah yang disebut praktek (practice)
kesehatan atau dapat juga dikatakan perilaku kesehatan. Oleh
sebab itu indicator praktek kesehatan ini juga mencakup hal-hal
tersebut diatas, yakni:
a. Tindakan (praktek) sehubungan dengan penyakit
Tindakan atau perilaku ini mencakup: a) pencegahan terhadap
penyakit, mengimunisasikan anaknya, melakukan pengurasan
bak mandi seminggu sekali, menggunakan masker pada waktu
kerja ditempat berdebu dan sebagainya, dan b) penyembuhan
penyakit, misalnya minum obat sesuai dengan anjuran dokter,
melakukan anjuran-anjuran dokter, berobat fasilitas pelayanan
kesehatan yang tepat dan sebagainya.
b. Tindakan (praktek) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
Tindakan atau perilaku ini mencakup antara lain:
mengkonsumsi makan dengan gizi seimbang, melakukan olah
raga secara teratur, tidak merokok, tidak minum-minuman
keras dan narkoba dan sebagainya.
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c. Tindakan atau praktek kesehatan lingkungan
Perilaku ini antara lain mencakup: membuang air besar
dijamban (WC), membuang sampah
ditempat sampah,
menggunakan air bersih untuk mandi, cuci, masak dan
sebagainya.
Secara teori memamng perubahan perilaku atau
mengadopsi perilaku baru itu mengikuti tahap-tahap yang telah
disebutkan diatas, yakni melalui proses perubahan: pengetahuan
(knowledge)-sikap (attitude)-praktek (practice) atau K-A-P, PSP.
Beberapa penelitian telah membuktikan hal itu, namun penelitian
lainnya juga membuktikan bahwa proses tersebut tidak selalu
seperti diatas (K-A-P), bahkan di dalam praktek sehari-hari terjadi
sebaliknya, artinya seseorang telah berperilaku positif, meskipun
pengetahuan dan sikapnya masih negative.
Cara mengukur indicator perilaku atau memperoleh data
atau informasi tentang indicator-indikator perilaku tersebut, untuk
pengetahuan, sikap dan praktek agak berbeda. Untuk memperoleh
data tentang pengetahuan dan sikap cukup dilakukan melalui
wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara
mendalam, dan focus group discussion (FGD) khusus untuk
penelitian kualitatif. Sedangkan untuk data praktek atau perilaku
yang paling akurat melalui pengamatan (observasi). Namun dapat
juga dilakukan memalui wawancara dengan pendekatan recall atau
mengingat kembali perilaku yang telah dilakukan responden
beberapa waktu lalu. Misalnya untuk mengetahui perilaku
pemeriksaan kehamilan seorang ibu hamil ditanyakan apakah ibu
memeriksakan kehamilannya pada waktu hamil anak yang
terakhir.
Beberapa teori lain yang mengungkap determinan perilaku dari
analisis factor-faktor yang mempengaruhi perilaku khususnya
perilaku yang berhubungan dengan kesehatan antara lain teori
Lawrence Green (1980), Snehandu B Kar (1983) dan WHO (1984).
1.Teori Lawrence Green
Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat
kesehatan seseorang atau masyarakat dipenagrauhi oleh 2 faktor
pokok, yakni factor perilaku (behavior causes) dan factor di luar
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perilaku (non behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri
ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu:
a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud
dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan
sebagainya.
b. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud
dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersediannya fasilitasfasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obatobatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya.
c. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud
dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas yang
lain, yang merupakan keleompok referensi dari perilaku
masyarakat.
Model ini dapat digambarkan:
B = f (PF, EF, RF)

dimana:
B
= Behavior
PF
= Predisposing Factors
EF
= Enabling Factors
RF
= Reinforcing Factors
Disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat
tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, tradisi dan
sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan.
Disamping itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para
petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan
memperkuat terbentuknya perilaku.
Seseorang yang tidak mau mengimunisasikan anaknya
diposyandu dapat disebabkan karena orang tersebut tidak atau
belum mengetahui manfaat imunisasi bagi anaknya (predisposing
factors). Tetapi barangkali juga karena rumahnya jauh dengan
posyandu atau puskesmas tempat mengimunisasikan anaknya
(enabling factors). Sebab lain mungkin karena para petugas
kesehatan atau tokoh masyarakat disekitarnya tidak pernah
mengimunisasikan anaknya (reinforcing factors).
2. Teori Snehandu B. Kar
Kar mencoba menganalisis perilaku kesehatan dengan
bertitik tolak bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari:
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a. Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan
atau perawatan kesehatannya (behavior intention)
b. Dukungan social dari masyarakat sekitarnya (social support).
c. adanya atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau
fasilitas kesehatan (accessibility of information)
d. Otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil
tindakan atau keputusan (personal autonomy).
e. Situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak
bertindak (action situation).
Uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:
B = f (BI, SS, AL, PA, AS

dimana:
B
= Behavior
F
= fungsi
BI
= Behavior intention
SS
= Sosial support
AI
= Accessebility of Information
PA
= Personal Autonomy
AS
= Action Situation
Disimpulkan bahwa perilaku kesehatan seseorang atau
masyarakat ditentukan oleh niat orang terhadap objek kesehatan,
ada atau tidaknya dukungan dari masyarakat sekitarnya, ada atau
tidaknya informasi tentang kesehatan, kebebasan dari individu
untuk mengambil keputusan/bertindak, dan situasi yang
memungkinkan
ia
berperilaku/bertindak
atau
tidak
berperilaku/tidak bertindak. Seorang ibu yang tidak mau ikut KB,
mungkin karena ia tidak ada minat dan niat terhadap KB (behavior
intention), atau barangkali juga karena tidak adanya dukungan dari
masyarakat sekitarnya (social support). Mungkin juga karena
kurang atauy tidak memperoleh informasi yang kuat tentang KB
(accesebility of information), atau mungkin ia tidak mempunyai
kekebasan untuk menentukan, misalnya harus tunduk kepada
suaminya, mertuanya atau orang lain yang ia segani (personal
autonomy). Factor lain yang mungkin menyebabkan ibu ini tidak
ikut KB adalah karena situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkan, misalnya alasan kesehatan (action situation).
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3.Teori WHO
Tim Kerja dari WHO menganalisis bahwa yang
menyebabkan seseorang itu berperilaku tertentu adalah karena
adanya 4 alasan pokok.
Pemikiran dan perasaan (throught and feeling), yakni dalam
bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan-kepercayaan,
dan penilaian-penilaian seseorang terhadap objek kesehatan.
a. Pengetahuan
Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau
pengalaman orang lain. Seseorang anak memperoleh pengetahuan
bahwa apa itu panas adalah setelah memperoleh pengalaman
tangan atau kakinya kena api atau terasa panas. Seorang ibu akan
mengimunisasikan anaknya setelah melihat anak tetangganya kena
sakit polio sehingga cacat, karena anak tersebut belum pernah
memperoleh imunisasi polio.
b. Kepercayaan
Kepercayaan sering atau diperoleh dari orang tua, kakek
atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan
keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dulu. Misalnya
wanita hamil tidak boleh makan telur agar tidak kesulitan waktu
melahirkan.
c. Sikap
Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang
terhadap objek. Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri
atau dari orang lain yang paling dekat. Sikap membuat seseorang
mendekati atau menjauhi orang lain atau objek lain. Sikap positif
terhadap nilai-nilai kesehatan tidak selalu terwujud dalam suatu
tindakan nyata. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara
lain:
1). Sikap akan terwujud di dalam suatu tindakan tergantung pada
situasi saat itu. Misalnya, seorang ibu yang anaknya sakit, segera
ingin membawanya ke puskesmas, tetapi pada saat itu tidak
mempunyai uang sehingga ia gagal membawa anaknya ke
puskesmas.
2). Sikap akan diikuti atau tidak diikuti oleh tindakan yang
mengacu pada pengalaman orang lain. Seseorang ibu tidak mau
membawa anaknya yang sakit keras ke rumah sakit, meskipun ia
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mempunyai sikap yang positif terhadap rumah sakit, sebab ia
teringat akan akan tetangganya yang meninggal setelah beberapa
hari di rumah sakit.
3). Sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasarkan
pada banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang. Seorang
akseptor KB dengan alat kontrasepsi IUD mengalami perdarahan.
Meskipun sikapnya sudah positif terhadap KB tetapi ia kemudian
tetap tidak mau ikut KB dengan alat kontrasespsi apapun.
4) Nilai (value)
Di dalam suatu masyarakat apapun selalu berlaku nilai-nilai yang
menjadi pegangan setiap orang dalam menyelenggarakan hidup
bermasyarakat. Misalnya, gotong royong adalah suatu nilai yang
selalu hidup di masyarakat.
d. Orang lain sebagai referensi
Perilaku orang, lebih – lebih perilaku anak kecil, lebih
banyak diperngaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting.
Apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa yang dikatakan
atau perbuat cenderung untuk dicontoh. Untuk anak-anak sekolah
misalnya, maka gurulah yang m,enjadi contoh panutan perilaku
mereka. Orang-orang yang dianggap penting ini sering disebut
kelompok referensi (reference group), antara lain guru, alim ulama,
kepala adapt/suku, kepala desa dan sebagainya.
e. Sumber-sumber daya (resources)
Sumber daya disini mencakup fasilitas-fasilitas, uang,
waktu, tenaga dan sebagainya. Semua itu berpengaruh terhadap
perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Pengaruh sumbersumber daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun
negative. Misalnya pelayanan puskesmas, dapat berpengaruh
positif terhadap perilaku penggunaan puskesmas tetapi juga
berpengaruh sebaliknya.
f. Perilaku normal, kebiasaan, niali-nilai, dan penggunaan sumbersumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola
hidup (way of life) yang pada umumnya disebut kebudayaan.
Kebudayaan ini terbentuk dalam waktu yang lama sebagai akibat
dari kehidupan suatu masyarakat bersama. Kebudayaan selalu
berubah, baiki lambat ataupun cepat, sesuai dengan peradaban
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umat manusia. Kebudayaan atau pola hidup masyarakat disini
merupakan kombinasi dari semua yang telah disebutkan diatas.
Perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari kebudayaan, dan
selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh terhadap perilaku
ini.
Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa banyak
alasan seseorang untuk berperilaku. Oleh sebab itu perilaku yang
sama diantara beberapa orang dapat disebabkan oleh sebab atau
latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, alasan-alasan
masyarakat tidak mau berobat ke puskesmas. Mungkin karena
tidak percaya terhadap puskesmas, mungkin tidak punya uang
untuk pergi ke puskesmas, mungkin takut pada dokternya,
mungkin tidak tahu fungsinya puskesmas, dan lain sebagainya.
Secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut:
B = f(TF, PR, R, C)

Dimana:
B
= Behavior
f
= fungsi
TF
= Throughts andfeeling
PR
= Personal reference
R
= Resources
C
= Culture
Disimpulkan bahwa perilaku kesehatan seseorang atau
masyarakat ditentukan oleh pemikiran dan perasaan seseorang,
adanya orang lain yang dijadikan referensi, dan sumber-sumber
atau fasilitas-faslitas yang dapat mendukung perilaku dan
kebudayaan masyarakat. Seseorang yang tidak mau membuat
jambaan keluarga, atauy tidak mau buang air besar di jamban,
mungkin karena ia mampunyai pemikiran dan perasaan yang tidak
enak kalau kalau buang air besar dijamban (throutht and feeling).
Atau barangkali karena tokoh idolanya juga tidak membuat jamban
keluarga sehingga tidak ada yang menjadi refensinya (personal
reference). Faktor lain juga mungkin karena langkanya sumbersumber yang diperlukan atau tidak mempunyai biaya untuk
membuat jamban keluarga (resources). Faktor lain mungkin karena
kebudayaan (culture), bahwa jamban keluarga belum merupakan
budaya di masyarakat.
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4. Teori Stimulus Organisme (S-O-R)
Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab
terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas
rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.
Artinya, kualitas dari sumber komunikasi (sources), misalnya
kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara, sangat menentukan
keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau
masyarakat.
Hosland et all (1953), mengatakan bahwa perubahan
perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar.
Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses
belajar pada individu yang terdiri dari:
a. Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme
dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak
diterima atau ditolak berarti stimulus tadi tidak efektif
dalam mempengaruhi perhatian individu dan berhenti
disini. Tetapi apabila stimulus tadi diterima oleh organisme
berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut
efektif.
b. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari
organisme/diterima, maka ia mengerti stimulus ini dan
dilanjutkan kepada proses berikutnya.
c. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga
terjadi kesediaan untuk bertindak demi simulus yang telah
diterimanya (bersikap).
d. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari
lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek
tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).
Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa pperilaku dapat
berubah hanya apabila stimulus /rangsan yang diberikan benarbenar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi
stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus
meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan organisme ini factor
reinforcement memegang peranan penting.
2. Strategi perubahan perilaku
Di dalam program program-program kesehatn, agar
diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma
kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif.
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Beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku tersebut
oleh WHO dikelompokkan menjadi tiga.
a. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan
Dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada
sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan (berperilaku)
seperti yang diharapkan. Cara ini dapat ditempuh misalnya dengan
adanya peraturan-peraturan/perundangan yang harus dipatuhi
oleh anggota masyarakat. Cara ini akan menghasilkan perilaku
yang cepat, akan tetapi perubahan tersebut belum tentu akan
berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak
atau belum didasari oleh kesadaran sendiri.
b.Pemberian informasi
Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara
mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara
menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut.
Selanjutnya dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan
menimbulkan kesadaran mereka, dan akhirnya akan menyebabkan
orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu.
Hasil atau perubahan perilaku dengan cara ini memakan waktu
lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng karena
disadarai oleh kesadaran mereka sendiri bukan karena paksaan.
c.Diskusi partisipasi
Cara ini adalah sebagai peningkatan cara kedua diatas yang
dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak
bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa
masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi yang
diterimanya. Dengan demikian maka pengetahuan-pengetahuan
kesehatan sebagai dasar perilaku mereka yang diperoleh secara
mantap dan lebih mendalam, dan akhirnya perilaku mereka
peroleh akan lebih mantap juga, bahkan merupakan referensi
perilaku orang lain. Diskusi partipsipasi adalah salah satu cara
yang baik dalam rangka membrikan informasi-informasi dan
pesan-pesan kesehatan.
3. Pendekatan edukatif
Falsafah dasar dari pendekatan ini adalah bahwa
masyarakat memiliki hak dan potensi untuk memilih hal-
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hal/tindakan yang berkaitan dengan kesehatannya sendiri, dan
disertai instink untuk mempertahankan hidupnya, maka hak dan
potensi ini mendorong individu/masyarakat untuk melakukan
sesuatu guna menangani masalah kesehatan mereka. Pendekatan
edukatif diciptakan untuk merangsang potensi masyarakat
tersebut sehingga mereka mampu menangani masalah yang
mereka hadapi. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara
berkelompok.
Tujuan pokok pendekatan edukatif ini adalah untuk 1)
mengembangkan kemandirian masyarakat dibidang kesehatan dan
2) memecahkan masalah kesehatan masyarakat setempat. Jelas
bahwa untuk mencapai tujuan ini anggota masyarakat perlu dilatih
dan diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap
dan ketrampilan mereka dalam mengidentifikasi masalah-masalah
kesehatan dan memecahkan masalah-masalah tersebut dengan
menggunakan secara optimal sumber-sumber yang dapat
diperoleh ditempat itu. Pendekatan edukatif ini melibatkan secara
aktif masyarakat/konsumen dan petugas kesehatan.
Pendekatan edukatif dijalankan memalui dua tahap, yaitu
pengembangan provider (petugas kesehatan dan tokoh
masyarakat) dan pengembangan masyarakat.
a. Pengembangan provider
Langkah pertama pendekatan ini adalah mempersiapkan
petugas kesehatan. Bukan hanya ketrampilan memberikan
pelayanan medis, melainkan terutama kesiapan dalam
menyenggarakan program kesehatan bersama-sama anggota
masyarakat. Petugas kesehatan dan tokoh masyarakat harus
mempunyai kesamaan pemahaman tentang masalah-masalah
kesehatan yang ditemukan dilokasi serta keinginan masyarakat
dan menunjukkan sikap positif terhadap strategi edukatif sehingga
dicapai kerja sama yang baik dengan anggota masyarakat luas.
Untuk itu provider diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik,
terbuka, menghargai orang lain serta mampu membuat
perencanaan program yang menampung harapan masyarakat
dalam hal perbaikan kesehatan dan mampu menjalankan program
tersebut dengan baik. Comittment dari tokoh masyarakat dengan
pembuat keputusan akan mendorong suksesnya suatu
kegiatan/program kesehatan. Sebelum terjun ke lapangan, petugas
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harus mempelajari dan memahami situasi setempat: masalahmasalah kesehatan, kondisi social budaya dan ekonomis, serta
potensi masyarakat yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk
mendukung program itu.
b. Pengembangan masyarakat
Dalam tahap ini, setelah tokoh masyarakat setempat
dimintai restunya untuk menjalankan program ini, maka petugas
mengajar anggota masyarakat untuk bersama-sama mengadakan
identifikasi masalah. Langkah ini disebut community self survey
yang akan menghasilkan persamaan persepsi antara petugas dan
masyarakat berkaitan dengan masalah kesehatan yang dirasakan,
penyebabnya, serta kemungkinan untuk memecahkan masalahmasalah kesehatan tersebut. Menyusul identifikasi masalah ini,
dibuatlah bersama-sama perencanaan kegiatan kesehatan
(community planning). Supaya masyarakat merasa ikut
mempunyai andil dalam kegiatan ini serta bersedia ktif membantu,
maka anggota masyarakat perlu diajak dalam langkah-langkah
selanjutnya: implementasi, evaluasi, penguatan dan perluasan
kegiatan ini.
4. Pendekatan medical (the medical approach)
Pendekatan ini adalah suatu konsep pendekatan tentang
absensi terhadap penyakit. Kegiatan pendekatan ini meliputi
pencegahan penyakit dan kematian awal yang dapat diintervensi
dengan medis. Keberhasilan pendekatan ini telah terbukti dalam
kesehatan masyarakat, dengan program imunisasi dan vaksinasi
telah meminimalisis angka kesakitan pada anak. Pendekatan ini
meliputi pengetahuan tentang tindakan medis dan tehnik persuasi.
Pencegahan dan pengobatan adalah prioritas utama termasuk
sosio ekonomi yang dapat menyebabkan penyakit. Aktifitas dalam
perkembangan pendekatan ini termasuk kampanye melalui media
dan penyuluhan. Harapan dengan pendekatan ini adalah
mengurangi angka kesakitan dan kematian. Focus pendekatan ini
adalah konsep dasar teknik persuasi dan meletakkan
tanggungjawab individu dalam memilih cara pencegahan penyakit.
5. Pendekatan berpusat klien (the client-centered approach)
Pendekatan ini berdasarkan pada keseimbangan antara
petugas kesehatan dengan klien. Agenda pendekatan ini adalah
berpusat dari klien dan petugas kesehatan sebagai fasilitator dan
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pembimbing, mendukung dan mengarahkan klien dalam memilih
informasi. Pendekatan ini dipusatkan dengan fasilitas autonomi
klien.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
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KEGIATAN BELAJAR 6
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Etika promosi kesehatan (analisa masalah,
Sasaran dan tujuan)
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Tutiek Herlina, SKM, MMKes
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang Etika promosi
kesehatan (analisa masalah, Sasaran dan tujuan) ini dapat berjalan
dengan lancar apabila mahasiswa mengikuti langkah-langkah
kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang etik dalam promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan etik dalam promosi kesehatan yang terkait dengan
tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang etik dalam
promosi kesehatan.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Analisis masalah kesehatan dan perilaku
2. Menetapkan sasaran
3. Menetapkan tujuan
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang analisis masalah kesehatan dan perilaku,
Menetapkan sasaran dan Menetapkan tujuan
.
URAIAN MATERI
1. Analisa kesehatan dan perilaku
Pada tahun 2002, American Public Health Association
secara resmi mengadopsi dua belas prinsip praktek kode etik
untuk umum. Dua belas prinsip yang diuraikan:
1. Kesehatan masyarakat terutama harus membahas penyebab
dasar penyakit dan persyaratan untuk kesehatan, yang
bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan.
2. Kesehatan
masyarakat
harus
mencapai
kesehatan
masyarakat dengan cara yang menghormati hak-hak individu
dalam masyarakat.
3. Kebijakan kesehatan masyarakat, program, dan prioritas
harus dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang
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menjamin kesempatan untuk masukan dari anggota
masyarakat.
4. Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi dan bekerja
untuk pemberdayaan dari pemuda anggota masyarakat, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dasar dan
kondisi diperlukan untuk kesehatan dapat diakses oleh
semua.
5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang efektif dan
program yang melindungi dan mempromosikan kesehatan.
6. Institusi kesehatan umum harus menyediakan masyarakat
dengan informasi yang mereka miliki yang diperlukan untuk
keputusan tentang kebijakan atau program-program dan
harus mendapatkan persetujuan masyarakat untuk
pelaksanaannya.
7. Lembaga kesehatan publik harus bertindak secara tepat
waktu pada informasi yang mereka miliki dalam sumber daya
dan mandat yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat.
8. Program kesehatan umum dan kebijakan harus
menggabungkan berbagai pendekatan yang mengantisipasi
dan menghormati nilai-nilai yang beragam, keyakinan, dan
budaya dalam masyarakat.
9. Program kesehatan umum dan kebijakan harus dilaksanakan
dengan cara yang paling meningkatkan lingkungan fisik dan
sosial.
10. Lembaga kesehatan publik harus melindungi kerahasiaan
informasi yang dapat membawa kerugian bagi individu atau
komunitas jika dibuat publik. Pengecualian harus dibenarkan
11. Atas dasar kemungkinan tinggi membahayakan signifikan
terhadap individu atau orang lain.
12. Lembaga kesehatan publik harus memastikan kompetensi
profesional karyawan mereka. Institusi kesehatan umum dan
karyawan mereka harus terlibat dalam kolaborasi dan afiliasi
dengan cara yang membangun kepercayaan publik dan
efektivitas lembaga.
Kerangka kerja ini menekankan pentingnya hubungan yang
kompleks antara orang-orang. Hubungan tersebut adalah inti dari
masyarakat, dan mendukung sejumlah prinsip etika.
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Kass mengusulkan enam-bagian kerangka kerja etika: Apa tujuan
kesehatan masyarakat dari program yang diusulkan, yaitu,
dibingkai dalam bentuk tujuan akhir dari mengurangi morbiditas
dan kematian, bukan tujuan terdekat, misalnya, mengubah
perilaku, Seberapa efektif program dalam mencapai tujuannya
dinyatakan, yaitu, apakah Program akhirnya menurunkan
morbiditas dan mortalitas; Apa yang diketahui atau beban
potensial program ini, termasuk risiko privasi dan kerahasiaan,
risiko atas kebebasan dan otonomi dan risiko ke pengadilan.
Dapatkah beban diminimalkan? Apakah ada pendekatan alternatif?
Apakah program tersebut dilaksanakan secara adil?
Contoh dari Pedoman Perilaku Etis dalam Penelitian
Kesehatan Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres. Dokumen
ini menggaris bawahi enam nilai pusat: Timbal balik: harus ada
keuntungan yang dihargai oleh masyarakat, memberikan
kontribusi untuk masyarakat persatuan dan kemajuan kepentingan
mereka; Respect: harus ada rasa hormat terhadap, dan penerimaan
dari, nilai-nilai yang beragam; Kesetaraan: semua orang harus
diperlakukan sama, dan harus ada pemerataan manfaat;
Kelangsungan Hidup dan Perlindungan: menghindari merugikan
Aborigin dan Torres Strait Islander (ATSI) keunikan budaya dan
pengakuan dari sejarah dan pengalaman masyarakat ATSI;
Tanggung jawab: menjamin bahwa mereka tidak melakukan
kerusakan kepada individu atau komunitas ATSI, atau untuk halhal yang mereka hargai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat; Semangat dan Integritas: menghargai kedalaman dan
kesatuan warisan budaya masa lalu, kontemporer dan generasi
masa depan; dan menunjukkan integritas dalam semua tindakan.
Meskipun ditulis bagi para peneliti, pedoman ini juga
memberikan panduan yang berharga untuk praktisi promosi
kesehatan melaksanakan program-program di dalam masyarakat
ATSI.
2. Menetapkan Sasaran
1. Sasaran primer
Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung
segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Sesuai dengan
permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan
menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu
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hamil dan menyusui untuk masalah KIA (kesehatan ibu dan anak),
anak sekolah untuk kesehatan remaja, dan sebagainya. Upaya
promosi yang dilakukan terhadap sasaran primer ini sejalan
dengan strategi pemberdayaan masyarakat (empow-erment).
2. Sasaran sekunder
Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan
sebagainya. Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan
pendidikan kesehatan pada kelompok ini diharapkan untuk
selanjutnya kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan
pada masyarakat disekitarnya. Disamping itu dengan perilaku
sehat para tokoh masyarakat sebagai hasil pendidikan kesehatan
yang diterima, maka para tokoh masyarakat ini akan memberikan
contoh atau acuan perilaku sehat bagi masyarakat sekitarnya.
Upaya promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran sekunder
ini adalah sejalan dengan strategi dukungan sosial (social support).
3. Sasaran tersier
Para pembuat keputusan atau penentuan kebijakan baik
ditingkat pusat, maupun daerah adalah sasaran tersier pendidikan
kesehatan dengan kebijakan – kebijakan atau keputusan yang
dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap
perilaku para tokoh masyarakat (sasaran sekunder), dan juga
kepada masyarakat umum (sasaran primer). Upaya promosi
kesehatan yang ditujukan kepada sasaran tersier ini sejalan dengan
strategi advokasi.
3. Menetapkan Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan
perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu adil dan merata,
serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah
Indonesia.
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UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN HEALTH
PROMOTIOM
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
7. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan
Aplikasinya. Jakarta : Rineka Cipta
8. http://enyretnaambarwati.blogspot.com/search/label/Promosi
20Kesehatan

66

KEGIATAN BELAJAR 7
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Etika promosi kesehatan (Pesan pokok,
metode dan saluran komunikasi serta
kegiatan operasional)
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Tutiek Herlina, SKM, MMKes
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang Etika promosi
kesehatan (Pesan pokok, metode dan saluran komunikasi serta
kegiatan operasional)
ini dapat berjalan dengan lancar
apabila mahasiswa mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul ini
sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam melakukan
latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri atau berkelompok
dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang etik dalam promosi kesehatan
disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas tersebut sesuai
dengan petunjuk. Apabila ditemukan kesulitansesuai panduan,
perlu dipelajari kembali materi kegiatan etik dalam promosi
kesehatan yang terkait dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika sudah
yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk ke langkah
pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera dibagian akhir
kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai hasil
fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan tahap
pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil tes cukup
atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi. Jika belum
berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang kembali, baru
melaksanakan tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes formatif
masih cukup atau kurang, perlu dilakukan konsultasi khusus
dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang etik dalam
promosi kesehatan.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Menetapkan pesan pokok
2. Menetapkan metode dan saluran komunikasi
3. Kegiatan operasional
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang menetapkan pesan pokok, menetapkan
metode dan saluran komunikasi dan kegiatan operasional
URAIAN MATERI
1. Menetapkan Pesan Pokok
Program-program pembangunan kesehatan dikelompokkan
dalam pokok-pokok program yang pelaksanaannya dilakukan
secara terpadu dengan pembangunan sektor lain yang memerlukan
dukungan dan peran serta masyarakat. Disusun 7 Program
pembangunan kesehatan yaitu (DepKes RI, 1999) :
1. Program perilaku dan pemberdayaan masyarakat
2. Program lingkungan sehat
3. Program upaya kesehatan
4. Program pengembangan sumber daya kesehatan
5. Program pengawasan obat, makanan dan obat berbahaya
6. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
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7. Program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan
Untuk meningkatkan percepatan perbaikan derajat
kesehatan masyarakat yang dinilai penting untuk mendukung
keberhasilan program pembangunan nasional ditetapkan 10
pogram unggulan kesehatan(DepKes RI, 1999) :
1. Program kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan
hukum kesehatan
2. Program perbaikan gizi
3. Program pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi
4. Program peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan
mental
5. Program lingkungan pemukiman, air dan sehat
6. Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana
7. Program keselamatan dan kesehatan kerja
8. Program anti tembakau, alkohol dan madat
9. Program pengawasan obat, bahan berbahaya, makanan dan
minuman
10. Program pencegahan kecelakaan, rudapaksa dan keselamatan
lalu lintas
2.

Menetapkan Metode Dan Saluran Komunikasi
Merancang program komunikasi, pada tahap ini telah dapat
menentukan perubahan perilaku dan menempatkan pesan dengan
tepat dengan memadukan semua informasi yang telah
dikumpulkan, selanjutnya dikomunikasikan dengan dukungan
seperti audio visual (video, film), oral (radio), cetak (poster,
leaflet), visual (flip charts).
3. Menetapkan Kegiatan Operasional
Untuk mencapai taraf kesehatan bagi semua, maka yang
terpenting adalah menetapkan kegiatan operasional yang harus
tercakup dalam pelayanan kesehatan dasar:
1. Pendidikan tentang masalah kesehatan umum, cara
pencegahan dan pemberantasannya
2. Peningkatan persediaan pangan dan kecukupan gizi
3. Penyediaan air minum dan sanitasi dasar
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga
berencana
Imunisasi
Pengobatan dan pengadaan obat
Oleh karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kunci
untuk mencapai derajat kesehatan yang layak bagi semua,
maka perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan
yang efisien mutlak diperlukan disamping harus berdasarkan:
Perikemanusiaan,
Kesehatan
sebagai
hak
asasi,
Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat
Pengutamaan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan
preventif
Pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai kebutuhan
Dukungan sumber daya kesehatan
Misi Pembangunan Kesehatan
Dalam mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, telah
ditetapkan misi pembangunan kesehatan (DepKes RI, 1999)
Menggerakkan
pembangunan
nasional
berwawasan
kesehatan
Untuk dapat terwujudnya Indonesia Sehat 2010, para
penanggung
jawab
program
pembangunan
harus
memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dalam
semua kebijakan pembangunannya. Oleh karena itu seluruh
elemen dari Sistem Kesehatan Nasional harus berperan
sebagai
penggerak
utama
pembangunan
nasional
berwawasan kesehatan.
Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih
dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat
menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.
Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata dan terjangkau
Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin
tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tidak hanya berada ditangan pemerintah,
melainkan mengikutsertakan masyarakat dan potensi swasta.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga
dan masyarakat beserta lingkungannya
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20. Untuk terselenggaranya tugas penyelenggaraan upaya
kesehatan yang harus diutamakan adalah bersifat promotif
dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan
rehabilitatif.
21. Strategi Pembangunan Kesehatan
22. Strategi pembangunan nasional harus berdasarkan pada
kebijakan nasional, mencakup garis besar kegiatan dimana
semua sektor yang terlibat untuk mewujudkan kebijaksanaan
tersebut. Beberapa hal penting yang harus diterapkan adalah
(DepKes RS, 1999): pembangunan berwawasan kesehatan
23. Setiap program pembangunan nasional yang diselenggarakan
di Indonesia harus memberikan konstribusi positif terhadap
kesehatan, yaitu terbentuknya lingkungan sehat dan
pembentukan perilaku sehat.
UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN HEALTH
PROMOTIOM
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
7. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan
Aplikasinya. Jakarta : Rineka Cipta
8. http://enyretnaambarwati.blogspot.com/search/label/Promosi
20Kesehatan
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KEGIATAN BELAJAR 8
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Etika promosi kesehatan (Pemantauan dan
evaluasi, hubungan klien serta determinan
Sosial dan hubungannga dengan klien)
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Tutiek Herlina, SKM, MMKes
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang Etika promosi
kesehatan (pemantauan dan Evaluasi, hubungan klien serta
determinan Sosial dan hubungannga dengan klien) ini dapat
berjalan dengan lancar apabila mahasiswa mengikuti langkahlangkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang etik dalam promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan etik dalam promosi kesehatan yang terkait dengan
tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
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Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang etik dalam
promosi kesehatan.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Menetapkan pemantauan dan evaluasi
2. Hubungan dengan klien
3. Kepedualian dengan determinan sosial dan hubungannya
dengan kesehatan
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang menetapkan pemantauan dan evaluasi,
hubungan dengan klien, dan kepedualian dengan determinan sosial
dan hubungannya dengan kesehatan.
URAIAN MATERI
1. Menetapkan Pemantauan Dan Evaluasi
a. Memperkenalkan kepada masyarakat gagasan dan teknik
perilaku Program promosi Hygiene Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS), yang merupakan pendekatan terencana
untuk mencegah penyakit diare melalui pengadopsian
perubahan perilaku oleh masyarakat secara meluas. Program
ini dimulai dari apa yang diketahui, diinginkan, dan dilakukan
masyarakat. Perencanaan suatu program promosi hygiene
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b.

c.

d.
e.
f.

untuk masyarakat dilakukan berdasarkan jawaban atau
pertanyaan diatas atau bekerjasama dengan pihak yang
terlibat, untuk itu diperlukan pesan-pesan sederhana, positif,
menarik yang dirancang untuk dikomunikasikan lewat sarana
lokal seperti poster, leaflet.
Mengidentifikasikan perubahan perilaku masyarakat, dalam
tahap ini akan dilakukan identifikasi perilaku beresiko
melalui pengamatan terstruktur. Sehingga dapat ditentukan
cara pendekatan baru terhadap perbaikan hygiene sehingga
diharapkan anak-anak terhindar dari lingkungan yang
terkontaminasi.
Memotivasi perubahan perilaku masyarakat, langkah-langkah
untuk memotivikasi orang untuk mengadopsi perilaku
hygiene termasuk memilih beberapa perubaha perilaku yang
diharapkan dapat diterapkan.
Mencari tahu apa yang dirasakan oleh kelompok sasaran
mengenai perilaku tersebut melalui diskusi terfokus,
wawancara dan melalui uji coba perilaku
Membuat pesan yang tepat sehingga sasaran mau melakukan
perubahan perilaku.
Menciptakan sebuah pesan sederhana, positif, menarik
berdasarkan apa yang disukai kelompok sasaran.

2. Hubungan Dengan Klien
Tenaga kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan
klien/masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pentingnya peran
tenaga kesehatan masyarakat dalam merubah perilaku masyarakat
menuju hidup bersih dan sehat.
Program promosi perilaku hidup bersih dan sehat yang
biasa dikenal PHBS/Promosi Higiene merupakan pendekatan
terencana untuk mencegah penyakit menular yang lain melaui
pengadopsian perubahan perilaku oleh masyarakat luas. Program
ini dimulai dengan apa yang diketahui, diinginkan dan dilakukan
masyarakat setempat dan mengembangkan program berdasarkan
informasi tersebut (Curtis V dkk, 1997; UNICEF, WHO. Bersih,
Sehat dan Sejahtera).
Program promosi PHBS harus dilakukan secara profesional
oleh individu dan kelompok yang mempunyai kemampuan dan
komitmen terhadap kesehatan masyarakat serta memahami
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tentang lingkungan dan mampu melaksanakan komunikasi,
edukasi dan menyampaikan informasi secara tepat dan benar yang
sekarang disebut dengan promosi kesehatan. Tenaga kesehatan
masyarakat diharapkan mampu mengambil bagian dalam promosi
PHBS sehingga dapat melakukan perubahan perilaku masyarakat
untuk hidup berdasarkan PHBS. Tenaga kesehatan masyarakat
telah mempunyai bekal yang cukup untuk dikembangkan dan pada
waktunya disumbangkan kepada masyarakat dimana mereka
bekerja.
3. Kepedulian Dengan Determinan Sosial Dan Hubungannya
Dengan Kesehatan
Perilaku adalah resultan antar stimulus (faktor eksternal)
dengan respons (faktor internal) dalam subjek atau orang yang
berperilaku tersebut. Perilaku seseorang atau subjek dipengaruhi
atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari
luar subjek. Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku ini
disebut determinan. Dalam bidang perilaku kesehatan ada 3 teori
yang sering menjadi acuan dalam penelitian-penelitian kesehatan
yaitu :
1. Teori Lawrence Green
Ada 2 determinan masalah kesehatan tersebut yaitu Behavioral
factor (faktor perilaku) dan Non Behavioral faktor (faktor non
perilaku). Dan faktor tersebut ditentukan oleh 3 faktor utama
yaitu:
a. Faktor-faktor
predisposisi,
yaitu
faktor-faktor
yang
mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku
seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan,
kepercayaan, nilai – nilai, tradisi dan sebagainya.
b. Faktor-faktor
pemungkin,
yaitu
faktor-faktor
yang
memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau
tindakan.
c. Faktor-faktor penguat, yaitu faktor- faktor yang mendorong
atau memperkuat terjadinya perilaku.
2. Teori Snehandu B.Karr
Mengidentifikasi adanya 5 determinan perilaku, yaitu :
a. Adanya niat (intention) seseorang untuk bertindak
sehubungan dengan objek atau stimulus diluar dirinya.
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b. Adany dukungan dari masyarakat sekitar (social support)
c. Terjangkaunya informasi, yaitu tersedianya informasiinformasi terkait dengan tindakan yang akan di ambil oleh
seseorang
d. Adanya otonomi atau kebebasan pribadi untuk mengambil
keputusan
e. Adanya kondisi dan situasi yang memuingkinkan
3. Teori WHO
Ada 4 determinan yaitu :
a. Pemikiran dan perasaan yaitu merupakan modal awal untuk
bertindak atau berperilaku
b. Adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi yang
dipercayai
c. Sumber daya yang tersedia merupakan pendukung untuk
terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat
d. Sosio budaya merupakan faktor eksternal untuk terbentuknya
perilaku seseorang.
UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN HEALTH
PROMOTIOM
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
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KEGIATAN BELAJAR 9
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Prinsip perubahan perilaku
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Tutiek Herlina, SKM, MMKes
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang prinsip perubahan
perilaku ini dapat berjalan dengan lancar apabila mahasiswa
mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang etik dalam promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan etik dalam promosi kesehatan yang terkait dengan
tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
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Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang prinsip
perubahan perilaku.
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Praktek promosi kesehatan
2. Perrtimbangan etis promosi kesehatan
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang prinsip perubahan perilaku
URAIAN MATERI
1. Praktek promosi kesehatan
Aktivitas promosi kesehatan merupakan bagian dari
program pemerintah yang ada di bawah koordinasi Kementerian
Kesehatan khususnya Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat. Terdapat petugas promosi kesehatan
yang ditempatkan di setiap puskesmas sebagai lembaga pelayanan
kesehatan yang berinteraksi langsung dengan tingkatan
masyarakat.
Petugas promosi kesehatan dapat menjadi elemen penting
dari kampanye gerakan kesehatan yang dilakukan oleh
pemerintah. Hal ini disebabkan karena petugas promosi kesehatan
merupakan sosok yang berinteraksi langsung di tingkatan
masyarakat serta mengetahui kondisi di lapangan sebagai bagian
dari institusi puskesmas.
Program atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh
pemerintah merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan
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kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa gerakan seperti Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
dapat menjadi sebuah sebuah gerakan yang sukses dengan
dukungan promosi kesehatan.
Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan
informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu
kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang
tengah dicanangkan oleh pemerintah. Direktorat Promosi
Kesehatan menjadi bagian yang secara khusus membawahi segala
aktivitas promkes atau promosi kesehatan yang ditujukan bagi
masyarakat luas.
a. Tujuan Pokok Promosi Kesehatan
Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan
memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang
bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan; baik itu kesehatan
individu maupun masyarakat.
Direktorat Promosi Kesehatan memiliki tugas pokok
menyiapkan sekaligus melakukan kegiatan – kegiatan promosi
kesehatan dan melakukan penyebarluasan segala bentuk informasi
kesehatan serta melakukan pengembangan sumber daya kesehatan
hingga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada
bidang – bidang kesehatan.
Secara singkat, petugas promosi kesehatan merupakan
corong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk
menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan
kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan.
b. Beberapa Fungsi Promosi Kesehatan
Selain menjadi corong pemerintah dalam hal promosi di
bidang kesehatan, program promosi kesehatan juga memiliki
fungsi sebagai penyaring informasi langsung dari tingkat
masyarakat. Kegiatan promosi yang berlangsung di tingkat
masyarakat dapat menjadi sebuah media efektif untuk
mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dapat diolah,
dianalisis dan digunakan sebagai informasi penunjang untuk
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merancang perencanaan dan pelaksanaan berbagai macam
program promosi kesehatan selanjutnya.
Tugas penting lain dari aktivitas promosi kesehatan adalah
menjadi pembimbing dan pengendali teknis kegiatan promosi
kesehatan. Promosi ini dapat berupa kegiatan lintas program, lintas
sektoral ataupun melibatkan berbagai elemen masyarakat, instansi
pemerintah ataupun instansi swasta.
c. Beberapa Kegiatan Promosi Kesehatan Saat Ini
Pada saat ini terdapat beberapa materi promosi kesehatan
yang tengah giat disosialisasikan. Salah satu contoh promosi
kesehatan yang tengah digaungkan adalah program Indonesia
Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030. Tuberkulosis merupakan
salah satu penyakit menular yang sedianya telah berhasil
dihilangkan dari masyarakat. Kini aktivitas promosi kesehatan
terkait eliminasi penyakit Tuberkulosis telah melibatkan berbagai
elemen masyarakat untuk memperoleh sinergi untuk hasil terbaik.
Melakukan aktivitas fisik telah menjadi bagian dari banyak
kampanye kesehatan dari pemerintah; salah satunya sejak
dicanangkannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat. Kedua gerakan tersebut memasukkan poin
melakukan antivitas fisik dalam bentuk kegiatan olahraga ataupun
kegiatan bekerja yang melibatkan aktivitas fisik.
Gaya hidup masyarakat modern yang minim aktivitas fisik
hingga konsumsi makanan dengan gizi kurang seimbang menjadi
beberapa penyebab meningkatnya masalah kesehatan berupa
penyakit tidak menular. Aktivitas promosi kesehatan dari
Kementrian Kesehatan RI memasukkan poin ajakan melakukan
aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari untuk mengurangi
stres dan merangsang otak agar lebih bahagia dan santai.
d. Apa Saja Konsep Praktek Promosi Kesehatan?
1.
2.
3.
4.

Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
Mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur.
Tidak membuang sampah sembarangan
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5.
6.
7.
8.
9.

Melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat
Menggunakan pelayanan kesehatan.
Menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga.
Promosi Kesehatan Di Sekolah
Promosi kesehatan di sekolah menjadi langkah strategis dalam
meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut karena
promosi kesehatan melalui komunitas sekolah cukup efektif
untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
dalam
menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Usia sekolah
sangat baik untuk memberikan edukasi dan pemahaman
mengenai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

e. Tujuan Promosi Kesehatan Di Sekolah
1. Menciptakan siswa,guru dan masyarakat lingkungan sekolah
untuk menerapkan PHBS.
2. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan
nyaman.
3. Mampu meningkatkan pendidikan di sekolah.
4. Menciptakan pelayanan kesehatan di sekolah yang bisa
dimanfaatkan dengan baik
5. Meningkatkan penerapan kebijakan sehat dan upaya di sekolah
untuk mempromosikan kesehatan.
6. Kegiatan promosi kesehatan terkait meningkatkan konsumsi
ikan ini juga dapat digulirkan di tempat lain seperti fasilitas
umum hingga kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja baik
itu instansi pemerintah ataupun swasta. Ada cukup banyak
pesan yang dapat dikomunikasikan melalui promosi kesehatan
ajakan mengkonsumsi ikan, salah satunya adalah informasi
mengenai manfaat konsumsi ikan. Beberapa informasi penting
dalam kaitan ajakan menambah jumlah konsumsi ikan dapat
berupa informasi mengenai fakta bahwa ikan merupakan
sumber protein dan vitamin yang baik.
f. Promosi Kesehatan Di Tempat Kerja
Upaya promosi kesehatan yang dilaksanakan di tempat
kerja, selain bisa mengatasi,memelihara, meningkatkan serta
melindungi kesehatannya sendiri. Dengan menerapkan promosi

81

kesehatan di tempat kerja hal ini akan bisa meningkatkan
produktivitas kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat
Menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja bisa
memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja dan
masyarakat. Secara garis besar, promosi kesehatan di tempat kerja
adalah harus bisa memberikan perlindungan individu,baik didalam
ataupun diluar lingkungan tempat kerja untuk menciptakan proses
kesehatan yang berkelanjutan.
Tujuan Promosi Kesehatan Di Tempat Kerja
1. Mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat
kerja
2. Bisa menurunkan angka absensi tenaga kerja
3. Mengurangi angka penyakit baik dalam lingkungan kerja atau
diluar lingkungan kerja
4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
5. Sebagai sebuah program promosi kesehatan di tempat kerja
dengan target orang dewasa; beberapa poin seperti manfaat
konsumsi ikan yang dapat mencegah penuaan dini dan
melemahnya ingatan serta menjaga kesehatan penglihatan
dapat diutamakan. Kini ada berbagai jenis media promosi
kesehatan yang dimanfaatkan untuk menyebar informasi dan
menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang meningkatkan
kualitas kesehatan.
2. Pertimbangan-Pertimbangan Etis
Pertimbangan-pertimbangan etis yang perlu kita lakukan
dan pikirkan yakni :
1. Promotor kesehatan tidak akan secara sengaja menunda
pelayanan atau informasi, dilihat dari status pengetahuan
sekarang yang dapat memberikan manfaat kepada klien,
mereka berusaha mengikuti perkembangan promosi kesehatan
2. Promotor kesehatan akan menghargai kerahasiaan informasi
yang dapat mereka akses kecuali atas permintaan hokum dan
demi kepentingan klien
3. Promotor kesehatan harus tidak melakukan kegiatan promosi
kesehatan yang tidak kompoten bisa kerjakan.
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UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN HEALTH
PROMOTIOM
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
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KEGIATAN BELAJAR 10
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Upaya promosi kesehatan pra nikah dan saat
hamil
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Nurlailis Saadah, S.Kp, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran
materi tentang upaya promosi
kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila mahasiswa
mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep upaya promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan konsep upaya promosi kesehatan yang terkait
dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes

formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang upaya promosi
kesehatan

2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Upaya Promosi Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan
2. Promosi Kesehatan Pranikah
3. Promosi Kesehatan Pada Saat Hamil
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang upaya promosi kesehatan meliputi Upaya
Promosi Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan; Promosi
Kesehatan Pranikah dan Promosi Kesehatan Pada Saat Hamil.
URAIAN MATERI
1. Upaya Promosi Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan
Upaya promosi kesehatan adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh
pemerintash dan masyarakat. Hal ini berarti derajat kesehatan,
baik kesehatan individe, kelompok, atau masyarakat, harus di
uapayakan. Upaya mewujudkan kesehatan ini di lakukan oleh
individu, kelompok, atau masyarakat baik secara institusional oelh
pemerintah atau pun swadaya masyarakat (LSM).
Promosi kesehatan jika dilihat dari segi seni, yakni praktisi
atau aplikasi kesehatan merupakan penunjang bagi program
kesehatan lainnya, misalnya pemberantasan penyakit, perbaikan
gizi, program pelayanan kesehatan, program kesehatan ibu dan
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anak (KIA) dan sebagainya, sangat perlu di tunjang oleh promosi
kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya di arahkan
guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap hidup, yang menyangkut setiap fisik, mental maupun
sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan
yang optimal dilakuakn berbagai uapaya pelayanan kesehatan yang
menyeluruh, terarah dan berkesinambung. Dalam globalisasi
ekonomi, kita di hadapakan pada persaingan global yang semakin
ketat yang menuntut kita semua untuk menyiapkan manusia
indonesia yang berkualitas tinggi sebagai generasi penerus bangsa
yang harus di persiapkan sebaik mungkin secara terencana,
terpadu dan bersinambung. Pencapaian derajat kesehatan yang
optimal tersebut tertuang daslam kesepakatan global yang di sebut
millenium development goals, SDGS. SDGS atau tujuan
pembangunan millenium adalah upaya memenuhi hak dasar
kebutuhan manusia untuk hidup sehat.
SDGS adalah upaya untuk memenuhi hak hak dasar
kebutuhan, yang tertuang dalam 8 sasaran pembangunan. Bidan
meruapakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi
penting dan strategis terutama dalam sasaran pembangunan
millenium no 4 dan 5, ytaitu penurunan angka kematian ibu (AKI)
dan angka kematian bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan
kebidanan yang berkesinambung dan paripurna, berfokus pada
aspek pencegahan, promosi dalam berlandaskan kemitraan dan
pemberdayaan masyarakat bersama sama dengan tenaga
kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang
membutuhkan, kapan, dan dimana pun berada. Beberapa upaya
promosi kesehatan dalam lingkup kebidanan untuk mendukung
tercapainya MDGs adalah sebagai berikut.
2. Promosi Kesehatan Pranikah.
Promosi kesehatan pranikah merupakan suatu proses
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara
dan meningkatkan kesehatannya yang ditujukan pada masyarakat
reproduktip pranikah.
Pelayanan kebidanan diawali dengan pemeliharaan kesehatan para
calon ibu. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan
perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja di beri
pengertian tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan mental
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dalam menghadapi kehamilan dan pengetahuan tentang proses
kehamilan dan persalinan, pemeliharaan kesehatan dalam masa
pra dan pasca kehamilan.
Promosi kesehatan pada masa pra kehamilan disampaikan
kepada kelompok remaja wanita atau pada wanita yang akan
menikah. Penyampaian nasehat tentang kesehatan pada masa
pranikah ini disesuaikan dengan tingkat intelektual para calon ibu.
Nasehat yang di berikan menggunakan bahasa yang mudah di
mengerti karena informasi yang di berikan bersifat pribadi dan
sensitif.
Remaja calon ibu yang mengalami masalah kesehatan akibat
gangguan sistem reproduksinya segera di tangani. Gangguan
sistem reproduksi tidak berdiri sendiri. Gangguan tersebut dapat
berpengaruh terhadap kondisi psikologi dan lingkungan sosial
remaja itu sendiri. Bila masalah kesehatan remaja tersebut sangat
komplek, perlu dikonsultasikan keahli yang relevan atau dirujuk ke
unit pelayanan kesehatan yang pasilitas pelayanannya lebih
lengkap. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi kondisi
kesehatah para remaja yang akan memasuki pintu gerbang
pernikahan. Bidan dapat menggunakan pengaruh keluarga untuk
memperkuat mental remaja dalam memasuki masa perkawianan
dan kehamilan.
Pemeriksaan kesehatan bagi remaja yang akan menikah di
anjurkan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk
mengetahui secara dini tentang kondisi kesehatan para remaja. Bila
di temukan penyakit atau kelainan di dalam diri remaja, maka
tindakan pengobatan dapat segera dilakukan. Bila penyakit atau
kelainan tersebut tidak diatasi maka di upayakan agar remaja
tersebut berupaya untuk menjaga agar masalahnya tidak
bertambah berat atau menular kepada pasangannya. Misalnya
remaja yang menderita penyakit jantung, bila hamil secara teratur
harus memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Remaja yang
menderita AIDS harus menjaga pasanganya agar tidak terkena
virus HIV. Caranya adalah agar menggunakan kondom saat
besrsenggama, bila menikah. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi
para calon ibu ini dapat dilakukan melalui kelompok atau
kumpulan para remaja seperti karang taruna, pramuka, organisaai
wanita remaja dan sebagainya. Para remaja yang terhimpu di
dalam organisasi masyarakat perlu diorganisasikan agar pelayanan
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kesehatan dan kesiapan dalam menghadapi untuk menjadi istri
dapat di lakukan dengan baik.
Pembinaan kesehatan remaja terutama wanitanya, tidak
hanya ditujukan semata kepada masalah gangguan kesehatan
(penyakit sistem reproduksi). Fakta perkembangan psikologis dan
sosial perlu diperhatikan dalam membina kesehatan remaja.
Remaja yang tumbuh kembang secara biologis diikuti oleh
perkembangan psikologis dan sosialnya. Alam dan pikiran remaja
perlu diketahui. Remaja yang berjiwa muda memiliki sifat
menantang, sesuatu yang dianggap kaku dan kolot serta ingin akan
kebebasan dapat menimbulkan konflik di dalam diri mereka.
Pendekatan keremajaan di dalam membina kesehatan diperlukan.
Penyampaian pesan kesehatan dilakukan melalui bahasa remaja.
Bimbingan terhadap remaja antara lain mencakup :
a. Perkawinan yang sehat
Bagaimana mempersiapkan diri ditinjau dari sudut
kesehatan , menghadapi perkawinan, disampaikan kepada remaja.
Pekawinan bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri.
Perkawinan memberikan buah untuk menghasilkan turunan. Bayi
yang dilahirkan juga adalah bayi yang sehat dan direncanakan.
b. Keluarga yang sehat
Kepada remaja disampaikan tentang keluarga sehat dan
cara mewujudkan serta membinanya. Keluaga yang diidamkan
adalah kelurga yang memiliki norma keluaga kecil, bahagia dan
sejahtera. Jumlah keluaga yang ideal adalah suami, istri dan 2 anak.
Keluarga bahagia adalah keluarga yang aman, tentram disertai rasa
ketakwaan kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera adalah keluarga
yang sosial ekonominya mendukung kehidupan anggota
keluarganya.dan mampu menabung untuk persiapan masa depan.
Selain itu keluarga sejahtera juga dapat membantu dan mendorong
peningkatan taraf hidup keluarga lain.
c. Sistem reproduksi dan masalahnya
Tidak semua remaja mmemahami sistem reproduksi
manusia. Membicarakan sistem reproduksi dianggap tabu
dibeberapa kalangan remaja. Perubahan yang terjadi pada sistem
reproduksi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan
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dijelaskan.Penjelasan juga diberikan mengenai perawatan bayi.
Gangguan sistem reproduksi yang dijelaskan seperti gangguan
menstruasi, kelainan sistem reproduksi dan penyakit. Penyakit
sistem reproduksi yang dimaksud seperti penyakit-penyakiit
hubungan seksual, HIV /AIDS dan tumor.
d. Penyakit yang berpengaruh terhadap kehamilan dan
persalinan atau sebaliknya.
Remaja yang siap sebagai ibu harus dapat mengetahui
penyakit- penyakit yang memberatkan kehamilan atau persalinan
atau juga penyakit yang akan membahayakan dalam masa
kehamilan atau persalianan. Penyakit-penyakit tersebut perlu
dijelaskan.
Penyakit yang perlu dan penting dijelaskan sewaktu mengadakan
bimbingan antara lain penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi,
DM, anemia, tumor.
e. Sikap dan perilaku pada masa kehamilan dan persalinan
Perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi pada masa
kehamilan dan persalinan. Akibat perubahan sikap dan perilaku
akan mengganggu kesehatan, misalnya pada masa hamil muda
terjadi gangguan psikologi misalnya benci terhadap seseorang
(suami) atau benda tertentu. Emosi yang berlebihan dimungkinkan
akibat perubahan perilaku. Pada masa persalinan atau pasca
persalinan gangguan jiwa mungkin terjadi.
Disamping hal tersebut diatas masih ada lagi permasalahn
remaja dan dikaitkan dengan kesehatan keluarga. Bidan harus
dapat memberikan bimbingan sewaktu remaja berkonsultasi atau
memberikan penyuluhan. Bila masalah remaja menyangkut bidang
alin maka dapat dirujuk pada yang lebih ahli. Misalnya bila remaja
merasa ketakutan yang amat sangat dalam menghadapi kehamilan
dapat dirujuk kedokter spesialis jiwa atau ke psikolog.
Bimbingan remaja dilakukan melalui organisasi remaja
seperti karang taruna, pramuka, organisasi pelajar, mahasiswa dan
pemuda.
3. Promosi Kesehatan Pada Saat Hamil
Salah satu unsure pentingn untuk menurunkan angka
kematian ibu dan bayi adalah memelihara kesehatan ibu hamil.
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Bidan harus memiliki data ibu hamil diwilayah kerjanya. Data ini
dapat diperoleh dari pencatatan yang dilakukan sendiri atau
dipuskesmas. Dari data tersebut dapat diatur strategi
pemeliharaan kesehatan ibu hamil. Semua ibu hamil dianjurkan
agar memeriksakan kesehatannya sedini mungkin. Anjuran
tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui kelomppk ibuibu atau kader kesehatan ataupun tokoh masyarakat, karena
dengan cara tersebut diharapkan pesan yang dianjurkan dapat
disampaikan kepada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan dilakukan
minimal 4 kali, yaitu satu kali pada trimester 1, satu kali pada
trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Pada ibu hamil yang
mengalami resiko tinggi pemeriksaan dilakukan lebih sering dan
lebih intesif. Untuk itu, bidan harus melakukan pendekatan
langsung pada ibu hamil atau pendekatakan dapat dilakukan,
melalui dukun terlatih, kader posyandu, atau peminat KIA. Melalui
pemeriksaan teratur dapat diketahui perkembangan kesehatan ibu
dan janinnya. Jika ditemukan adanya gangguan kesehatan maka
tindak lanjut dilakukan sesegera atau sedini mungkin. Pemeriksaan
ibu hamil dilakukan dengan pendekatan managemen kebidanan.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.

90

KEGIATAN BELAJAR 11
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Upaya promosi kesehatan persalinan dan
nifas
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Nurlailis Saadah, S.Kp, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran
materi tentang upaya promosi
kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila mahasiswa
mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep upaya promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan konsep upaya promosi kesehatan yang terkait
dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang upaya promosi
kesehatan
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Promosi Kesehatan Persalinan
3. Promosi Kesehatan nifas
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang upaya promosi kesehatan meliputi promosi
kesehatan persalinan dan promosi kesehatan pada masa nifas.
URAIAN MATERI
A. Promosi Kesehatan Persalinan
Persalinan adalah suatu hal yang dihayati. Walaupun
demikian ibu dalam masa persalinan memerlukan bantuan bidan.
Kehadiran bidan sewaktu ibu dalam masa persalinan adalah untuk
menyelamatkan ibu dan bayinya melalui bimbingan dan bantuan
agar persalinan terjadi secara fisiologis didalam kondisi lingkungan
yang sehat.
1. Kala pertama
Awal kala pertama di tunjukan dengan kontraksi uterus
ringan. Rasa sakit mulai dari punggung dan meluas ke perut bawah.
Kontraksi ini biasanya terjadi setiap 10 sampai 15 menit dan
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berlangsung selama 30 detik. Dari vagina keluar cairan berlendir
dan campuran sedikit darah.
Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk menentukan letak dan
denyut jantung bayi. Denyut jantung bayi diperiksa setiap 4 jam.
Tanda vital ibu juga diperiksa setiap 4 jam. Ibu diberi tahu bahwa
persalinan mulai dan upayakan agar ibu tenang.
Bila ketuban belum pecah ibu diperkenankan berjalan atau
melakukan pekerjaan biasa. Bila kontraksi uterus semakin kuat
setiap 3-5 menit. Pemeriksaan dalam dilakukan. Dalam kondisi
demikian serviks membuka dari 3 sampai 8 cm. Diperiksa apakah
ketuban sudah pecah.
Ibu mungkin merasa cemas, sangat tidak enak, nyeri dan tekanan
pada panggul bertambah. Bidan selalu berada disamping pasien ibu
ditenangkan, diajari bernafas dengan dada selama kontraksi. Ibu
dianjurkan tidur pada awal persalinan untuk menyusun tenaga.
Alat-alat persalinan disediakan, demikian pula tempat tidur dan
tempat tidur untuk bayi.
Menjelang akhir kala satu umumnya ibu semakin gelisah,
kadang-kadang tungkai dan tangan bergetar. Dahi dan atas-atas
bahu ibu berkeringat, muka kemerah-merahan. Dalam kondisi
demikian ibu diminta bernafas dengan dada.
2. Kala dua
Pada kala dua bidan melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Ibu diajari cara mengedan pada waktu datangnya kontraksi
b. Ibu menarik nafasdalam-dalam dan menahan nafas dengan
mulut, kepala diangkat dan mengedan dengan kekuatan otot dan
perut. Pada saat bersamaan ibu diminta mengendorkan otot dasar
panggul, ibu mengedan selama kontraksi dan beristirahat bila
kontraksi berhenti.
c. Kepala bayi disokong, segera setelah melintas mulut vagina.
Kepala tersebut sedikit diputar apabila keluar tengkurap untuk
menjaga berlangsungnya peredaran darah. Lendir dibersihkan dari
hidung dan mulut bayi.
d. Bayi disambut sampai keseluruhannya lahir dan kemudian
diletakkan diatas perut ibu untuk melakukan IMD.
e. Beri ucapan selamat kepada ibu dan beritahukan tentang
keadaan dan jenisnya.
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3. Kala tiga
Periode pada waktu kala ketiga ini berlangsung sekitar 1-20
menit, kontraksi rahim dan tidak nyeri. Tanda- tanda plasenta
terlepas adalah uterus berkontraksi dan berbentuk bulat, tali pusat
memanjang. Ibu disuruh mengedan bila rahim berkontraksi untuk
mengeluarkan plasenta. Darah keluar dari vagina.
4. Kala empat
Pada fase ini uterus teraba dan uterus berkontraksi secara
berkala, perdarahan dari vagina keluar sehingga penggantian kain
diperlukan. Dalam fase ini, ibu istirahat total ditempat tidur dan
beri minum bila kehausan. Perdarahan pervagina selalu diamati,
demikian pula tanda-tanda vital.
B. Promosi Kesehatan Nifas
Promosi kesehatan nifas dapat diberikan kepada ibu pasca
persalinan dan keluarganya. Ini diberikan untuk menambah
pengetahuan ibu dan keluarga dalam menghadapi masa nifas ini
ibu, sehingga dalam masa nifas ini ibu dan keluarga siap dan tahu
apa yang harus dilakukan dan tidak boleh di lakukan.
Tujuan promosi kesehatan nifas adalah :
1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun
psikologis
2. Mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dan
memungkinkan ia melaksanakan peran ibu dalam situasi
keluarga dan budaya yang khusus
3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan
kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui,
pemberian imunisasi, kepada bayinya dan perawatan bayi
sehat.
Setelah pasca persalinan ini, bidan sangat dibutuhkan dalam
menghadapi dan memantau ibu terutama selama 2 jam persalinan.
Hal ini karena selama 2 jam pasca persalinan rentan akan
komplikasi-komplikasi pada ibu. Dalam masa nifas, tanyakan
tentang perasaan ibu. Biasanya ibu merasa capek dan lemah.
Keadaan fisik nya diperiksa terutama uterus, tanda-tanda
vital dan daerah vagina. Bila keadaan ibu tetap normal, dianjurkan
bayi segera diteteki lagi. Ibu dan bayi diberi kesempatan
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beristirahat. Makan ringan setiap waktu, bangun bila mau kencing,
bayi tidak boleh diberi apapu kecuali ASI. Ibu diberitahukan agar
menjaga kesehatan perineum terutama waktu buang air kecil dan
air besar.
Berdasarkan program dan kebajikan teknis masa nifas,
paling sedikit dilakukan 4 kali kunjungan masa nifas, untuk menilai
status ibu dan bayi baru lahir untuk mendeteksi dan menangani
masalah-masalah yang terjadi. Jadi ibu dan keluarga diberitahu
untuk kontrol pada : 6-8 jam setelah persalinan, 6 hari setelah
persalinan, 2 minggu setelah persalinan, 6 minggu setelah
persalinan.
Pemberian promosi kesehatan pada masa nifas adalah
dengan cara dnegan memberikan informasi atau pengetahuan
tentang perawata selama nifas untuk ibu dan bayi. Informasi
tersebut dapat diberikan langsung kepada ibu nifas ataupun
kepada suami ataupun keluarganya. Tujuan promkes pada masa
nifas adalah menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun
psikologinya, mendukung dan memperkuat keyakinan ibu dalam
menjalankan parahnya sebagai ibu, dan memberikan pendidikan
dan pengetahuan kesehatan seputar masa nifas. Promkes pada
masa nifas meliputi : 1. Perawatan kesehatan diri, 2. Nutrisi, 3.
Keluarga berencana, 4.
Memberikan ASI eksklusif, yakni
pemberian ASI saja sampai 6 bulan, 5. Perawatan payudara, 6.
Pemberian imunisasi lengkap, 7. Perawatan bayi sehari-hari, 8.
Memberitahu tanda-tanda bahaya masa nifas
C. Lingkup promosi kesehatan
1. Promosi Kesehatan pada Ibu Nifas
Promosi Kesehatan pada Ibu Nifas meliputi Health
education, personal hygiene, istirahat dan tidur pada ibu nifas.
Dalam masa nifas, alat-alat genitalia interna maupun eksterna akan
berangsur-angsur pulih seperti ke keadaan sebelum hamil. Untuk
membantu mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas,
maka ibu nifas membutuhkan pendidikan kesehatan / health
education seperti personal hygiene, istirahat dan tidur. Kebutuhankebutuhan yang dibutuhkan ibu nifas antara lain:
1. Kebersihan diri atau personal hygiene.
Kebersihan diri ibu membantu mengurangi sumber infeksi dan
meningkatkan perasaan nyaman pada ibu. Anjurkan ibu unutuk
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menjaga kebersihan diri dengan cara mandi yang teratur minimal 2
kali sehari, mengganti pakaian dan alas tempat tidur serta
lingkungan dimana ibu tinggal. Ibu harus tetap bersih, segar dan
wangi. Merawat perineum dengan baik dengan menggunakan
antiseptik (PK / Dethol) dan selalu diingat bahwa membersihkan
perineum dari arah depan ke belakang. Jaga kebersihan diri secara
keseluruhan untuk menghindari infeksi, baik pada luka jahitan
maupun kulit.
ü a.Pakaian
Sebaiknya pakaian terbuat dari bahan yang mudah menyerap
keringat karena produksi keringat menjadi banyak. Produksi
keringat yang tinggi berguna untuk menghilangkan ekstra volume
saathamil. Sebaiknya, pakaian agak longgar di daerah dada
sehingga payudara tidak tertekan dan kering.Demikian juga dengan
pakaian dalam, agar tidak terjadi iritasi (lecet) pada daerah
sekitarnya akibat lochea.
ü b.Kebersihan rambut
Setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan
rambut akibat gangguan perubahan hormon sehingga keadaannya
menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Jumlah dan
lamanya kerontokan berbeda-beda antara satu wanita dengan
wanita yang lain. Meskipun demikian, kebanyakan akan pulih
setelah beberapa bulan. Cuci rambut dengan conditioner yang
cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut.Hindari penggunaan
pengering rambut.
ü c.Kebersihan kulit
Setelah persalinan, ekstra cairan tubuh yang dibutuhkan saat hamil
akan dikeluarkan kembali melalui air seni dan keringat untuk
menghilangkan pembengkakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan
ibu. Oleh karena itu, dalam minggu-minggu pertama setelah
melahirkan, ibu akan merasakan jumlah keringat yang lebih
banyak dari biasanya. Usahakan mandi lebih sering dan jaga agar
kulit tetap kering.
ü d.Kebersihan vulva dan sekitarnya.
- Mengajarkan ibu membersihkan daerah kelamin dengan cara
membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu, dari
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depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah
sekitar anus. Bersihkan vulva setiap kali buang air kecil atau
besar.
- Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut
setidaknya dua kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika
telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari
atau disetrika.
- Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air
sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya.
- Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan
kepada ibu untuk menghindari menyentuh luka, cebok
dengan air dingin atau cuci menggunakan sabun. Perawatan
luka perineum bertujuan untuk mencegah infeksi,
meningkatkan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan.
Perawatan luka perineum dapat dilakukan dengan cara
mencuci daerah genital dengan air dan sabun setiap kali habis
BAK/BAB yang dimulai dengan mencuci bagian depan, baru
kenudian daerah anus. Sebelum dan sesudahnya ibu
dianjukan untuk mencuci tangan.Pembalut hendaknya diganti
minimal 2 kali sehari.Bila pembalut yang dipakai ibu bukan
pembalut habis pakai, pembalut dapat dipakai kembali
dengan dicuci, dijemur dibawah sinar matahari dan disetrika.
2. Istirahat dan tidur
Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak
harus dipenuhi oleh semua orang. Istirahat dan tidur sendiri
memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Secara
umum,istirahat berarti suatu keadaan tenang,relaks,tanpa tekanan
emosional,dan bebas dari perasaan gelisah. Jadi,beristirahat bukan
berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Tidur
dikarakteristikkan dengan aktifitas fisik yang minimal, tingkat
kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh,dan
penurunan respons terhadap stimulus eksternal. Hal tersebut
didasarkan pada keyakinan bahwa tidur dapat memulihkan atau
mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas,mengurangi
stress dan kecemasan,serta dapat meningkatkan kemampuan dan
konsenterasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Istirahat
yang memuaskan bagi ibu yang baru melahirkan merupakan
masalah yang sangat penting sekalipun tidak mudah dicapai.
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Keharusan ibu untuk beristirahat sesudah melahirkan memang
tidak diragukan lagi, kehamilan dengan beban kandungan yang
berat dan banyak keadaan yang mengganggu lainnya, pekerjaan
bersalin, bukan persiapan yang baik dalam menghadapi kesibukan
yang akan terjadi.
Padahal hari-hari postnatal akan dipenuhi oleh banyak hal,
begitu banyak yang harus dipelajari, ASI yang diproduksi dalam
payudara, kegembiraan menerima kartu ucapan selamat, karangan
bunga, hadiah-hadiah serta menyambut tamu dan juga
kekhawatiran serta keprihatinan yang tidak ada kaitannya
dengan situasi ini. Jadi, dengan tubuh yang letih dan mungkin pula
pikiran yang sangat aktif, ibu sering perlu diingatkan dan dibantu
agar mendapatkan istirahat yang cukup.
Kegunaan atau fungsi dari Tidur yang cukup:
1. Regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru.
2. Memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh.
3. Mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian.
4. Meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit.
5. Menambah konsentrasi dan kemampuan fisik.
Fase / Tahapan Tidur Seseorang:
1. Awal
2. Non rapid eyes movement (non-rem)
3. Rapid Eyes Movement (rem)
4. Dream Sleep
Posisi tidur ibu waktu beristirahat sesudah melahirkan
penderita harus tidur terlentang, hanya dengan satu bantal yang
tipis. Tetapi ada juga pendapat lain mengatakan bahwa ibu bebas
memilih posisi tetapi untuk memudahkan pengawasan sebenarnya
tidur telentang lebih baik karena dengan tidur terlentang mudah
mengawasi keadaan kontraksi uterus dan mengawasi pendarahan.
Biasanya setelah melahirkan penderita akan merasa lelah dan
dapat tidur sehingga merasa nyaman berada ditempat tidur. Usaha
agar penderita dapat tidur ialah dengan menyakinkan penderita
bahwa keadaannya normal. Istirahat dan tidur sangat perlu bagi
penderita, selain untuk mengembalikan kesehatan, juga untuk
pembentukan air susu ibu.Penderita juga diperbolehkan bangun
dan turun dari tempat tidur pada hari kedua setelah
melahirkankarena membawa beberapa keuntungan:
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a.
b.
c.
d.

Pelemasan otot lebih baik
Sirkulasi darah lebih lancar, mempercepat penyembuhan
Memperlancar pengeluaran lochia berarti mempercepat involusi
Penderita merasa sehat, karena tidak bersikap sebagai orang
sakit
e. Mengurangi bahaya embolus dan thrombosis
f. Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup, istirahat tidur yang
dibutuhkan ibu nifas sekitar 8 jam pada malam hari dan 1 jam
pada siang hari.
3.Pola istirahat
a. Anjurkan ibu untuk istirahat cukup untuk mencegah kelelahan
yang berlebihan
b. Sarankan ibu untuk kembali ke kegiatan-kagiatan rumah tangga
biasa secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau
beristirahat selagi bayi tidur.
c. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam berbagai hal :
1) Mengurangi jumlah ASI yang diproduksi
2) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak
perdarahan
3) Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat
bayi dan dirinya sendiri
Anjurkan ibu untuk istirahat cukup untuk mencegah kelelahan
yang berlebihan. Kurang istirahat dapat mengurangi produksi ASI ,
memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak
pendarahan, menyebabkan depresi dan ketidak mampuan untuk
merawat bayinya.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
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KEGIATAN BELAJAR 12
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Upaya promosi kesehatan menyusui dan
bayi/balita
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Nurlailis Saadah, S.Kp, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran
materi tentang upaya promosi
kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila mahasiswa
mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep upaya promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan konsep upaya promosi kesehatan yang terkait
dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang upaya promosi
kesehatan
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan Pembalajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu:
1. Promosi Kesehatan menyusui
2. Promosi Kesehatan bayi/balita
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang upaya promosi kesehatan meliputi promosi
Kesehatan menyusui dan promosi Kesehatan bayi/balita
URAIAN MATERI
1. Promosi Kesehatan Menyusui
a. Pengertian menyusui
Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau
anak kecil dengan Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu. Bayi
menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan
susu. Bukti eksperimental menyimpulkan bahwa air susu ibu
adalah gizi terbaik untuk bayi. Seorang bayi dapat disusui oleh
ibunya sendiri atau oleh wanita lain. ASI juga dapat diperah dan
diberikan melalui alat menyusui lain seperti botol susu, cangkir,
sendok, atau pipet. Pemerintah dan organisasi internasional
sepakat untuk mempromosikan menyusui sebagai metode terbaik
untuk pemberian gizi bayi setidaknya tahun pertama dan bahkan
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lebih lama lagi, antara lain WHO, American Academy of Pediatrics,
dan Departemen Kesehatan.
ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja sejak bayi dilahirkan
sampai usia 6 bulan. ASI sangat baik untuk kesehatan bayi, ASI juga
mengandung antibiotik yang bisa melindungi bayi dari berbagai
penyakit selama antibodinya berkembang. Oleh sebab itu
pemberian ASI disarankan pada 6 bulan awal masa kelahiran (ASI
eksklusif).
Ibu menyusui adalah ibu yang memberikan susu kepada bayi atau
anak kecil dengan air susu ibu (ASI) dari payudara ibu itu
sendiri.Promosi kesehatan pada ibu nifas dan ibu menyusui adalah
upaya perubahan atau perbaikan perilaku yang dapat berpengaruh
terdapat perilaku dan kualitas kesehatan terhadap ibu nifas dan
ibu meyusui.
b. Tujuan Promosi Kesehatan pada Ibu Menyusui
Tujuan jangka panjang dalam promosi kesehatan pada ibu
menyusui adalah mengoptimalkan status kesehatan dalam hal
menyusui, tujuan jangka menengah adalah menciptakan perilaku
sehat menyusui yang baik dan benar dan tujuan jangka pendek
adalah sasaran atau ibu menyusui mengerti dan memahami teknik
menyusui yang benar, bersikap dan memiliki norma yang positif
mengenai menyusui.
c. Promosi Kesehatan pada Ibu Menyusui
Ibu menyusui adalah pemberian susu kepada bayi atau anak
kecil dengan air susu ibu (ASI) dari payudara ibu.Promosi
kesehatan pada ibu menyusui adalah upaya perubahan atau
perbaikan perilaku yang dapat berpengaruh terdapat perilaku dan
kualitas kesehatan terhadap ibu menyusui.
d. Lingkup promosi kesehatan pada ibu menyusui
Hak seorang bayi adalah menyusu kepada ibunya. Sebagai
promotor kesehatan, bidan diharapkan mampu memberikan
pendidikan pada ibu menyusui. Pendidikan lebih baik diberikan
sebelum ibu bersalin, sehingga ibu dapat melakukan persiapanpersiapan ibu menyusui.
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Lingkup promosi kesehatan yang diberikan kepada ibu
menyusui meliputi kebersihan diri, istirahat, seksual, pemberian
ASI, nutrisi bagi bayi, pendidikan kesehatan gizi ibu menyusui, dan
meyakinkan pada ibu menyusui bahwa tidak ada pantangan makan
selama menyusui. Sebagai contoh terdapat mitos yang sudah
beredar sejak dulu bahwa ibu menyusui tidak boleh makan
makanan yang berbau amis karena akan menyebabkan ASInya
amis. Disinilah tugas bidan untuk meluruskan mitos tersebut
bahwa justru makanan yang amis dibutuhkan oleh ibu menyusui
karena mengandung protein tinggi melalui promosi kesehatan.
Penyelenggaraan Pekan ASI Sedunia adalah suatu gerakan yang
dilaksanakan secara serentak di seluruh dunia pada setiap minggu
pertama bulan Agustus. Tujuannya adalah agar setiap negara,
secara terus menerus bersama-sama melaksanakan upaya-upaya
yang nyata untuk membantu ibu agar berhasil menyusui.
"Menyusui : Sepuluh Langkah Menuju Sayang Bayi" adalah tema
Pekan ASI Sedunia tahun 2010 dengan slogan Sayang Bayi, Beri
ASI, adalah suatu komitmen nyata dari fasilitas kesehatan untuk
mendukung keberhasilan menyusui, melalui pemberian
perlindungan dan memberikan informasi serta dukungan kepada
ibu agar dapat menyusui bayinya secara eksklusif.
Sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui merupakan
promosi kesehatan pada ibu menyusui yaitu:
1. Mempunyai kebijakan tertulis tentang pemberian ASI
Pada tahun 1989, UNICEF bersama WHO memperkenalkan Sepuluh
Langkah Keberhasilan Menyusui dengan mengeluarkan sebuah
Pernyataan Bersama mengenai “Perlindungan, Promosi, dan
Dukungan Menyusui: Peran Khusus Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Ibu”. Tahun 1990 Deklarasi Innocenti menghimbau dunia agar
mendukung pelaksanaan Sepuluh Langkah di semua fasilitas
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu.
2. Memberikan pelatihan bagi petugas kesehatan
Keberhasilan komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien
pada umumnya akan melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi
kedua belah pihak, khususnya timbulnya empati atau ikut
merasakan apa yang sedang dialami oleh pasien. Pada promosi
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kesehatan pada ibu menyusui petugas kesehatan diberi pelatihan
mengenai berkomunikasi yang baik secara efektif dengan ibu-ibu
(ibu menyusui) dan keluarganya sehingga dapat membantu
menumbuhkan kepercayaan diri khususnya pada ibu menyusui
dan meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatannya serta keterampilan
mengenai menyusui yang baik.
3.Menjelaskan manfaat menyusui. ASI sebagai makanan bayi
mempunyai kebaikan/sifat sebagai berikut:
a. ASI merupakan makanan alamiah yang baik untuk bayi,
praktis, ekonomis, mudah dicerna untuk memiliki komposisi,
zat gizi yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
pencernaan bayi.
b. ASI mengadung laktosa yang lebih tinggi dibandingkan
dengan susu buatan. Didalam usus laktosa akan dipermentasi
menjadi asam laktat. yang bermanfaat untuk menghambat
pertumbuhan bakteri yang bersifat pathogen, merangsang
pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan
asam organik dan mensintesa beberapa jenis vitamin,
memudahkan terjadinya pengendapan calsium-cassienat.
memudahkan penyerahan herbagai jenis mineral, seperti
calsium, magnesium.
c. ASI mengandung zat pelindung (antibodi) yang dapat
melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama, seperti:
Immunoglobin, Lysozyme, Complemen C3 dan C4,
Antistapiloccocus, lactobacillus, Bifidus, Lactoferrin.
d. ASI tidak mengandung beta-lactoglobulin yang dapat
menyebabkan alergi pada bayi.
e. Proses pemberian ASI dapat menjalin hubungan psikologis
antara ibu dan bayi.
Selain memberikan kebaikan bagi bayi, menyusui dengan bayi juga
dapat memberikan manfaat bagi ibu, yaitu:
a. Suatu rasa kebanggaan dari ibu, bahwa ia dapat memberikan
“kehidupan” kepada bayinya
b. Hubungan yang lebih erat karena secara alamiah terjadi
kontak kulit yang erat, bagi perkembangan psikis dan
emosional antara ibu dan anak
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c. Dengan menyusui bagi rahim ibu akan berkontraksi yang
dapat menyebabkan pengembalian keukuran sebelum hamil
d. Mempercepat berhentinya pendarahan post partum.
4. Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah bayi lahir tanpa
dimandikan terlebih dahulu langsung diletakkan pada perut ibu.
Secara naluri bayi akan mencapai dan dapat menghisap puting ibu
dalam waktu 30 menit. Dengan demikian, kolostrum atau ASI yang
berwarna kekuning-kuningan, ASI yang pertama keluar akan
langsung dihisap oleh sang bayi. Sebagaimana kita ketahui
kolostrum mengandung zat kekebalan yang lebih banyak dari Air
Susu yang keluar pada hari-hari berikut setelah kelahiran bayi.
Kontak fisik pertama antara ibu dan bayi akan semakin
merekatkan rasa kasih sayang ibu dan bayi. Lalu dilanjutkan
dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian
ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi
berumur nol sampai enam bulan. Bahkan air putih tidak diberikan
dalam tahap ASI eksklusif ini.
5.Menunjukkan teknik menyusui yang benar
Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI
kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan
benar (Perinasia, 1994). Persiapan memberikan ASI dilakukan
bersamaan dengan kehamilan. Pada kehamilan, payudara semakin
padat karena retensi air, lemak serta berkembangnya kelenjarkelenjar payudara yang dirasakan tegang dan sakit. Bersamaan
dengan membesarnya kehamilan, perkembangan dan persiapan
untuk memberikan ASI makin tampak. Payudara makin besar,
puting susu makin menonjol, pembuluh darah makin tampak, dan
aerola mamae makin menghitam. Persiapan memperlancar
pengeluaran ASI dilaksanakan dengan jalan :
1. Membersihkan puting susu dengan air atau minyak, sehingga
epitel yang lepas tidak menumpuk.
2. Puting susu ditarik-tarik setiap mandi, sehingga menonjol untuk
memudahkan isapan bayi.
3. Bila puting susu belum menonjol dapat memakai pompa susu.
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Terdapat berbagai macam posisi menyusui. Cara menyusui
yang tergolong biasa dilakukan adalah dengan berdiri, duduk, atau
rebahan. Teknik menyusui yang benar yaitu :
1. Cuci tangan yang bersih dengan sabun, perah sedikit ASI dan
oleskan disekitar putting, berdiri, duduk, atau berbaring dengan
santai (sesuai keinginan).
2. Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah
seluruh tubuh bayi, jangan hanya leher dan bahunya saja, kepala
dan tubuh bayi lurus, hadapkan bayi ke dada ibu, sehingga
hidung bayi berhadapan dengan puting susu, dekatkan badan
bayi ke badan ibu, menyetuh bibir bayi ke puting susunya dan
menunggu sampai mulut bayi terbuka lebar.
3. Segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga
bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Cara
melekatkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada
payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar dan bibir bawah bayi
membuka lebar.
Menyusui dengan teknik yang tidak benar dapat
mengakibatkan puting susu menjadi lecet, ASI tidak keluar optimal
sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi
enggan menyusu. Apabila bayi telah menyusui dengan benar maka
akan memperlihatkan tanda-tanda yaitu bayi tampak tenang,
badan bayi menempel pada perut ibu, mulut bayi terbuka lebar,
dagu bayi menmpel pada payudara ibu, sebagian areola masuk
kedalam mulut bayi, areola bawah lebih banyak yang masuk, bayi
nampak menghisap kuat dengan irama perlahan, puting susu tidak
terasa nyeri, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus,
kepala bayi agak menengadah.
1. Tidak memberikan makanan dan atau minuman selain ASI
ASI tak dapat digantikan oleh makanan ataupun minuman
manapun, karena ASI mengandung zat gizi yang paling tepat,
lengkap dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi setiap
saat. ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik pada
bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan
pertama. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan
utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang
yang optimal.
2. Melaksanakan rawat gabung
Rawat gabung merupakan satu cara perawatan dimana ibu dan
bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan, melainkan
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a.
b.
c.

d.

ditempatkan bersama dalam sebuah ruangan. Manfaat
dilakukannyan rawat gabung yaitu:
Dengan rawat gabung antara ibu dan bayi akan terjalin proses
lekat (bonding) yang dapat mempengaruhi perkembangan
psikologis bayi selanjutnya
Ibu mudah menyusui kapan saja
Bayi dapat disusui dengan frekuensi yang lebih sering dan
menimbulkan refleks prolaktin yang mampu memacu proses
produksi ASI dan refleks oksitosin yang membantu pengeluaran
ASI dan mempercepat involusi rahim
Petugas kesehatan lebih mudah untuk mengetahui
perkembangan kondisi kesehatan ibu dan bayi.

3. Membantu ibu menyusui sesering mungkin dan semau bayi
Sebaiknya dalam menyusui bayi tidak dijadwal, sehingga
tindakan menyusui bayi dilakukan di setiap saat bayi
membutuhkan, karena bayi akan menentukan sendiri
kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis
bukan karena sebab lain (kencing, kepanasan/kedinginan atau
sekedar ingin didekap) atau ibu sudah merasa perlu menyusui
bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara
sekitar 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam
waktu 2 jam. Pada awalnya, bayi tidak memiliki pola yang teratur
dalam menyusui dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1 – 2
minggu kemudian.
Menyusui yang dijadwal akan berakibat kurang baik, karena isapan
bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI
selanjutnya. Dengan menyusui tanpa jadwal, sesuai kebutuhan bayi
akan mencegah timbulnya masalah menyusui. Ibu yang bekerja
dianjurkan agar lebih sering menyusui pada malam hari. Bila sering
disusukan pada malam hari akan memicu produksi ASI.
4. Tidak memberikan dot atau kempeng
Oleh karena pemberian susu formula kadang tidak disertai
dengan botol/dot yang cukup terjamin kebersihannya sehingga
bayi menjadi diare. Dan pengenceran atau perbandingan bubuk
susu dan air kadang tidak sesuai dengan ketentuan pada label yang
berakibat bayi kurang gizi.
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5. Membina kelompok pendukung ASI
Dukungan lainnya dari pihak-pihak yang terkait dengan ibu
menyusui menjadi penentu keberhasilan pemberian ASI
diantaranya:
- Suami: Bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain
menemani istri ketika sedang menyusui, ikut merawat bayi,
memberikan kata-kata pujian/pemberi semangat sehingga
istri terus merasa percaya diri, melengkapi pengetahuan
seputar pemberian ASI dan kegiatan menyusui, serta bangga
dengan istri yang sedang dalam masa pemberian ASI kepada
sang buah hati.
- Keluarga: melengkapi pengetahuan seputar pemberian ASI
dan kegiatan menyusui, memberikan pujian, semangat dan
dorongan agar ibu bisa percaya diri untuk menyusui,
membantu dalam perawatan bayi.
- Tenaga kesehatan: tidak mempromosikan susu formula,
memberi informasi yang tepat tentang ASI dan seputar
kegiatan menyusui, memberikan semangat dan dorongan
agar para ibu memberikan ASI Eksklusif kepada bayi
mereka, dan menyusui diteruskan sampai bayi berusia 2
tahun atau lebih, dan memahami ciri-ciri tumbuh kembang
bayi/anak ASI.
- Lingkungan kerja/kantor: menerapkan kebijakan kantor
yang ramah terhadap pegawai perempuan yang menyusui,
menyediakan ruang menyusui, memberikan waktu untuk
memerah/menyusui langsung bila menyusui harus
dilakukan selama waktu kerja.
- Sesama ibu menyusui: saling berbagi pengalaman, bertukar
informasi, memberi semangat dan dukungan seputar
kegiatan menyusui dan pemberian ASI, agar ASI Eksklusif
berhasil diberikan kepada bayi selama 6 bulan pertama, dan
ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih.
- Pemerintah: senantiasa mensosialisasikan keunggulan ASI
kepada masyarakat, memperbaiki dan melengkapi
perangkat yang mendukung kegiatan menyusui dan
pemberian ASI, menindak dengan tegas segala bentuk
pelanggaran pihak ketiga yang bertentangan dengan
kebijakan pemberian ASI Eksklusif serta pemberian ASI bagi
bayi Indonesia.
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6. Keunggulan Dan Manfaat Menyusui
Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari
beberapa aspek yaitu: aspek gizi, aspek imunologik, aspek
psikologi, aspek kecerdasan, neurologis, ekonomis dan aspek
penundaan kehamilan.
1. Aspek Gizi.
Manfaat Kolostrum :
Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA untuk
melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.
Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari
hisapan bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun sedikit
namun cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Oleh karena
itu kolostrum harus diberikan pada bayi.
Kolostrum mengandung protein,vitamin A yang tinggi dan
mengandung karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai
dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran.
Membantu mengeluarkan mekonium yaitu kotoran bayi yang
pertama berwarna hitam kehijauan.
Komposisi ASI :
ASI mudah dicerna, karena selain mengandung zat gizi yang sesuai,
juga mengandung enzim-enzim untuk mencernakan zat-zat gizi
yang terdapat dalam ASI tersebut.
ASI mengandung zat-zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk
pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi/anak.
Selain mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki perbandingan
antara Whei dan Casein yang sesuai untuk bayi. Rasio Whei dengan
Casein merupakan salah satu keunggulan ASI dibandingkan dengan
susu sapi. ASI mengandung whey lebih banyak yaitu 65:35.
Komposisi ini menyebabkan protein ASI lebih mudah diserap.
Sedangkan pada susu sapi mempunyai perbandingan Whey :Casein
adalah 20 : 80, sehingga tidak mudah diserap.
Komposisi Taurin, DHA dan AA pada ASI :
Taurin adalah sejenis asam amino kedua yang terbanyak
dalam ASI yang berfungsi sebagai neuro-transmitter dan berperan
penting untuk proses maturasi sel otak. Percobaan pada binatang
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menunjukkan bahwa defisiensi taurin akan berakibat terjadinya
gangguan pada retina mata.
Decosahexanoic Acid (DHA) dan Arachidonic Acid (AA) adalah
asam lemak tak jenuh rantai panjang (polyunsaturated fatty acids)
yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal.
Jumlah DHA dan AA dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin
pertumbuhan dan kecerdasan anak. Disamping itu DHA dan AA
dalam tubuh dapat dibentuk/disintesa dari substansi
pembentuknya (precursor) yaitu masing-masing dari Omega 3
(asam linolenat) dan Omega 6 (asam linoleat).
2. Aspek Imunologik
ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas kontaminasi.
Immunoglobulin A (Ig.A) dalam kolostrum atau ASI kadarnya
cukup tinggi. Sekretori Ig.A tidak diserap tetapi dapat
melumpuhkan bakteri patogen E. coli dan berbagai virus pada
saluran pencernaan.
Laktoferin yaitu sejenis protein yang merupakan komponen zat
kekebalan yang mengikat zat besi di saluran pencernaan.
Lysosim, enzym yang melindungi bayi terhadap bakteri (E. coli dan
salmonella) dan virus. Jumlah lysosim dalam ASI 300 kali lebih
banyak daripada susu sapi.
Sel darah putih pada ASI pada 2 minggu pertama lebih dari 4000
sel per mil. Terdiri dari 3 macam yaitu: Brochus-Asociated
Lympocyte Tissue (BALT) antibodi pernafasan, Gut Asociated
Lympocyte Tissue (GALT) antibodi saluran pernafasan, dan
Mammary Asociated Lympocyte Tissue (MALT) antibodi jaringan
payudara ibu.
Faktor bifidus, sejenis karbohidrat yang mengandung nitrogen,
menunjang pertumbuhan bakteri lactobacillus bifidus. Bakteri ini
menjaga keasaman flora usus bayi dan berguna untuk menghambat
pertumbuhan bakteri yang merugikan.
3. Aspek Psikologis
Rasa percaya diri ibu untuk menyusui : bahwa ibu mampu
menyusui dengan produksi ASI yang mencukupi untuk bayi.
Menyusui dipengaruhi oleh emosi ibu dan kasih saying terhadap
bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama oksitosin yang
pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI.
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Interaksi Ibu dan Bayi: Pertumbuhan dan perkembangan
psikologik bayi tergantung pada kesatuan ibu-bayi tersebut.
Pengaruh kontak langsung ibu-bayi : ikatan kasih sayang ibu-bayi
terjadi karena berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit (skin to
skin contact). Bayi akan merasa aman dan puas karena bayi
merasakan kehangatan tubuh ibu dan mendengar denyut jantung
ibu yang sudah dikenal sejak bayi masih dalam rahim.
4.Aspek Kecerdasan
Interaksi ibu-bayi dan kandungan nilai gizi ASI sangat
dibutuhkan untuk perkembangan system syaraf otak yang dapat
meningkatkan kecerdasan bayi.
Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI
memiliki IQ point 4.3 point lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6
point lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8.3 point lebih tinggi pada
usia 8.5 tahun, dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi ASI.
5.Aspek Neurologis
Dengan menghisap payudara, koordinasi syaraf menelan,
menghisap dan bernafas yang terjadi pada bayi baru lahir dapat
lebih sempurna
6. Aspek Ekonomis
Dengan menyusui secara eksklusif, ibu tidak perlu mengeluarkan
biaya untuk makanan bayi sampai bayi berumur 4 bulan. Dengan
demikian akan menghemat pengeluaran rumah tangga untuk
membeli susu formula dan peralatannya.
7. Aspek Penundaan Kehamilan
Dengan menyusui secara eksklusif dapat menunda haid dan
kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi
alamiah yang secara umum dikenal sebagai Metode Amenorea
Laktasi (MAL).
Berbagai Masalah Dalam Menyusui
1. Payudara bengkak
Payudara bengkak biasanya terjadi 2 atau 3 hari pasca
persalinan.Bengkaknya payudara ini di sebabkan oleh
penggumpalan air susu dalam kelenjar susu di payudara yang lama
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kelamaan dapat menyebabkan tersumbatnya kelenjar susu
sehingga pengeluaran volume ASI berkurang. Desakan ASI yang tak
lancar menimbulkan rasa nyeri pada payudara ibu.
Penggumpalan air susu biasa terjadi karena bayi enggan
menyusui pada Ibunya kemungkinan karena derasnya aliran air
susu yang keluar sehingga bayi tak nyaman saat menyusui.
Produksi Air susu yang melimpah tanpa disusukan atau dipompa
lambat laun akan menyebabkan penggumpalan yang pada akhirnya
menyumbat kelenjar susu.
Jika ibu mengalami bengkak pada panyudara, atasilah dengan
memijat daerah payudara yang sakit sehari 2 kali kearah puting
susu. Gunakan baby oil atau minyak kelapa murni untuk
melemaskan dan membuat daerah sekitar payudara tidak kaku.
2. Payudara meradang
Gangguan ini bias disebut sebagai mastitis. Radang ini akan
terjadi karena ibu tidak menyusui atau puting payudaranya lecet
karena mernyusui. Kondisi ini biasa terjadi pada 1 atau kedua
payudara sekaligus, umumnya radang terjadi 2-6 minggu pasca
persalinan akibat adanya infeksi bakteri serta pemakaian BH yang
terlalu ketat.
Untuk mencegah mastitis,ibu harus menyusui bayi segera
dan sesering mungkin, bila payudara terasa penuh, segera
keluarkan dengan cara menyusui langsung pada bayi.
Pengobatan yang tepat adalah dengan pemberian antibiotic yang
baik dan aman untuk ibu menyusui.
3. Puting datar atau tenggelam
Kelainan ini terjadi karena pelekatan mengakibatkan saluran lebih
pendek dan menarik puting susu ke dalam. Tarik puting susu
keluar dengan jari tangan, tahan selama beberapa waktu. lakukan
ini selama 2 hari sekali.
4. Puting lecet
Puting lecet ini tidak tepatnya posisi mulut bayi saat
menyusui.umumnya terjadi pada hari pertama menyusui.bila tidak
terlalu nyeri ,teruskan menyusui si kecil agar nyeri berkurang
oleskan sedikit ASI pada puting susu dan sekitarnya atau kompres
payudara dengan Air hangat sebelum menyusui.
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5. Gangguan volume ASI
Menyusui melibatkan proses menghasilkan dan mengeluarkan ASI.
Biarkan pemberian ASI lancar, kedua proses itu harus berjalan
dengan seimbang. Jika tidak terjadi keseimbangan maka proses
menyusuipun tidak akan berjalan lancar.
6. Bingung puting
Adalah masalah menyusui yang timbul karena bayi yang masih
terlalu kecil mengalami kebingungan antara meghisap puting
dengan botol susu. Solusinya ibu harus memulai membiasakan bayi
diberi ASI perah dengan sendok, bukan botol susu. Berikan dengan
cara menyuapinya dengan sendok agar bayi tidak binggung puting.
Promosi Kesehatan (Health Promotion) adalah ilmu dan seni
membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat
optimal.
Kesehatan
yang
optimaldidefinisikan
sebagai
keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan
intelektual. Ini bukan sekedar pengubahan gaya hidup saja,namun
berkaitan dengan pengubahan lingkungan yang diharapkan dapat
lebih mendukung dalam membuat keputusan yang sehat.
Upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan secara
promotif sangat penting untuk mengurangi AKI, AKA dan AKB.
Pendekatan pemeliharaan pada ibu hamil merupakan upaya
kesehatan yang pari purna dan berkesinambungan melalui upaya
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), dimulai
sejak awal kehamilan sampai dekat persalinan, deteruskan oleh
upaya penyembuhan (kuratif) sebagai pertolongan persalinan yang
memadai seswuia dengan tingkat resikonya, dan pemulihan
kesehatan (rehabilitatif) dengan masa nifas, laktasi / pemberian
ASI dan Keluarga Berencana.
Diharapkan dengan adanya makalah ini pembaca khususnya
kita sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan dapat memahami
tentang promosi kesehatan dalam rangka memajukan kesehatan
masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan
dengan promosi kesehatan yaitu melalui penyuluhan kesehatan
atau pendidikan kesehatan kita sebagai perawat dapat mencegah
berbagai penyakit.
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Perlu dukungan pihak terkait khususnya dukungan dari
keluarga agar ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya
sampai usia bayi 6 bulan. Perlunya intervensi melalui
pemberdayaan kepada petugas kesehatan (Dokter, Bidan dan
Paramedis
lainnya),
diantaranya
dengan
meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan petugas dalam rangka peningkatan
penggunaan ASI.
2 Promosi Kesehatan Bidan Pada bayi
Bayi yaitu yang baru lahir sampai umur 12 bulan, namun tidak
ada batasan yang pasti. Pada masa ini manusia sangat lucu dan
menggemaskan tetapi juga rentan terhadap kematian. Berdasarkan
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002/2003,
angka kematian bayi (AKB), khususnya angka kematian bayi baru
lahir (neonatal) masih berada pada kisaran 20 per 1.000 kelahiran
hidup . Menyadari kondisi tersebut, Departemen Kesehatan pada
tahun 2000 telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka
panjang upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir. Dalam
Renstra ini difokuskan pada kegiatan yang dibangun atas dasar
sistem kesehatan yang mantap untuk menjamin pelaksanaan
intervensi dengan biaya yang efektif berdasarkan bukti ilmiah yang
dikenal dengan sebutan “Making Pregnancy Safer (MPS)” melalui
tiga pesan kunci.
Beberapa promosi yang dilakukan dalam menangani bayi baru
lahir :
1. Dalam Pemberian ASI
Bidan mempunyai peranan yang sangat istimewa dalam
menunjang pemberian ASI. Peran bidan dapat membantu ibu untuk
memberikan ASI dengan baik dan mencegah masalah-masalah
umum terjadi.Peranan awal bidan dalam mendukung pemberian
ASI adalah :
Meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi
dari payudara ibunya.
Membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui
bayinya sendiri.
Bidan dapat memberikan dukungan dalam pemberian ASI, dengan :
a. Membiarkan bayi bersama ibunya segera sesudah lahir selama
beberapa jam pertama.
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Bayi mulai meyusu sendiri segera setelah lahir sering disebut
dengan inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan
menyusu dini. Hal ini merupakan peristiwa penting, dimana bayi
dapat melakukan kontak kulit langsung dengan ibunya dengan
tujuan dapat memberikan kehangatan. Selain itu, dapat
membangkitkan hubungan/ ikatan antara ibu dan bayi. Pemberian
ASI seawal mungkin lebih baik, jika memungkinkan paling sedikit
30 menit setelah lahir.
b. Mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk
mencegah masalah umum yang timbul.
Tujuan dari perawatan payudara untuk melancarkan sirkulasi
darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu, sehingga
pengeluaran ASI lancar. Perawatan payudara dilakukan sedini
mungkin, bahkan tidak menutup kemungkinan perawatan
payudara sebelum hamil sudah mulai dilakukan. Sebelum
menyentuh puting susu, pastikan tangan ibu selalu bersih dan cuci
tangan sebelum menyusui. Kebersihan payudara paling tidak
dilakukan minimal satu kali dalam sehari, dan tidak diperkenankan
mengoleskan krim, minyak, alkohol ataupun sabun pada puting
susunya
c. Membantu ibu pada waktu pertama kali memberi ASI.
Membantu ibu segera untuk menyusui bayinya setelah lahir
sangatlah penting. Semakin sering bayi menghisap puting susu ibu,
maka pengeluaran ASI juga semakin lancar. Hal ini disebabkan,
isapan bayi akan memberikan rangsangan pada hipofisis untuk
segera mengeluarkan hormon oksitosin yang bekerja merangsang
otot polos untuk memeras ASI. Pemberian ASI tidak terlepas
dengan teknik atau posisi ibu dalam menyusui. Posisi menyusui
dapat dilakukan dengan :
1. Posisi berbaring miring
Posisi ini baik dilakukan pada saat pertama kali atau ibu dalam
keadaan lelah atau nyeri.
2. Posisi duduk
Pada saat pemberian ASI dengan posisi duduk dimaksudkan untuk
memberikan topangan pada/ sandaran pada punggung ibu dalam
posisi tegak lurus (90 derajat) terhadap pangkuannya. Posisi ini
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dapat dilakukan dengan bersila di atas tempat tidur atau lantai,
ataupun duduk di kursi.
3. Posisi ibu tidur telentang
Seperti halnya pada saat dilakukan inisiasi menyusu dini, maka
posisi ini juga dapat dilakukan oleh ibu. Posisi bayi berada di atas
dada ibu diantara payudara ibu.Tanda-tanda bayi bahwa telah
berada pada posisi yang baik pada payudara antara lain:
a) Seluruh tubuhnya berdekatan dan terarah pada ibu.
b) Mulut dan dagu bayi berdekatan dengan payudara.
c) Areola tidak akan tampak jelas;
d) Bayi akan melakukan hisapan lamban dan dalam, dan menelan
ASInya;
e) Bayi terlihat senang dan tenang;
f) Ibu tidak akan merasa nyeri pada daerah payudaranya.
d. Menempatkan bayi didekat ibu pada kamar yang sama (rawat
gabung).
Rawat gabung adalah merupakan salah satu cara perawatan
dimana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan,
melainkan ditempatkan bersama dalam ruangan selama 24 jam
penuh. Manfaat rawat gabung dalam proses laktasi dapat dilihat
dari aspek fisik, fisiologis, psikologis, edukatif, ekonomi maupun
medis
1. Aspek fisik
Kedekatan ibu dengan bayinya dapat mempermudah bayi menyusu
setiap saat, tanpa terjadwal (nir-jadwal). Dengan demikian,
semakin sering bayi menyusu maka ASI segera keluar.
2. Aspek fisiologis
Bila ibu selalu dekat dengan bayinya, maka bayi lebih sering
disusui. Sehingga bayi mendapat nutrisi alami dan kecukupan ASI.
Refleks oksitosin yang ditimbulkan dari proses menyusui akan
membantu involusio uteri dan produksi ASI akan dipacu oleh
refleks prolaktin. Selain itu, berbagai penelitian menyatakan bahwa
dengan ASI eksklusif dapat menjarangkan kehamilan atau dapat
digunakan sebagai KB alami.
3. Aspek psikologis
Rawat gabung dapat menjalin hubungan batin antara ibu dan bayi
atau proses lekat (early infant mother bounding). Hal ini
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disebabkan oleh adanya sentuhan badaniah ibu dan bayi.
Kehangatan tubuh ibu memberikan stimulasi mental yang
diperlukan
bayi,
sehingga
mempengaruhi
kelanjutan
perkembangan psikologis bayi. Ibu yang dapat memberikan ASI
secara eksklusif, merupakan kepuasan tersendiri.
4. Aspek edukatif
Rawat gabung memberikan pengalaman bagi ibu dalam hal cara
merawat bayi dan merawat dirinya sendiri pasca melahirkan. Pada
saat inilah, dorongan suami dan keluarga sangat dibutuhkan oleh
ibu.
5. Aspek ekonomi
Rawat gabung tidak hanya memberikan manfaat pada ibu maupun
keluarga, tetapi juga untuk rumah sakit maupun pemerintah. Hal
ini merupakan suatu penghematan dalam pembelian susu buatan
dan peralatan lain yang dibutuhkan.
6. Aspek medis
Pelaksanaan rawat gabung dapat mencegah terjadinya infeksi
nosokomial. Selain itu, ibu dapat melihat perubahan fisik atau
perilaku bayinya yang menyimpang dengan cepat. Sehingga dapat
segera menanyakan kepada petugas kesehatan sekiranya ada halhal yang dianggap tidak wajar.
e. Memberikan ASI pada bayi sesering mungkin.
Pemberian ASI sebaiknya sesering mungkin tidak perlu dijadwal,
bayi disusui sesuai dengan keinginannya (on demand). Bayi dapat
menentukan sendiri kebutuhannya. Bayi yang sehat dapat
mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI dalam
lambung akan kosong dalam 2 jam. Menyusui yang dijadwalkan
akan berakibat kurang baik, karena isapan bayi sangat
berpengaruh pada rangsangan produksi berikutnya
f. Memberikan kolustrum dan ASI saja.
ASI dan kolustrum merupakan makanan yang terbaik untuk bayi.
Kandungan dan komposisi ASI sangat sesuai dengan kebutuhan
bayi pada keadaan masing-masing. ASI dari ibu yang melahirkan
prematur sesuai dengan kebutuhan prematur dan juga sebaliknya
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ASI dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan maka sesuai dengan
kebutuhan bayi cukup bulan juga.
g. Menghindari susu botol dan “dot empeng”.
Pemberian susu dengan botol dan kempengan dapat membuat bayi
bingung puting dan menolak menyusu atau hisapan bayi kurang
baik. Hal ini disebabkan, mekanisme menghisap dari puting susu
ibu dengan botol jauh berbeda.
2. Mempromosikan vaksinasi
Imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan pada bayi dan
anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh
membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tetentu.
Vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang
pembentukkan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui
suntikan ataupun peroral . Tujuan Imunisasi adalah agar tumbuh
kembang terhadap penyakit tertentu, kekebalan tubuh juga dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
1.Terdapat tingginya kadar antibody pada saat dilakukan imunisasi
Poten si anti gen yang disuntikan.
Waktu antara pemberian imunisasi
Contoh imunisasi melalui suntikan seperti :
a. Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin)
Imunisasi ini digunakan untuk mencegah penyakit TBC yang berat,
imunisasi ini merupakan vaksin yang mengandung kuman TBC
yang telah dilemahkan. Frekuensi pemberiannya 1 kali pada umur
0-11 bulan namun pada umumnya diberikan pada bayi umur 2 atau
3 bulan. Cara pemberiannya melalui intradermal dengan dosis 0,05
cc. Efek sampingnya dapat terjadi ulkus pada daerah suntikan dan
dapat terjadi Limfadenitis regional dan reaksi panas.
b. Imunisasi DPT ( Diphteri,Pertusis, dan tetanus)
Imunisasi ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
Dipteri. Merupakan vaksin yang mengandung racun kuman
diphteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, akan tetapi masih
dapat merangsang pembentukkan zat anti ( toksoid). Frekuensi
pemberian yaitu 3 kali dengan maksud pemberian pertama tahap
pengenalan terhadap vaksin untuk mengaktifkan organ tubuh
membuat zat aktif, pemberian kedua dan ketiga dimaksudkan
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untuk terbentuknya zat aktif yang cukup. Waktu pemberian antara
umur 2-11 bulan dengan interval 4 minggu. Cara Pemberian
melalui intramuscular dengan dosis 0,5 cc. Efek samping yang
ringan pembengkakan dan nyeri pada tempat penyuntikan serta
demam. Efek samping berat menangis hebat kurang lebih 4 jam,
kesadaran menurun, kejang, ensephalopati, dan shock.
c.Imunisasi campak
Imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
campak pada anak karena penyakit ini sangat menular. vaksin ini
mengandung virus yang dilemahkan. Frekuensi pemberian 1x.
waktu pemberian pada umur 9-11 bulan. Cara pemberian melalui
subcutan dengan dosis 0,5 cc efek samping terjadi ruam pada
tempat suntikan dan panas.
d. Hepatitis B
Imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
hepatitis. Vaksin ini mengandung HbsAG dalam bentuk cair.
Frekuensi pemberian 3x. waktu pemberian umur 0-11 bulan
dengan interval 4 minggu. Cara pemberian intramuscular dengan
dosis 0,5 cc.
e. Imunisasi MMR (measles,Mumps, dan rubella)
Imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit campak
(measles) gondong, parotis epidemika (mumps) dan rubella
(campak jerman). Antigen yang dipakai adalah virus campak strain
Edmonson yang dilemahkan, virus rubella strain RA27/3 dan virus
gondong tidak dianjurkan pada bayi dibawah umur 1 tahun karena
dikhawatirkan terjadi interverensi dengan antibody maternal yang
masih ada. Khusus pada daerah endemic sebaiknya diberikan
imunisasi campak yang monovalen dahulu pada usia 4-6 bulan atau
9-11 bulan dan boster dapat dil;akukan MMR pada usia 15-18
bulan.
f. Imunisasi tiphus abdominalis
Imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
tifus abdominalis. Di Indonesia terdapat 3 jenis vaksin tifus
abdominalis diantaranya:
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kuman yang dimatikan, diberikan untuk bayi 6-12 bulan dengan
dosis 0,1 ml, 1-2 tahun 0,2 ml, 2-12 tahun diberikan sebanyak 2x
dengan interval 4 minggu.
kuman yang dilemahkan (vivotif, berna), dapat diberikan dalam
bentuk kapsul enteric coated sebelum makan pada hari ke-1, 2 dan
5 pada anak usia 6 tahun
antigen kapsular Vi polysaccaharide (Typhim Vi, Pasteur Meriux)
diberikan pada usia 2 tahun dan dapat diulang tiap 2 tahun.
g. Imunisasi varicella
Imunisasi ini digunakan untuk mencegah penyakit varicella (cacar
air) vaksin ini mengandung virus hidup varicella zoozter strain
OKA yang dilemahkan, pemberiannya tunggal pada usia 12 tahun
didaerah tropic dan bila usia 13 tahun dapat diberikan 2x suntikan
interval 4-8 minggu.
h. Imunisasi hepatitis A
Imunisasi ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
hepatitis A. diberikan pada usia 2 tahun untuk pemberian awal
menggunakan vaksin havrix (isinya virus hepatitis A strain M75
yang inactivated aktif) dengan 2 suntikan interval 4 minggu dan
boster 6 bulan kemudian.
i. Imunisasi HiB ( Haemophilus Influenzae Tipe B)
Imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
influenza tipe B. mengandung vaksin berbentuk polisakarida
murdi (PRP: purified capsular polysaccharide) kuman H. influenza
tipe B antigen dalam vaksiun tersebut dapat dikonjugasi dengan
protein lain seperti toxoid tetanus (PRP-T), toxoid dipteri (PRP-D
atau PRPCR50) atau dengan kuman monongococus (PRP-OMPC)
pemberian awal PRP-T dilakukan 3x suntikan interval 2 bulan.
Suntikan PRP-OMPC dilakukan 2x suntikan interval 2 bulan
kemudian bosternya diberikan pada usia 18 bulan.
j. Imunisasi polio
imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit
poliomyelitis yang dapat menyebabkan kemlumpuhan pada anak
kandungan vaksinnya virus yang dilemahkan frekuensi pemberian
4x waktunya pada umur 0-11 bulan dengan interval 4 minggu cara
pemberian melalui oral. Di Negara Indonesia terdapat jenis
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imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah sebagaimana yang
telah ditentukan oleh WHO yaitu BCG, DPT, Campak , polio dan
ditambah lagi dengan imunisasi hepatitis B.
3.Perawatan tali pusat
Langkah-langkah perawatan pusat bayi adalah :
a. Bersihkan area pusar dengan bola kapas lembut yang telah
dicelupkan air matang. Lakukan dengan lembut, tidak perlu
menggosok atau mendorong pusar. Kemudian keringkan
dengan handuk lembut.
b. Ganti pembalut pusar bayi dengan kain kasa baru. Tidak perlu
panik melihat tetesan darah yang kemudian menghitam,
terutama di minggu pertamanya. Pada saat ini, pusar bayi
yang baru lahir biasanya masih tampak seperti luka.
c. Kenakan popok dengan cara melipat bagian atasnya menjauhi
pusar untuk menghindari rembesan urin mengenai pusar.
Beberapa hal yang perlu diingat saat merawat pusar bayi, antara
lain :
1. Jaga kebersihan area pusar dan sekitarnya, serta upayakan
selalu dalam keadaan kering.
2. Gunakan kapas baru pada setiap basuhan.
3. Agar tali pusar lebih cepat lepas, gunakan kain kasa pada
bagian pusar yang terus dibalut sehingga mendapat udara
cukup.
4. Saat membersihkan, pastikan suhu kamar tidak terlalu dingin.
5. Agar praktis, kenakan popok dan atasan dari bahan kaos yang
longgar.
6. Lakukan acara bersih-bersih ini 1-2 kali sehari.
7. Jika kulit di area sekitar pusar si kecil memerah dan panas
seperti terbakar, segera kunjungi dokter. Bisa jadi ada infeksi
yang disebabkan jamur atau al lain. Kalau penyebabnya
memang benar-benar infeksi, biasanya akan diberi sedikit
betadine.
3 Promosi Kesehatan pada Anak Balita
Bawah Lima Tahun atau sering disingkat sebagai Balita
merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum
anak awal. Rentang usia balita dimulai dari dua sampai dengan
lima tahun,atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-
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60 bulan. Anak usia pra sekolah adalah anak yang berusia antara
3-6 tahun ( Wong, 2000), anak usia prasekolah memiliki
karakteristik tersendiri dalam segi pertumbuhan dan
perkembangannya.
Lingkup promosi kesehatan terhadap anak balita meliputi
ASI, gizi /nutrisi, pertumbuhan, perkembangan, interaksi dan
sosialisasi
a. ASI

Untuk pertumbuhan balita dan apras dengan baik zat-zat
gizi yang sangat dibutuhkan yaitu:
1. Protein, dibutuhkan 3-4 gram/kilogram BB
2. Calsium (Cl)
3.
Vitamin D, tetapi karena Indonesia berada didaerah tropis,
maka hal ini tidak begitu menjadi masalah
4. Vitamin A dan K yang harus dierikan sejak postnatal
5.
Fe (Zat besi) diperlukan, karena di dalam proses kelahiran
sebagian Fe ikut terbuang.
b. Gizi/Nutrisi
Anak balita dan anak pra sekolah juga merupakan kelompok
umur yang rawan gizi dan rawan penyakit. Kelompok ini yang
merupakan kelompok umur yang paling menderita akibat gizi, dan
jumlahnya dalam populasi besar. Beberapa kondisi atau anggapan
yang menyebabkan anak balita ini rawan gizi dan rawan kesehatan
antara lain sebagai berikut :
1· Anak balita atau prasekolah baru berada dalam masa transisi
dari makanan bayi kemakanan orang dewasa.
2· Biasanya anak balita ini sudah mempunyai adik, atau ibunya
sudah bekerja penuh, sehingga ibu sudah berkurang.
3· Anak balita sudah mulai main ditanah, dan sudah dapat main
diluar rumahnya sendiri, sehingga lebih terpapar dengan
lingkungan yang kotor dan kondisi yang memungkinkan untuk
terinfeksi dengan bebagai macam penyakit.
c. Pertumbuhan dan perkembangan
1. Aspek Bahasa.
Menginjak tahun keempat sudah menyebutkan warna,menggambar
dengan member komentar tentang gambarannya.
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2. Aspek Sosial
Pada tahun ketiga anak sudah mulai berpakaian sendiri,mulai
bermain dengan atuarannya sendiri.Pada tahun keempat anak
sudah cenderung mandiri dan keras kepala atau tidak sabar,agresif
secara fisik dan vweerbal,mendapat kebanggan dalam pencapaian.
3. Aspek Kognitif
Tahun ketiga berada pada fase pereptual,anak cenderung
egosentrik dalam berfikir dan berperilaku,mulai memahami waktu.
Tahun keempat anak berada pada fase inisiatif,memahami waktu
lebih baik,menilai sesuatu menurut dimensinya.
4. Perkembangan fisik
Pertambahan berat badan menurun, terutama diawal balita. Hal ini
terjadi karena anak menggunakan banyak energi untuk bergerak.
5. Psikomotor
Terjadi perubahan yang cukup drastis dari kemampuan
psikomotor anak yang mulai terampil dalam pergerakannya
(lokomotion). Mulai melatih kemampuan motorik kasar misalnya
berlari, memanjat, melompat, berguling, berjinjit, menggenggam,
melempar yang berguna untuk mengelola keseimbangan tubuh dan
mempertahankan rentang atensi.
Pada akhir periode balita kemampuan motorik halus anak juga
mulai terlatih seperti menulis, menggambar, menggunakan
gerakan pincer yaitu memegang benda dengan hanya
menggunakan jari telunjuk dan ibu jari seperti memegang alat tulis
atau mencubit serta memegang sendok dan menyuapkan makanan
kemulutnya, mengikat tali sepatu.
d. Interaksi
Pada periode usia ini balita mulai belajar berinteraksi dengan
lingkungan sosial diluar keluarga, pada awal masa balita, bermain
bersama berarti bersama-sama berada pada suatu tempat dengan
sebaya, namun tidak bersama-sama dalam satu permainan
interaktif.
e. Sosialisasi
Anak prasekolah senang berteman dan bersosialisasi. Hanya saja,
tak semua anak nyaman dan mudah memulainya. Ada yang butuh
dukungan dan stimulasi terlebih dahulu. Disinilah peran orang tua
sangat dibutuhkan untuk memberi dukungan
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1. Bimbing di awal
Sebagai awal, tak ada salahnya Anda melibatkan diri saat anak
bermain bersama temannya.
2.‘Pemanasan’dulu
anak nyaman berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan baru,
misalnya prasekolah, ia butuh kesempatan mengenal
lingkungannya terlebih dahulu.
3. Kenalan dulu
Apabila anak akan masuk kelompok bermain atau TK di tahun
ajaran baru, tak ada salahnya Anda mencari tahu siapa saja calon
teman-teman sekelasnya.
4. Support dan reward
Tentu saja keberhasilan anak menghalau hambatan berinteraksi
dengan teman perlu diberi imbalan berupa penghargaan dan
pujian.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.

125

KEGIATAN BELAJAR 13
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Upaya kesehatan dalam pelayanan kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Nurlailis Saadah, S.Kp, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang upaya kesehatan
dalam pelayanan kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar
apabila mahasiswa mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang konsep upaya promosi
kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan tugas
tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
kegiatan konsep upaya promosi kesehatan yang terkait
dengan tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
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5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang upaya kesehatan
dalam pelayanan kesehatan
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Upaya promotif
2. Upaya preventif
3. Upaya kuratif
4. Upaya rehabilitatif
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang upaya promosi kesehatan meliputi Upaya
promotif, Upaya preventif, Upaya kuratif, dan Upaya rehabilitatif
URAIAN MATERI
1. Upaya promotif
Yaitu upaya promosi kesehatan yang di tujukan untuk
meningkatkan status atau derajat kesehatan yang optimal.
Sasarannya adalah kelompok orang sehat. Tujuan upaya promotif
adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya,
kelompok orang sehat meningkat dan kelompok orang sakit
menurun. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan kesehatan
tentang cara memelihara kesehatan.
2. Upaya preventif
Yaitu upaya promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya
penyakit.Sasarannya
adalah
kelompok
orang
resiko
tinggi.Tujuannya untuk mencegah kelompok resiko tinggi agar
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tidak jatuh atau menjadi sakit.Bentuk kegiatannya adalah
imunisasi, pemeriksaan antenatal care, postnatal care, perinatal,
dan neonatal.
3. Upaya kuratif
Yaitu upaya promosi kesehatan untuk mencegah penyakit
menjadi lebih parah melalui pengobatan. Sasarannya adalah
kelompok orang sakit terutama penyakit kronis. Tujuannya agar
mampu mencegah penyakit tersebut tidak lebih parah. Bentuk
pengobatannya adalah pengobatan.
4. Upaya rehabilitatif
Yaitu upaya promosi kesehatan untuk memelihara dan
memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan.Sasarannya adalah
kelompok orang yang baru sembuh dari penyakit.Tujuannya adalah
pemulihan dan pencegahan kecacatan.
Promosi kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin untuk
meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi ibu
yang akan menghadapi persalinan agar terwujud derajad
kesehatan yang optimal. Diharapkan dengan penyuluhan dan
informasi dari bidan dapat membuat ibu hamil dapat memenuhi
gizi seimbang selama kehamilan dan menjaga kehamilanya tetap
sehat, ibu hamil juga dapat mengetahui tanda bahaya bagi ibu
hamil. Sedangkan ibu bersalin dapat menjalani persalinannya
dengan tenang.
Hamil dan bersalin bukan hanya merupakan proses murni
fisiologis belaka, akan tetapi banyak pula diwarnai dengan
komponen-komponen fisiologis. Tetapi ada perbedaan yang
dialami oleh ibu yang satu dengan yang lainnya. Pengalaman di
masyarakat, ada ibu-ibu yang sangat muda sudah hamil dan
melahirkan bayinya, dan ada juga ibu-ibu yang sudah tua masih
hamil dan melahirkan bayinya, yang kadang-kadang sampai
mengalami keadaan abnormal seperti operasi. Untuk itulah perlu
dilakukannya promosi kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin
yaitu untuk mengantisipasi perasaan cemas pada ibu dalam
menghadapi kehamilanya dan persalinan di kemudian hari.
UMPAN
BALIK
DAN
TINDAK
LANJUT
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
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kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
Daftar Bacaan:
1. Dunkle, 2002, Health Promotion in Midwifery Practice, Ballivere
Tindall, London.
2. Depkes RI, 2000, Promosi Kesehatan, Dirjen Promkes dan
Dirjenkesmas, Jakarta.
3. Notoatmodjo S, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,
Rineka Cipta, Jakarta.
4. Notoatmodjo S, 1997, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta,
Jakarta.
5. Sarwono S, 1997, Sosiologi Kesehatan, GMU Press, Jogjakarta.
6. Soekadji S, 1983, Modifikasi Perilaku, Liberty, Jogjakarta.
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KEGIATAN BELAJAR 14
Tema
Tempat
Sasaran
Fasilitator
Waktu
Metode
Media

: Peran bidan dalam promosi kesehatan
: Kampus Prodi Kebidanan Magetan
: Semester IV kelas A / B
: Dr. Nurlailis Saadah, S.Kp, M.Kes.
: 2 x 60 menit
: Ceramah, tanya jawab dan brainstorming
: LCD, Laptop

DISKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan pembelajaran materi tentang peran bidan dalam
promosi kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar apabila
mahasiswa mengikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa pada modul
ini sangat tergantung pada kesungguhan saudara dalam
melakukan latihan. Untuk itu berlatihlah secara mandiri
atau berkelompok dengan sesama responden
2. Pada akhir pembelajaran tentang peran bidan dalam
promosi kesehatan disediakan beberapa tugas, kerjakan
tugas tersebut sesuai dengan petunjuk. Apabila ditemukan
kesulitansesuai panduan, perlu dipelajari kembali materi
peran bidan dalam promosi kesehatan yang terkait dengan
tugas-tugas yang menyertainya.
3. Setelah pembelajaran dan berlatih dengan baik, langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif lisan. Hasil tes
formatif sebaiknya diteliti kembali dengan cermat. Jika
sudah yakin mengenai kebenaran hasil tes, barulah masuk
ke langkah pencocokan dengan kunci jawaban yang tertera
dibagian akhir kegiatan pembelajaran.
4. Anda dapat melakukan evaluasi diri dengan melihat nilai
hasil fomatif. Jika hasil tes baik atau baik sekali, kegiatan
tahap pembalajaran berikutnya dapat ditempuh. Jika hasil
tes cukup atau kurang, tes formatif harus diulang sekali lagi.
Jika belum berhasil, maka kegiatan belajar perlu diulang
kembali, baru melaksanakan tes formatif lagi.
5. Jika kegiatan pembelajaran telah diulang, namun tes
formatif masih cukup atau kurang, perlu dilakukan
konsultasi khusus dengan fasilitator.
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Diharapkan agar petunjuk-petunjuk diatas, dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan sehingga mahasiswa dapat mencapai
hasil sesuai dengan harapan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertemuan ini,
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang peran bidan
dalam promosi kesehatan
2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mempelajari kegiatan pembalajaran pertemuan ini
diharapkan mahasiswa mampu :
1. Pengertian bidan
2. Peran bidan sebagai advocator
3. Peran bidan sebagai educator
4. Peran bidan sebagai fasilitator
5. Peran bidan sebagai motivator
POKOK-POKOK MATERI
Pada kegiatan pembelajaran pertemuan ini, mahasiswa akan
mempelajari tentang upaya promosi kesehatan meliputi pengertian
bidan, peran bidan sebagai advocator, peran bidan sebagai
educator, peran bidan sebagai fasilitator dan peran bidan sebagai
motivator
URAIAN MATERI
1. Pengertian Bidan
Definisi bidan menurut International Confederation Of
Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi
bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of
International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi tersebut
secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres
ICM. Definisi terakhir disusun melalui konggres ICM ke 27, pada
bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai
berikut: Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program
pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari
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pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar
(register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk
melakukan praktik bidan, menetapkan bahwa bidan Indonesia
adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang
diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara
Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi
untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi
untuk menjalankan praktik kebidanan.
Ikatan Bidan Indonesia : Bidan diakui sebagai tenaga
professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja
sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan
dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas,
memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan
memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini
mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi
komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau
bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.
Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan
pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga
kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup
pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat
meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau
kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik
diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat,
Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.
2. Peran Bidan Sebagai Advokator
Advokasi merupakan proses menciptakan dukungan,
membangun konsensus, membantu perkembangan suatu iklim
yang menyenangkan dan suatu lingkungan yang suportif terhadap
suatu sebab atau issu tertentu melalui serangkaian tindakan yang
direncanakan dengan baik. Bidan dapat melakukan advokasi untuk
meningkatkan strategi dalam KIA / KB.
Target Advokasi :
1. Pembuat keputusan, pembuat kebijakan
2. Pemuka pendapat, pimpinan agama
3. LSM , Media dan lain – lain
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Persyaratan Advokasi :
1. Credible, artinya program yang ditawarkan harus dapat
meyakinkan para penentu kebijakan
2. Feasible, artinya program tersebut harus baik secara teknis,
politik, maupun ekonomi
3. Relevant, artinya program tersebut harus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
4. Urgent, artinya program tersebut memiliki tingkat urgensi yang
tinggi
5. High priority, artinya program tersebut memiliki prioritas yang
tinggi
Upaya pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan
bidan tidak bisa dipisahkan. Bidan adalah ujung tombak
pembangunan keluarga sejahtera dari sudut kesehatan dan
pemberdayaan lainnya. Bidan menempati posisi yang strategis
karena biasanya di tingkat desa merupakan kelompok profesional
yang jarang ada tandingannya. Masyarakat dan keluarga Indonesia
di desa, dalam keadaan hampir tidak siap tempur, menghadapi
ledakan generasi muda yang sangat dahsyat. Bidan dapat
mengambil peran yang sangat penting dalam membantu keluarga
Indonesia mengantar anak-anak dan remaja tumbuh kembang
untuk berjuang membangun diri dan nusa bangsanya.
Berkat upaya gerakan KB dan Kesehatan di masa lalu, yang
gegap gempita, anak-anak di bawah usia 15 tahun jumlahnya dapat
dikendalikan. Sejak tahun 1970 jumlah anak-anak tersebut belum
pernah melebihi 60 – 65 juta. Tetapi, sebaliknya, anak-anak usia
remaja, yaitu 15 – 29 tahun, bahkan usia 30 – 60 atau 15 – 65 tahun
jumlahnya meningkat dalam kelipatan yang berada di luar
perhitungan banyak pihak. Phenomena tersebut, biarpun bisa
dilihat secara nyata setiap hari, belum banyak menggugah
perhatian, kecuali kalau terjadi kecelakaan dalam proses
kehidupan anak muda itu.
Kesempatan hamil dan melahirkan bertambah jarang,
pengalaman keluarga merawat ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak
balita, atau anak usia tiga tahun, dalam suatu keluarga, juga
bertambah jarang. Kalau terjadi peristiwa kehamilan atau
kelahiran dalam suatu keluarga, hampir pasti kemampuan dan
mutu anggota keluarga merawat anggotanya yang sedang hamil
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atau melahirkan juga menjadi kurang cekatan dan mutunya
rendah. Padahal keluarga masa kini, yang bertambah modern dan
urban, menuntut kualitas pelayanan yang bermutu tinggi. Keluarga
masa kini juga menuntut hidup tetap sehat dalam waktu yang
sangat lama karena usia harapan hidup yang bertambah tinggi.
Karena itu, sebagai ujung tombak dalam bidang kesehatan.
3.Peran Bidan Sebagai Edukator
Sebagai pendidik bidan memiliki 2 tugas yaitu sebagai
pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan
pembimbing kader.
1. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien.
Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada
klien (individu, keluarga, kelompok, serta maryarakat) tentang
penanggulangan
masalah
kesehatan,
khususnya
yang
berhubungarn dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga
berencana, mencakup:
- Mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan,
khususnya dalam bidang kesehatan ibu, anak, dan keluarga
berencana bersama klien.
- Menyusun rencana penyuluhan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek
maupun jangka panjang bersama klien.
- Menyiapkan alat serta materi pendidikan dan penyuluhan
sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan
kesehatan sesuai dengan rencana jangka pendek serta jangka
panjang dengan melibatkan unsur-unsur terkait, termasuk
klien.
- Mengevaluasi hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan
bersama klien dan menggunakannya untuk memperbaiki
serta meningkatkan program di masa yang akan datang.
- Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil pendidikan/
penyuluhan kesehatan secara lengkap serta sistematis.
2. Berpartisipasi dalam Tim
Bidan berpartisi dalam tim untuk melaksanakan program
kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun
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bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah
kerjanya, meliputi :
- Bekerjasama dengan Puskesmas, institusi lain sebagai
anggota tim dalam memberi asuhan kepada klien bentuk
konsultasi, rujukan & tindak lanjut
- Membina hubungan baik dengan dukun bayi, kader
kesehatan, PLKB dan masyarakat
- Membina kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan
dengan kesehatan
4. Peran Bidan Sebagai Motivator
Sebagai motivator, bidan memiliki tiga kategori tugas, yaitu
tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan.
1. Tugas mandiri
Tugas-tugas mandiri bidan, yaitu:
a. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan
kebidanan yang diberikan, mencakup:
- Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan
asuhan klien.
- Menentukan diagnosis.
- Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang
dihadapi.
- Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah
disusun.
- Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan.
- Membuat rencana tindak lanjut kegiatan/tindakan
- Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan/tindakan.
b. Memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan
dengan melibatkan mereka sebagai klien, mencakup:
- Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan anak remaja dan
wanita dalam masa pranikah.
- Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan dasar.
- Menyusun rencana tindakan/layanan sebagai prioritas
mendasar bersama klien.
- Melaksanakan tindakan/layanan sesuai dengan rencana.
- Mengevaluasi hasil tindakan/layanan yang telah diberikan
bersama klien.
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- Membuat rencana tindak lanjut tindakan/layanan bersama
klien.
- Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan
c. Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan
normal, mencakup:
- Mengkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil.
- Menentukan diagnosis kebidanan dan kebutuhan kesehatan
klien.
- Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai
dengan prioritas masalah.
- Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana
yang telah disusun.
- Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama
klien.
- Membuat rencana tindak lanjut asuhan yang telah diberikan
bersama klien.
- Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama
klien,
- Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang
telah diberikan.
- Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa
persalinar dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup:
- Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada klien dalam
masa persalinan.
- Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan
dalam masa persalinan.
- Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai
dengar prioritas masalah.
- Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana
yang telah disusun.
- Mengevaluasi asuhan yang telah diberikan bersama klien.
- Membuat rencana tindakan pada ibu selama masa
persalinan sesuai dengan prioriras.
- Membuat asuhan kebidanan.
d. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, mencakup:
- Mengkaji status keselhatan bayi baru lahir dengan
melibatkan keluarga.
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- Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan
pada bayi baru lahir.
- Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai prioritas.
- Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana
yang telah dibuat.
- Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
- Membuat rencana tindak lanjut.
- Membuat rencana pencatatan dan pelaporan asuhan yang
telah diberikan.
e. Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas
dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup:
- Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam
masa nifas.
- Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan
pada masa nifas.
- Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas
masalah.
- Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
- Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah
diberikan.
- Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama
klien.
f. Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang
membutuhkan pelayanan keluarga berencana, mencakup:
- Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada
pus (pasangan usia subur)
- Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan.
- Menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah
bersama klien.
- Melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah
dibuat.
- Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
- Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien.
- Membuat pencatatan dan laporan.
g. Memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan
sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta
menopause, mencakup:
- Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan asuhan klien.
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- Menentukan diagnosis, prognosis, prioritas, dan kebutuhan
asuhan.
- Menyusun rencana asuhan sesuai prioritas masalah
bersama klien.
- Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
- Mengevaluasi bersama klien hasil asuhan kebidanan yang
telahdiberikan.
- Membuat rencana tindak lanjut bersama klien.
- Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan.
h. Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan
melibatkan keluarga, mencakup:
- Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan sesuai dengan
tumbuh kembang bayi/balita.
Menentukan diagnosis dan prioritas masalah.
- Menyusun rencana asuhan sesuai dengan rencana.
- Melaksanakan asuhan sesuai dengan prioritas masalah.
- Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan.
- Membuat rencana tindak lanjut.
- Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan.
3. Tugas Kolaborasi
Tugas-tugas kolaborasi (kerja sama) bidan, yaitu:
a. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan
kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien
dan keluarga.
b. Memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko
tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang
memerlukan tindakan kolaborasi.
c. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan
dengan resiko tinggi serta keadaan kegawatdaruratan yang
memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi
dengan melibatkan klien dan keluarga
d. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan
risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan
kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi
bersama klien dan keluarga.
e. Memberi asuhan kebidanan pada bay, baru lahir dengan risiko
tinggi
dan
pertolongan
pertama
dalam
keadaan

138

kegawatdaruraran yang memerlukan tindakan kolaborasi
bersama klien dan keluarga,
f. Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko cinggi
serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan
yang memerlukan tindakan kolaborasi betsamut klien dan
keluarga,
4. Tugas ketergantungan
Tugas-tugas ketergantungan (merujuk) bidan, yaitu:
a. Menerapkan manajamen kebidanan ,pada setiap asuhan
kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan
keluarga,
b. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan
pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta
kegawatdaruratan
c. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan
pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan
melibatkan klien dan keluarga,
d. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan
pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan
kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga,
e. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan
kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan
konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga
f. Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan
kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan
konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien/keluarga,
UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN HEALTH
PROMOTIOM
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban lisan dan
formatif yang terdapat pada bagian akhir Kegiatan pembelajaran,
kemudian hitunglah jumlah jawaban yang benar! Kalau Anda
memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil Anda Bagus!
Anda dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Tetapi jika
pencapaian Anda kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah
Kegiatan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang belum Anda
kuasai!
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