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Gambaran Karakteristik Ibu Hamil Dengan Anemia Di
Desa
Pembangunan yang sesungguhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral
perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif sehingga pembangunan mempunyai ciri
dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional ditujukan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk
mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai
sumber daya manusia, baik dari aspek fisik, mental, dan spiritual (kesehatan), aspek
intelektualitas (pendidikan), aspek ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan
taqwa) sehingga pembangunan diselenggarakan dengan pendekatan holistik (menyeluruh)
pada seluruh aspek kehidupan. Pengembangan manusia (human development) dibedakan
dengan pengembangan sumber daya manusia (human resource development)yang dianggap
berkonotasi ekonomi semata. Sebagai sumber daya manusia, manusia semata-mata
dipandang sebagai faktor produksi dalam proses ekonomi. Di lingkungan United Nations
Development (UNDP) telah berkembang gagasan untuk menekankan pentingnya
pengembangan manusia (human development). Dua aspek pengembangan manusia yang
perlu dilakukan. Pertama, upaya mengembangkan kemampuan (capability) manusia, yaitu
memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan usia harapan hidup (life expectancy)
yang panjang dan sehat, memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh pendidikan
agar dapat menanggapi kemajuan zaman, dan memperoleh kesempatan akses dalam
mengusahakan sumber-sumber pendapatan, alam, atau pembiayaan pembangunan untuk
meningktakan tingkat kehidupan. Kedua, mengembangkan penggunaan kemampuan dan
mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.
Buku ini mengulas mengenai karakteristik, toksisitas, prevalensi, pengaturan, pencegahan,
analisis, serta kajian risiko L. monocytogenes pada pangan dengan harapan dapat
memberikan pemahaman yang lebih lengkap bagi pembacanya. Melalui materi yang disajikan
pada buku ini, diharapkan pembaca dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pangan
yang tercemar serta dapat melakukan upaya pencegahan dan pengendalian L.
monocytogenes dengan lebih baik.
Maternal health and safe motherhood in Kabupaten Ogan Komering Ilir, South Sumatra;
research report.
Menikah Muda di IndonesiaSuara, Hukum, dan PraktikYayasan Pustaka Obor Indonesia
Designed to meet the needs of today's students, Lowdermilk's Maternity Nursing, 8th Edition Revised Reprint addresses the fundamentals of maternity nursing with a concise, focused
presentation of the care of women during the childbearing years. Integrating considerations for
family, culture, and health promotion into the continuum of care, it also addresses communitybased care to emphasize that nursing care takes place in many settings. Maternity Nursing
focuses on childbearing issues and concerns, including care of the newborn, as well as
wellness promotion and management of common women's health problems. Critical thinking
exercises present case studies of real-life situations and corresponding critical thinking
questions to help you develop your analytical skills. NEW! A helpful appendix identifies text
content that reflects the QSEN competencies - patient-centered care, teamwork and
collaboration, evidence-based practice, quality improvement, safety, and informatics - to assist
you in developing competencies to provide safe and effective nursing care.NEW! Focus on the
family recognizes the nurse's need to integrate the family in the care of the mother and
newborn and the importance of the role of the mother to the wellbeing of the family.NEW!
Content updates throughout, including information on the late preterm infant and associated
concerns such as feeding; guidelines on prioritization and delegation where relevant; and
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centering pregnancy, a new model of health care that brings women together in groups for
their care.NEW! Evidence-based practice content focuses your attention on how to use current
research to improve patient outcomes. NEW! Improved readability helps you learn more
efficiently with shorter, more focused content discussions.NEW! 21st Century Maternity
Nursing: Culturally Competent, Community Focused chapter combines introductory material,
culture, and community into one chapter to help you focus on key content and concepts.NEW!
Streamlined content highlights the most essential, need-to-know information.
Buku monograp ini merupakan hasil penelitian penulis di salah satu Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini Formal yaitu Raudhatul Atfhal (RA) Terpadu An-Nahl yang berlokasi di Jakarta
Barat. Buku ini bertujuan memberikan gambaran kepada lembaga-lembaga PAUD lainnya
yang ingin melaksanakan program pendidikan inklusif, dengan harapan layanan pendidikan
juga dapat dinikmati oleh anak-anak kebutuhan khusus yang selama ini termarginalkan.
Buku ini berisi hasil penelitian tentang "Pengaruh Edukasi Holistik Persiapan Persalinan pada
Ibu Hamil Trisemester III Terhadap Efikasi Ibu dalam menghadapi Persalinan". Penelitian
tersebut dilakukan karena hampir semua ibu yang bersalin menganggap persalinan
merupakan peristiwa yang menakutkan dan mengerikan. Oleh karenanya, dirasa perlu
melakukan penelitian untuk melihat apakah edukasi ibu dalam menghadapi persalinan yang
pada kahirnya ibu siap untuk bersalin. Edukasi Holistik Meningkatkan Self Efficacy Ibu
Menghadapi Persalinan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Women and health aspects in Indonesia; abstracts.
Di Indonesia, Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat tinggi, yaitu sebesar 359 per 100.000
kelahiran hidup. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, terdapat tiga faktor utama
penyebab kematian ibu, yaitu hipertensi dalam kehamilan, perdarahan postpartum dan infeksi.
Salah satu penyebab AKI di Indonesia adalah karena perdarahan postpartum yang
disebabkan karena terjadinya sub involusi. Pemberian ASI secara eksklusif merupakan salah
satu faktor yang dapat mempercepat proses involusi uteri. Langkah awal untuk menyukseskan
pemberian ASI eksklusif yaitu dengan pelaksanaan IMD. IMD pada 1 jam pertama dapat
meningkatkan potensi menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
tidak hanya menyukseskan ASI eksklusif, tetapi juga akan menyelamatkan nyawa ibu karena
IMD dapat mengurangi terjadinya perdarahan postpartum. Buku Konseling Inisiasi Menyusu
Dini (IMD) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi Ibu hamil dan pembaca pada
umumnya terkait dengan IMD yang memiliki daya positif, sehingga mereka dapat
menerapkannya sesuai kebutuhandalam praktik kehidupan masing-masing.
diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Van
Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society-Leiden Law School- Leiden University;
Bidang Studi Hukum, Masyarakat dan Pembangunan-Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
Kedutaan Besar Kanada; Toyota Foundation, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas
Indonesia
Salah satu program dari Akademi Kebidanan Bogor Husada adalah mengembangkan
pendidikan dan pelayanan kebidanan dengan melakukan penilitian yang berkaitan dengan
isue terkini dibidang kesehatan khususnya kebidanan. Materi yang diangkat dalam Ringkasan
Prosiding Bogor Husada ini merupakan topik-topik dalam ilmu kebidanan terutama kesehatan
reproduksi yang berkaitan dengan hasil observasi dilapangan.
Mengacu pada Sustainable Development Goals, terdapat 4 (empat) pilar salah satunya yaitu
terwujudnya keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dalam pemenuhan
bahan baku obat. Daun pegagan atau Centella asiatica merupakan salah satu tumbuhan hijau
liar yang tumbuh subur di lahan basah dengan bau aromatik dan memiliki banyak khasiat.
Kandungan kolagennya berfungsi untuk mengenyalkan dan mengelastiskan serat kulit
sehingga dapat mengatasi striae gravidarum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
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perbedaan efektifitas Sediaan Gel Ekstrak Daun Pegagan (Centella asiatica) antara
konsentrasi 10% dan 15% terhadap penanganan striae gravidarum derajat 1, 2, dan 3
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Metode penelitian quasi eksperimen dengan
pendekatan pretest-posttest two group design. Responden sebanyak 6 orang yang dibagi
dalam 2 kelompok yaitu kelompok FA (Formula 10%) dan kelompok FB (Formula 15%).
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mariyat Kabupaten Sorong pada bulan
Juni sampai dengan Agustus 2021. Intrumen yang digunakan menilai derajat striae gravidarum
menggunakan intrumen metode G.S.S. Atwal L.K 2006, dengan analisis menggunakan uji T
berpasangan. Hasil terdapat perbedaan efektifitas sediaan gel ekstrak daun pegagan (Centella
Asiatica) antara Formula FA (10%) dan Formula FB (15%) terhadap penanganan striae
gravidarum derajat 1, 2, dan 3. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi lebih besar dari ?
(0.149>0.05). Kesimpulannya Formula FB (konsentrasi 15%) lebih efektif dalam menangani
striae gravidarum dibandingkan Formula FA (konsentrasi 10%).
Buku ini ditulis berdasarkan kurikulum dan silabus Prodi DIII Kebidanan. Tujuan penyusunan
buku ajar ini adalah untuk membantu mahasiswa agar mampu memahami dan menerapkan
konsep dasar penelitian dan metodologi penelitian dalam penyusunan karya tulis ilmiah serta
mampu menyusun proposal penelitian dalam bidang kebidanan sekaligus membuat laporan
hasil penelitian secara utuh (KTI). Untuk itu, pada buku ini disajikan bagaimana teknik
menyusun proposal penelitian sekaligus dilengkapi dengan teknik penyajian hasil dan
pembahasan penelitian serta teknik pengambilan kesimpulan dan penyusunan
saran/rekomendasi penelitian. Inilah yang membedakan dengan buku-buku riset yang sudah
ada.
Buku ini kami mencoba melakukan telaah sistematis berbagai panduan yang ada mengenai
COVID-19 dalam kehamilan. Dari sini bisa dilihat berbagai kesamaan dan perbedaan dari
masing-masing panduan dan dapat dilakukan analisis sistematik. Pada akhirnya, diharapkan
dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai rekomendasi yang umum dan layak
dikerjakan di area masing-masing. Penulis berharap bahwa buku ini dapat memberikan sedikit
kontribusi pada pemahaman dan penatalaksanaan kasus COVID-19 dalam kehamilan yang
relatif masih sangat baru dan terus membutuhkan studi dan penelitian lanjutan, agar dapat
menghasilkan suatu rekomendasi terbaik. Semoga buku ini bermanfaat untuk masyarakat luas
dan secara khusus untuk semua tenaga kesehatan dan pengambil keputusan di bidang
kesehatan.

Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Kesimbangan itu diperlukan
agar tidak ada zat gizi yang berlebihan, bahkan kurang. Informasi mengenainya
pun telah terserak di berbagai media, tak terkecuali buku di hadapan pembaca
ini. Selain menjelaskan zat gizi makro-mikro serta suplementasi berdasarkan
penelitian, pertambahan berat badan selama hamil dengan segala
konsekuensinya juga dipaparkan.
Salah satu program dari STIKES Bogor Husada adalah mengembangkan
pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan melakukan penilitian yang
berkaitan dengan isue terkini dibidang kesehatan. Semoga dengan terbitnya
buku ringkasan Prosiding Bogor Husada ini dapat memberikan manfaat.
Tubuh memiliki sistim kekebalan untuk melawan penyakit dan gangguan.
Kekebalan tubuh akan berfungsi secara baik apabila energi mengalir secara
lancar melalui meridian-meridian yang ada. Akupresur merupakan pemijatan
dengan jari tangan pada titik-titik penyembuhan (akupoint) yang berfungsi untuk
menyeimbangkan energi dalam tubuh sehingga meningkatkan kemampuan
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tubuh melakukan penyembuhan diri secara alami. Energi dalam tubuh yang tidak
seimbang akan menyebabkan munculnya penyakit sebaliknya energi dalam
tubuh yang seimbang akan mempertahakan seseorang itu dalam kondisi sehat.
Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa akupresur efektif untuk
menghilangkan berbagai gejala dan keluhan tanpa menimbulkan efek samping
yang membahayakan pasien. Akupresur dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang terlatih dan oleh diri sendiri dengan membaca literatur atau buku.
Akupresur dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan wanita di sepanjang siklus
kehidupannya. Buku ini menjelaskan tentang berbagai gangguan utama yang
paling sering muncul pada wanita mulai dari remaja putri, wanita hamil, wanita
bersalin, wanita pasca persalinan dan wanita dengan masa menopause.
Pembahasan dimulai dengan konsep gangguan atau masalah kesehatan yang
muncul sampai dengan penanganan gangguan khususnya melalui akupresur
yang didukung oleh hasil-hasil penelitian supaya menjadi evidence yang nyata
untuk pelaksanaan akupresur. Buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu: BAB 1
AKUPRESURBAB 2 DISMENOREBAB 3 KONSEP MORNING SICKNESSBAB 4
NYERI PERSALINANBAB 5 KECUKUPAN ASIBAB 6 MENOPAUSE
Buku ini merupakan buku panduan praktis dalam menulis tugas akhir kedokteran
dan kesehatan. Hal-hal utama yang disajikan dalam buku ini yaitu sistematika
penulisan, substansi penulisan, tata cara penulisan, serta contoh yang relevan.
Tugas akhir sebagai bentuk karya ilmiah hasil penelitian perlu disusun dengan
sebaik-baiknya, mengingat fungsinya sebagai sumber informasi dan sumber
pembelajaran berharga di perguruan tinggi. Panduan dalam buku ini akan
membantu mahasiswa kedokteran dan kesehatan dalam menyusun dan menulis
tugas akhir. Buku ini menyajikan kiat penulisan dari mencari kepustakaan hingga
menulis tugas akhir serta mengulas bagian per bagian dari tugas akhir. Juga
menyajikan perujukan sistem Vancouver dan sistem APA, dan menyertakan
indeks tugas akhir.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Buku ini membahas sajak-sajak karya Remy Sylado yang terkumpul dalam Puisi
Mbeling (2004). Karya tersebut merupakan produk dari Gerakan Puisi Mbeling
yang berkembang di Indonesia pada tahun 1970-an. Sebagai produk dari sebuah
gerakan, sajak-sajaknya memiliki karakteristik khusus yang mewarnai perpuisian
Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan teori aspek-aspek sajak yang
dikemukakan oleh Luxemburg, dkk dan pendekatan serta pandangan mengenai
gambaran perempuan yang dikemukakan oleh Beauvoir. Puisi Mbeling Dan
Persona Perempuan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
KESEHATAN GIGI DAN MULUT IBU HAMIL
Buku ini merupakan wujud kepedulian penulis terhadap kasus anemia pada ibu
hamil. Hal ini dikarenakan kasus anemia dalam kehamilan dapat berakibat buruk
pada ibu masa hamil, bersalin maupun nifas serta dapat membahayakan janin
yang dikandung. Bahkan pemerintah telah menjadikan program penanggulangan
anemia dalam suatu kebijakan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri
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Kesehatan RI No. 88 tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi
wanita usia subur dan ibu hamil. Dalam buku ini penulis mengupas tentang
anemia pada ibu hamil, faktor penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil yang
terdiri atas faktor langsung maupun tidak langsung serta akibat anemia bagi ibu
dan bayi. Selain itu penulis tidak hanya mengupas tentang anemia defisiensi
besi, namun juga mengulas tentang anemia megaloblastik, aplastik dan hemolitik
sehingga membuat buku ini layak untuk dijadikan buku referensi mahasiswa
kesehatan, keperawatan ataupun kebidanan.
Tak dapat dipungkiri, ibu hamil memang banyak pantangannya. Ia tidak boleh makan dan
minum sembarangan ataupun bertindak semaunya. Sebab, diyakini bahwa ada makanan dan
minuman tertentu, yang apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, dapat mempengaruhi kondisi
dirinya maupun bayi yang dikandungnya. Meskipun begitu, ada pula yang meyakininya
sebagai mitos yang tidak perlu dikhawatirkan. Nah, apa sajakah makanan dan minuman yang
menjadi pantangan ibu hamil? Adakah buah-buah dan sayur-sayur tertentu yang dilarang
dikonsumsi oleh ibu hamil? Dan, bagaimana pandangan medis terhadap hal itu? Untuk
mengetahui jawabannya, bacalah buku ini. Di dalamnya, Anda akan menemukan beragam
makanan dan minuman yang selama ini diyakini sebagai pantangan bagi ibu hamil, disertai
penjelasan ilmiah terkait dengan kandungan dan bahayanya, baik bagi sang ibu maupun bayi
yang dikandungnya. Buku ini sangat tepat dibaca, terutama bagi Anda yang sedang hamil atau
berencana hamil. Ini sebagai warning agar Anda berhati-hati dalam mengonsumsi makanan
dan minuman tertentu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik bagi ibu
maupun sang bayi. Selamat membaca! Selling Point: - Ragam Buah dan Sayur Pantangan Ibu
Hamil - Segudang Makanan dan Minuman Pantangan Ibu Hamil - Penjelasan Ilmiah Beragam
Pantangan Ibu Hamil - Mengungkap Mitos-Mitos seputar Pantangan Ibu Hamil, dll.
Buku monograf ini sebagai tambahan bacaan disamping buku-buku sejenis yang telah terbit.
Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan topik serupa yang dilakukan penulis
tahun 2016. Buku ini diangkat berdasarkan kenyataan angka persalinan sectio caesarea
mengalami kenaikan yang sangat pesat, terjadi perubahan pandangan ibu hamil bahwa
persalinan sectio caesarea merupakan pilihan untuk mempercepat persalinan yang dianggap
aman.
Epidemiologi kesehatan reproduksi merupakan area sederhana dalam epidemiologi yang
berfokus pada kesehatan reproduksi. Studi difokuskan pada distribusi dan determinan status
atau kejadian terkait kesehatan reproduksi pada populasi manusia, dan aplikasi studi ini untuk
meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sempurna karena berkaitan dengan
sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Dasar
Epidemiologi Kesehatan Reproduksi Bab 2 Konsep Dasar Terjadinya Penyakit Bab 3 Proses
Kehamilan Sampai Menyusui Bab 4 Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi Kesehatan
Reproduksi Bab 5 Epidemiologi Masalah Kesehatan Reproduksi Bab 6 Gangguan Selama
Kehamilan dan Aspek Epidemiologinya Bab 7 Penilaian (Assesment) Risiko Kesehatan
Reproduksi Bab 8 Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Bab 9 Aplikasi Screening Tes Dalam
Kebidanan Bab 10 Penyelidikan Wabah dan KLB Buku ini memberikan pemahaman bahwa
informasi epidemiologi bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan reproduksi memberikan
kontribusi besar pada hak asasi manusia khususnya hak reproduksi. Informasi kesehatan
reproduksi yang diproses melalui metode epidemiologi berperan penting dalam mengurangi
kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas wanita, mengurangi
infertilitas, serta memperbaiki kesehatan ibu dan kelangsungan hidup anak.
Provides clinicians with a pocket-sized distillation of key facts and diagnostic and treatment
protocols from the authoritative Williams Obstetrics, 21st Edition. This portable reference,
includes selected tables and illustrations from the main text, plus updated references and
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treatment guidelines.
buku “Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan Di Masa Pandemi
Covid-19” telah tersusun. Terima Kasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan
dalam penyusunan buku ini. Kehamilan merupakan sumber stress khususnya bagi ibu muda
dan merupakan episode dramatis terhadap kondisi biologis , psikologis, dan adaptasi dari
wanita yang pernah menglaminya. Sebagian kaum wanita menganggap bahwa kehamilan
adalah kodrat yang harus dilalui, tetapi sebagian lagi menganggapnya sebagai peristiwa yang
menentukan kehidupan selanjutnya. Kekhawatiran dan kecemasan pada ibu hamil apabila
tidak ditangani dengan serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis,
baik pada ibu maupun janin. Jika hal ini dibiarkan terjadi, maka angka morbiditas dan
mortalitas pada ibu hamil akan semakin meningkat. Kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini
menciptakan beberapa protokol atau guideline baru terhadap suatu keadaan ibu hamil.
Kehamilan di masa pandemi seperti ini memungkinkan menjadi faktor risiko terjadinya
gangguan kecemasan pada wanita hamil. Oleh Karena itu penting untuk mengkaji faktor
tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi proses persalinan di masa
pandemi covid- 19.
Penulis : Nurasmi,S.Pd.,M.Si Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 100 Halaman ISBN :
978-623-68720-5-5 blurb :Asam lemak esensial serta omega 3 yang merupakan zat gizi yang
harus terpenuhi kebutuhannya pada usia kehamilan Trimester I karena nutrisi yang cukup
merupakan faktor utama yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak.
Disinilah pentingnya pengetahuan ibu hamil terhadapt nutrisi yang akan dikonsumsi, karena
apabila pengetahuan ibu hamil kurang terhadap pentingnya nutrisi pada saat kehamilanya
maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan janinnya Buku ini merupakan uraian
tentang pentingnya nutrisi apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, serta pengatahuan
apa saja yang harus dimiliki oleh ibu hamil selama masa kehamilanya serta seluk beluk
pembahasan lainya yang berkaitan dengan nutrisi khusunya bagi ibu hamil.
ASI eksklusif merupakan makanan yang direkomendasikan untuk bayi sampai 6 bulan.
Pemberian ASI ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Informasi hal ini telah disampaikan
oleh bidan kepada semua ibu hamil sebelum memasuki masa menyusui. Namun, pada praktik
yang terjadi di lapangan saat ibu memasuki masa menyusui banyak sekali yang tidak
melaksanakan pemberian ASI eksklusif. Data cakupan ASI eksklusif menunjukkan
ketidaktercapaian target. Berdasar hal itu, maka perlu mendalami melalui evidance base
keberhasilan pemberian ASI eksklusif ini. Buku ini akan membahas tentang kumpulan
penelitian yang berada dalam satu topik yaitu ASI. Hasil penelitian menunjukkan upaya
melibatkan pendukung ASI, keluarga bahkan metode promosi untuk keberhasilan ASI
eksklusif. Beberapa solusi kami berikan untuk terlaksananya ASI eksklusif di masyarakat,
karena kita ketahui untuk praktik pemberian ASI eksklusif, seorang ibu akan mengalami
banyak tantangan. Harapannya pembaca dapat mengaplikasikan metode yang digunakan
penulis untuk keberhasilan dan ketercapaian target ASI eksklusif.
Buku ajar yang berjudul Infeksi Menular Seksual ini merupakan salah satu bentuk hasil luaran
penelitian yang telah dibuat oleh penulis yang terdiri atas 14 bab yang secara spesifik berisi
tentang Organ Reproduksi dan Organ Seksual, Perilaku dan Orientasi Seksual, Penyakit
Seksual Serta Peran Kesehatan Masyarakat dalam Penanganan kasus Infeksi Menular
Seksual. Buku ini sangat bermanfaat untuk pembaca, khususnya civitas akademika di Fakultas
Ilmu Kesehatan. Buku ini juga tentunya dapat berkontribusi dalam Peningkatan Kinerja
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah
Pontianak.
Sinopsis Masih tingginya angka kematian neonatal di indonesia menjadi keprihatinan bagi
banyak orang khusunya dunia kesehatan. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K) merupakan salah satu upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu
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dan Bayi Baru Lahir melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal, pertolongan
persalinan, pencegahan komplikasi dan keluarga berencana oleh bidan. Pelayanan bidan
sangat berperan dalam keberhasilan suatu program pemerintah dalam rangka meningkatkan
pembangunan kesehatan. Diperlukan kerja sama bidan dengan pihak-pihak terkait
pelaksanaan P4K, seperti bidan di puskesmas, petugas gizi, bidan di BPM, kader, ibu hamil,
keluarga ibu hamil, petugas binaan desa (Gasbindes), masyarakat dan penanggung jawab
program P4K. Program Studi Kebidanan terdapat mata kuliah “Komunitas” dimana pada mata
kuliah tersebut mahasiswa diajarkan konsep tentang bagaimana cara mengatasi masalah
kesehatan di keluarga dan masyarakat khususnya masalah kesehatan ibu dan anak. Dengan
materi tentang cara mencegah kematian neoatal dengan stiker P4K ini bisa menjadi referensi
mahasiswa dalam menemukan solusi mengatasi masalah kematian neonatal di masyarakat.
Selain untuk kalangan mahasiswa buku ini juga sangat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan baru bagi ibu hamil, keluarga, dan msyarakat tentang cara mencegah kematian
neonatal (bayi). Oleh karena itu, penulis menyusun buku “Mencegah Kematian Neonatal
dengan Stiker P4K” adalah untuk mempermudah pembelajaran mata kuliah komunitas
sehingga saat mahasiswa diharuskan praktik langsung di desa, bisa benar-benar membantu
bidan dalam penempelan stiker P4k secara baik dan benar sehingga diharapkan kematian
neonatal di Indonesia bisa menurun. Kelebihan buku ini bisa menambah pengetahuan
masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarga betapa pentingnya mencegah kematian
neonatal, karena memang mencegah kematian neonatal tidak hanya menjadi tugas
pemerintah dan tenaga medis. Peran dari ibu hamil, suami, dan keluarga melalui cara
penerapan penempelan stiker P4K juga mempengaruhi kesehatan bayi yang akan dilahirkan
oleh seorang ibu. Jadi, buku ini tidak terfokus pada satu hal. Sehingga buku ini bisa digunakan
sebagai referensi oleh mahasiswa kesehatan khususnya kebidanan. Materi-materi yang
disampaikan penulis juga mudah dimengerti. Kekurangan buku ini belum dibahas mengenai
peran kader dalam membantu mencegah kematian neonatal, padahal kader posyandu
merupakan orang yang menjadi jembatan antara bidan dengan ibu hamil dalam menjaga
kesehatan ibu dan anak. Kesimpulan setelah membaca buku ini bisa menambah wawasan ibu
hamil, keluarga, masyarakat dan tenaga kesehatan bahwa dengan menggunakan penempelan
stiker P4K di rumah ibu hamil secara baik dapat mencegah kematian neonatal. Dalam buku ini
juga memberikan pengetahuan baru kepada ibu hamil, keluarga dan masyarakat mengenai
penyebab dari kematian neonatal yang selama ini belum diketahui atau bahkan dianggap hal
biasa. Untuk itu selain bermanfaat untuk mahasiswa dan praktisi kesehatan, buku ini bisa
sangat membantu para orang tua yang akan mempunyai anak sehingga bisa lebih memahami
betapa pentingnya menjaga kesehatan ibu dan bayi.
Buku ini dapat menjadi referensi dan panduan bagi para pendidik, praktisi dan masyarakat
umum untuk mengenal berbagai permasalahan remaja dan bagaimana konsep edutainment
HEY menjadi solusi melalui aktivitas yang dikemas secara menyenangkan dan mudah
dipraktikkan bagi siapa saja. Buku referensi ini dibagi menjadi tiga bab, bab pertama menjadi
dasar pemikiran penulisan buku ini sebagai solusi kebutuhan remaja, bab kedua berisi
berbagai informasi yang dibutuhkan remaja, dan bab ketiga berisi kegiatan edutainment
melalui aktivitas games yang sesuai dengan tujuan buku ini yaitu mewujudkan remaja sehat
fisik, mental, dan sosial.
Buku Metodologi Penelitian Kebidanan terdiri atas 2 bagian yaitu Bagian I tentang Topik-topik
yang Mendasari Penelitian dan Bagian II tentang Panduan Penulisan Protokol dan Laporan
Hasil Penelitian. Bagian I berisi 10 bab yaitu Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian,
Perkembangan Kebidanan dan Kebutuhan Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif dan
Kuantitatif Kebidanan, Benang Merah dalam Protokol dan Laporan Hasil Penelitian, Jenis-jenis
Desain Penelitian, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data,
Penilaian Hasil Penelitian, dan Inferensi Penyebab Masalah. Bagian II berisi panduan
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penulisan protocol dan laporan hasil penelitian untuk D-3 Kebidanan, Skripsi untuk D-4
Kebidanan atau S-1 Kesmas dengan Peminatan Kebidanan dan Karya Ilmiah Magister untuk
S-2 Kesmas Peminatan Kespro atau S-2 Kebidanan.
A portable, pocket-sized manual based on the world's leading obstetrics text-revised and
updated! "This is a comprehensive review of pregnancy complications in an easy to access
format. It provides quick but comprehensive information and is very easy to read. 3
Stars."--Doody's Review Service All the key facts, diagnostic tools, and treatment guidelines
from the trusted Williams Manual of Obstetrics are right in the palm of your hand with this
streamlined, carry-anywhere sourcebook. Inside, you'll find the rigorously referenced, evidencebased approach of the classic parent text, presented in a condensed format for easy access.
The first section-packed with practical, at-a-glance information-takes you through the crucial
steps for managing uncomplicated pregnancy. The remainder of the manual focuses on
complications of illness during pregnancy or caused by pregnancy and difficulties of postpartum management. Features Essential information on: Prenatal screening guidelines
Medication use in pregnancy Hypertension disorders in pregnancy Pain management dosages
Procedures for complicated labor and delivery, hemoglobinopathies, and more! Increased
emphasis on complicated pregnancies and difficult-to-recall facts Reorganized into 3 key
sections: Obstetrical Complications Due to Pregnancy; Medical and Surgical Complications
During Pregnancy; Complications in the Fetus or Newborn Infant
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