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Kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi oleh kesehatan ibu dan anak. 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara 

adalah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) (Kemenkes RI, 2015). Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 

target yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan lebih rendah dari 

70/100.000 kelahiran hidup serta Angka Kematian Bayi (AKB) lebih rendah 

dari 12/1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015). Angka ini salah satunya 

dipengaruhi oleh kesejahteraan ibu yang berhasil menyusui ASI saja sampai 

6 bulan dan lebih dari 6 bulan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang 

anak dan mencegah stunting pada anak.  

Untuk dapat merealisasi hal di atas dibutuhkan peran banyak pihak, 

termasuk peran SDM Penyelenggara Kesejahteran Sosial, yang berperan 

sebagai edukator, motivator dan mobilisator. Termasuk peran keluarga dan 

masyarakat untuk dapat menyejahterakan ibu menyusui dan bayi baru lahir 

dengan cara memberikan dukungan dan mengatasi hambatan serta 

menemukan solusi bersama untuk mencegah dan menangani anak 

stunting. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada modul ini diberikan 

secara variatif dengan cara ceramah, diskusi, curah pendapat dan simulasi. 

SESI 5 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING 

MELALUI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN BAYI 

BARU LAHIR DAN IBU MENYUSUI 

  Deskripsi Modul 
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Adapun alokasi waktu dari modul ini selama 1 jam pelatihan selama 45 

menit 

 

 

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memberikan 

dukungan terhadap kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui 

untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dan mencegah stunting. 

 

 

Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta mampu: 

• Menjelaskan tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui 

• Mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam mendukung 

kesejahteraan bayi baru lahir ibu menyusui. 

• Mengidentifikasi kebiasaan/ tradisi yang mendukung Ibu menyusui dan 

bayi baru lahir  

 

 
 

1. Kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. 

2. Hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir 

dan ibu menyusui. 

3. kebiasaan/ tradisi yang mendukung Ibu menyusui dan bayi baru lahir 

  Hasil Belajar 

 

  Pokok Bahasan 

 

  Indikator Keberhasilan 
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Langkah 3: Kebiasaan/ 

tradisi yang mendukung ibu 

menyusui dan bayi baru 

lahir 

(15 menit: ceramah, tukar 

pendapat dan diskusi)  

 

Langkah 2:  Hambatan dan 
solusi dalam mendukung 
kesejahteraan bayi baru 

lahir ibu menyusui. 
(15 menit: ceramah, 

diskusi, tukar pendapat dan 

permainan) 

 

 

 

Langkah 1:   Kesejahteraan 

bayi baru lahir dan ibu 

menyusui 

(15 menit: ceramah, tukar 

pendapat, diskusi)   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Skema Pembelajaran Sesi 5 

 

 

 

 

• Mengidentifikasi 
hambatan dan solusi 
dalam mendukung 
kesejahteraan bayi baru 
lahir ibu dan ibu menyusui 

• Menjelaskan tentang 
kesejahteraan bayi baru 
lahir dan ibu menyusui 

• Mengidentifikasi 
kebiasaan / tradisi yang 
mendukung Ibu 
menyusui dan bayi baru 
lahir 

 

  Skema Pembelajaran 
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1. Ceramah   

2. Curah pendapat 

3. Diskusi  

4. Permainan  

 

 
 

1. Spidol 

2. Kertas plano 

3. Metaplan 

4. Tabel janji diri  

 

 

 

Persiapan sebelum hari pelaksanaan [sudah disebutkan/diingatkan di 

modul sebelumnya]: 

1. Fasilitator menyiapkan modul dan hal-hal yang dibutuhkan untuk proses 

pembelajaran 

2. Fasilitator menuliskan pesan-pesan penting di kertas plano. 

3. Fasilitator meminta peserta membawa buku KIA.  

4. Fasilitator meminta peserta untuk membawa tabel janji diri pencegahan 

dan penanganan stunting  

MEDIA PEMBELAJARAN 

  Metode Pembelajaran 

 

  Media Pembelajaran 

 

MEDIA PEMBELAJARAN   Persiapan Sebelum Hari-H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Kesejahteraan 

bayi baru 

lahir dan ibu 

menyusui 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada 

peserta atas kedatangannya  

2. Fasilitator bertanya kepada peserta:  

• Bapak/ Ibu, apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya? 

• Apakah sudah diterapkan di rumah? Jangan 

lupa untuk menerapkan 

3. Sampaikan kepada peserta bahwa tujuan 

pertemuan hari ini adalah “Bagaimana mencegah  

stunting dengan mendukung Pemenuhan 

Kesejahteraan Bayi Baru Lahir dan Ibu Menyusui” 

4.  Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok 

untuk berdiskusi tentang kebutuhan fisik dan 

mental bagi : 

• Kelompok 1: bayi baru lahir. 

• Kelompok 2: ibu menyusui. 

5. Fasilitator meminta masing-masing kelompok 

untuk menuliskan hasil diskusinya ke dalam tabel 

seperti di bawah ini 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 
  Proses Pembelajaran 
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Tabel Kebutuhan Bayi Baru Lahir sampai dengan usia 

6 bulan 

Fisik  Siapa yang memberikan  
 

 

 

 

Mental Siapa yang memberikan 

  

 

 

 

 

Tabel Kebutuhan Fisik dan Mental Ibu Menyusui 

Fisik  Siapa yang memberikan  
 

 

 

 

Mental Siapa yang memberikan 

  

 

 

 

 

6. Fasilitator memastikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

ada di dalam tabel hasil diskusi kelompok.  

7. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya.  
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8. Fasilitator menanyakan kepada peserta jika ada 

yang ingin menambahkan hasil diskusi dari 

kelompok lain.  

9. Fasilitator memberikan apresiasi dan 

mengucapkan terima kasih. 

10. Fasilitator menanyakan pada peserta apakah 

pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu 

menyusui sudah terjadi di masyarakat? 

11. Fasilitator menampung semua jawaban peserta 

yang nantinya akan didiskusikan di langkah 2 

12. Fasilitator menyampaikan kesimpulan:  

Kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi 

orang tua adalah IMD dan pemberian ASI Eksklusif 

(kebutuhan fisik) dan kasih sayang (mental) 

dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental 

ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga, untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga 

terbebas dari stunting. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator meminta kelompok untuk melanjutkan 

tabel hasil diskusi langkah 2 dengan menambahkan 

kolom hambatan dan solusi dalam kertas berbeda.  

• Kelompok 1: membuat tabel hambatan dan 

solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi 

bayi baru lahir 
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Langkah 2: 

Hambatan 

dan solusi 

dalam 

mendukung 

kesejahteraan 

bayi baru 

lahir dan ibu 

menyusui 

 

 

 

15 Menit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kelompok 2: membuat tabel hambatan dan 

solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi 

ibu menyusui  

  

 

 

 

2. Fasilitator memberi kesempatan kelompok untuk 

berdiskusi 

3. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

4. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk 

memastikan solusi juga dapat berasal dari berbagai 

 Hambatan  Solusi  

Kebutuhan 

Fisik 

 

  

Kebutuhan 
Mental  
 

  
 
 

 Hambatan  Solusi  

Kebutuhan 

Fisik 

 

  

Kebutuhan 
Mental  
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layanan yang tersedia di masyarakat.  

5. Fasilitator menyampaikan kesimpulan :  

Kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir 

dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan 

memanfaatkan layanan yang tersedia di 

masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, 

PAUD, BKB ataupun program bantuan sosial bagi 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa 

program Sembako, kegiatan P2K2, pertemuan-

pertemuan yang diselenggarakan untuk 

mendukung kapasitas keluarga.  

 

 

 

Langkah 3: 

Kebiasaan 

yang 

mendukung 

kesejahteraan 

ibu dan bayi 

baru lahir 

 

 

 

15 Menit 

 

 

1. Fasilitator meminta peserta kembali ke 

kelompoknya masing-masing dan berdiskusi 

tentang: 

• Jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika 

menyambut Ibu dan bayi baru lahir. 

2. Fasilitator memberi kesempatan kelompok untuk 

berdiskusi, dilanjutkan penyampaian hasil diskusi 

oleh perwakilan kelompok.  

3. Fasilitator memberikan apresiasi dan mengucapkan 

terima kasih. 

4. Fasilitator menyampaikan kepada peserta hal 

penting yang harus diperhatikan: 
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 • Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam 

memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh 

kembang bayi untuk mencegah stunting (contoh 

lihat bahan bacaan). 

• Bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga 

dan lingkungan secara material (makanan 

bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi 

serta ibu menyusui) dan non material (kasih 

sayang dan informasi perawatan ibu menyusui)  

5. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mempraktekkan materi yang sudah dipelajari dan 

menginformasikannya kepada keluarga/tetangga 

terdekat. 

6. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu 

menyusui di tabel janji diri dan kertas metaplan  

7. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

8. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah 

untuk memberikan memenuhi kesejahteraan bayi 

baru lahir dan ibu menyusui  



 

Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 11  
 

9. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

bayi baru lahir dan ibu menyusui maka dapat 

menghubungi fasilitator selaku SDM kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk ke 

layanan atau fasilitas yang dibutuhkan KPM  

10. Fasilitator menutup dengan berdoa dan 

mengucapkan  terimakasih  
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1. Kesejahteraan Bayi Baru Lahir 

 Ketika lahir, bayi perlu beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari 

kehidupan sebelumnya di dalam kandungan terutama terkait cara 

bernafas, cara mendapatkan makanan dan cara merespon terhadap 

lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan pada bayi baru lahir sangat penting untuk mencegah bayi 

menjadi stunting.  

 Orangtua dan keluarga perlu mengetahui perawatan bayi yang tepat 

untuk mengoptimalkan kesejahteraan bayi baru lahir. Cara bernafas bayi 

baru lahir dipengaruhi salah satunya oleh suhu tubuh, sehingga tubuh 

bayi baru lahir perlu dijaga kehangatan dengan memberikan pakaian 

atau selimut yang hangat dan pelukan dari ibu.  

 Sebelum lahir, janin mendapat sari-sari makanan langsung dari ari-ari 

(plasenta) sehingga tidak terjadi proses mencerna makanan yang rumit. 

Ketika lahir, bayi beradaptasi dengan menelan dan mencerna makanan, 

sehingga orang tua perlu memperhatikan jenis dan jumlah makanan 

pada bayi baru lahir. Pemberian makanan pada bayi 0 – 6 bulan cukup 

dengan Air Susu Ibu (ASI) saja tanpa tambahan yang lain karena kapasitas 

lambung dan sistem pencernaan bayi masih terbatas. Kebutuhan tidur 

pada bayi baru lahir pun lebih banyak dari pada orang dewasa, sehingga 

hampir sebagian waktunya dihabiskan untuk tidur dan menyusui.  

 Perkembangan bayi baru lahir juga mengalami penyesuaian dalam 

merespon cahaya, bau dan sentuhan. Penglihatan bayi baru lahir masih 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 

 



 

Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 13  
 

kabur dan hanya mampu melihat dengan jelas objek yang dekat, 

sehingga penting untuk ibu selalu dekat dengan bayinya untuk memberi 

rangsangan dengan senyuman. Bayi baru lahir sudah peka dengan 

sentuhan dan bau termasuk bau ASI, sehingga saat lahir dapat dilakukan 

perlekatan kulit langsung antara ibu dan bayi dengan IMD di pelayanan 

kesehatan dan ASI Eksklusif di rumah.   

 Modul ini memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta untuk 

mendukung orang tua dan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

dan layanan yang tepat untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan dan 

ibu menyusui. Salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan 

mengikuti Kelas Ibu Hamil yang mengajarkan orang tua mengenai 

perawatan bayi baru lahir dan Inisasi Menyusu Dini (IMD). IMD 

merupakan salah satu cara untuk memenuhi kesejahteraan bayi dengan 

memberikan kehangatan dan kasih sayang saat bayi menempel di kulit 

ibu. 

2. Kesejahteraan Ibu Menyusui  

Kesejahteraan ibu menyusui yang harus dipenuhi oleh keluarga dan 

lingkungan adalah  

a. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kasih sayang yang cukup sehingga Ibu 

bisa memberikan ASI Ekslusif (ASI Saja sampai 6 bulan) untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari 

stunting. 

b. Meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan 

susu formula 

c. Meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh 
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siapapun dalam suasana hati positif yang bahagia, agar berhasil 

memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.   

d. Memastikan terjadi interaksi emosi yang unik antara ibu dan anak 

melalui hisapan pada puting dan kontak kulit yang menciptakan 

kedekatan yang juga menciptakan ketenangan dalam diri ibu dan 

mengurangi stress pada ibu serta membantu menjaga kesehatan 

mental ibu. 

3. Dukungan Keluarga dan Lingkungannya untuk Ibu Menyusui 

a. Suami 

1) Memperhatikan asupan gizi bagi istri yang menyusui. 

2) Berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah.   

3) Menciptakan kondisi, situasi, suasana yang tenang, nyaman, 

penuh kasih sayang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri 

ibu untuk menyusui. 

4) Memberikan waktu bagi istri untuk beristirahat yang cukup. 

5) Terlibat dalam pemberian ASI, misalnya dengan memberikan ASI 

perahan kepada bayi dengan sendok ketika ibu sakit dan tidak 

mampu untuk menyusui untuk menghindari bayi mengalami 

bingung puting  

6) Hadir menemani istri pada saat proses persalinan untuk 

memastikan terjadinya Inisiasi Menyusu Dini  

7) Hadir menemani ibu saat menyusui bayi  

8) Memastikan pada saat proses persalinan pihak tenaga kesehatan 

ataupun rumah sakit memfasilitasi proses IMD 
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9) Siap Antar dan Jaga (SIAGA) dalam mengatasi kesulitan dalam 

menyusui. 

10) Mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai 

perawatan bayi dan pemberian ASI. 

11) Tidak mudah mempercayai informasi keliru (mitos) atau tradisi 

yang tidak mendukung ibu untuk menyusui 

b. Keluarga 

1) Menyiapkan makanan bergizi bagi ibu menyusui. 

2) Memberikan dukungan semangat bagi ibu menyusui yang 

mengalami kesulitan dalam memberikan ASI. 

3) Memberi suasana yang tenang, nyaman, untuk meningkatkan 

kepercayaan diri ibu untuk menyusui. 

4) Mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai 

perawatan bayi dan pemberian ASI. 

5) Tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat, 

perlu memeriksa kebenaran informasi tersebut, apakah akan 

mendukung ibu untuk menyusui atau menghambatnya. 

6) Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang 

dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah 

stunting. 

c. Masyarakat 

1) Terlibat dalam forum PKK atau sejenisnya untuk mengaktifkan 

posyandu ataupun layanan lain di tingkat dusun/desa. 

2) Mengunjungi bayi dan ibu menyusui saat pulang ke rumah dengan 

memberikan dukungan dan semangat, namun tetap memastikan 

orang yang berkunjung tetap terjaga kebersihannya.  
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3) Menghadiri jika diundang dalam acara tradisi yang mendukung bayi 

baru lahir dan ibu menyusui. 

4) Memberikan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya dan 

berbagi pengalaman apabila ada tetangga yang sudah mempunyai 

pengalaman sukses dalam pemberian ASI eksklusif.  

5) Menghindari memberikan informasi yang dari sumber yang tidak 

jelas dan informasi negatif dan menakutkan.  

6) Ketika ada ibu menyusui dalam kegiatan perkumpulan di 

masyarakat, memberikan waktu dan tempat tertutup, aman dan 

nyaman saat ibu harus menyusui bayinya.   

7) Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang 

dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah 

stunting. 

 

4. Tradisi terkait Bayi Baru Lahir dan Ibu Hamil 

 Sosial budaya masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan 

perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui karena tradisi dan 

kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara 

positif maupun negatif.  Kepercayaan yang ada dalam keluarga dapat 

membuat ibu mengikutinya meskipun sudah banyak informasi yang 

diperoleh dari tenaga kesehatan. Selain itu, kebiasaan yang ada di 

masyarakat menyebabkan Ibu dan keluarga ingin meniru. Hal ini 

mempengaruhi niat dan keyakinan ibu dan keluarga. Oleh karena itu, 

SDM Kesejahteraan Sosial perlu memperhatikan aspek sosial budaya 

dalam mendorong dukungan keluarga dan lingkungan terhadap 

kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. 
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 Beberapa contoh kepercayaan atau tradisi yang dapat mendukung 

keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui: 

a. Upacara penyambutan bayi dan ibu setelah melahirkan 

Upacara penyambutan dilakukan sebagai bentuk kebahagiaan dan 

rasa syukur di beberapa daerah contohnya Ngebuyu (Lampung), 

Jatakarma Samskara (Bali), Turun Mandi (Minangkabau), Mamoholi 

(Batak Toba) dan masih banyak tradisi yang lainnya.  

Berbagi kebahagiaan dan mengekspresikan syukur merupakan hal 

yang baik untuk menjaga hubungan sosial ibu dengan keluarga dan 

masyarakat. Selain itu, doa yang diberikan oleh keluarga dan 

lingkungan dapat menjadi motivasi yang menguatkan ibu.  

b. Bedak dingin untuk ibu menyusui 

Ibu menyusui di beberapa etnis menggunakan bedak dingin di pelipis 

atau dibalurkan di wajah untuk memberikan efek dingin dan menjaga 

kecantikan.  

Melakukan perawatan diri dapat meningkatkan percaya diri dan rasa 

nyaman bagi ibu menyusui. Hal ini dapat memberikan rasa bahagia 

bagi ibu sehingga ASI dapat keluar dengan lancar. Namun, perlu 

diperhatikan jika kulit ibu sensitive terhadap bedak dingin, sebaiknya 

dihindari dan jika ada efek parah seperti gatal, panas, ruam atau 

merah maka perlu di bawa ke pelayanan kesehatan.  

c. Konsumsi jamu dan daun katuk 

Jamu alami dari beras kencur, kunyit atau temu lawak mengandung zat 

gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan 

ibu. Selain itu, mengkonsumsi daun katuk sebagai salah satu lauk juga 

baik untuk kelancaran ASI. Namun, tetap perlu memperhatikan 
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pemenuhan gizi seimbang pada ibu menyusui baik jumlah dan 

kandungannya (karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral)  

d. Pijatan payudara dan punggung ibu menyusui 

Praktik memijat payudara dan punggung ibu saat menyusui di 

beberapa suku merupakan hal baik. Pijatan dapat merangsang hormon 

kebahagiaan dan memberi rasa nyaman bagi ibu sehingga dapat 

memperlancar ASI. 

e. Pijat bayi sederhana 

Pijatan bayi tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau 

profesional lainnya. Ibu dan anggota keluarga lain dapat memberikan 

pijatan sederhana. Sentuhan hangat dari tangan orangtua dapat 

memberi banyak manfaat untuk perkembangan bayi. Memijat bayi 

harus dilakukan dengan penuh kelembutan. Selagi memijat, orang tua 

dapat mengajak bayi berbicara atau bernyanyi agar dia lebih 

menikmati masa-masa berdua dengan orangtua. 

 Beberapa contoh kepercayaan atau tradisi yang tidak mendukung 

keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui: 

a. Pantangan makanan  

Masyarakat di beberapa suku adat mempercayai pantangan makanan 

seperti daging, telur, ikan dan sayuran dalam jangka waku tertentu. 

Jika dilanggar maka bayi dan ibu akan terkena hukuman/kutukan, 

karena ibu yang habis melahirkan badannya bersifat berbau amis 

sehingga jika dimakan bayi dan ibu akan sakit. Selain itu, terdapat 

tradisi yang meminta ibu melahirkan hanya makan nasi putih dan 

garam dalam jangka waktu tertentu. Tradisi ini diyakini masyarakat 
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setempat dapat  mengembalikan kesucian ibu setelah melahirkan dan 

menjernihkan ASI. 

Ibu menyusui membutuhkan asupan makanan bergizi seimbang 

terutama sumber protein untuk mempercepat pemulihan pasca 

melahirkan. Selain itu, gizi yang baik juga diperlukan oleh bayi baru 

lahir melalui ASI, sehingga ibu makan makanan bergizi tidak hanya 

untuk dirinya namun untuk bayinya juga.  

b. Praktek dukun beranak 

Praktek yang dilakukan dukun beranak di kampung sering 

membahayakan keselamatan bayi baru lahir dan ibu menyusui 

misalnya pengurutan dengan menekan kencang perut ibu menyusui 

atau meminta ibu menggunakan stagen/ikat perut yang sangat ketat 

untuk mengembalikan bentuk perut menjadi singset.  

Penekanan perut yang terlalu kencang berbahaya untuk proses 

pemulihan rahim ibu dan berisiko terjadinya perdarahan berlebihan 

saat masa nifas dan menyusui. Hal ini dapat mengakibatkan ibu 

menjadi kurang darah dan kandungan gizi ASI juga berkurang.  

c. Pengasingan setelah melahirkan 

Beberapa budaya memiliki tradisi memisahkan bayi baru lahir dan ibu 

menyusui jauh dari perkampungan atau masyarakat dengan alasan ibu 

setelah melahirkan masih kotor. Bahkan, ada praktik pengasingan bayi 

dan ibu di gubug ladang atau hutan yang sangat jauh dari 

perkampungan dalam waktu yang cukup lama hingga 40 hari. 

Setelah melahirkan bayi, ibu membutuhkan dukungan dari keluarga 

untuk memantau jika terdapat kondisi berbahaya setelah melahirkan 
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sehingga dapat segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Selain itu 

perhatian dan kasih sayang keluarga sangat dibutuhkan oleh ibu dalam 

melakukan perawatan bayi sehingga ASI dapat keluar dengan lancar 

karena ibu merasa bahagia. Menjaga kebersihan diri bagi bayi baru 

lahir dan ibu menyusui sangat penting untuk mencegah infeksi. 

Sehingga bayi baru lahir dan ibu perlu mencuci tangan, mandi, 

mencuci rambut dan membersihkan diri lainnya menggunakan sabun 

atau sampo dan air bersih.  

d. Cara membersihkan diri 

Ibu dan bayi diminta untuk mandi dan berendam di sungai  dengan 

mencuci rambut menggunakan tanah liat untuk mensucikan diri 

sampai 40 hari. Selain itu, ibu dilarang menggunakan celana dalam, 

sehingga darah nifas yang keluar hanya dibersihkan saja menggunakan 

kain yang dikenakannya. 

Menjaga kebersihan diri bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui sangat 

penting untuk mencegah infeksi. Sehingga bayi baru lahir dan ibu perlu 

mencuci tangan, mandi, mencuci rambut menggunakan sabun atau 

sampo dan air bersih. Selain itu, ibu nifas sebaiknya menggunakan 

pembalut dan celana dalam supaya alat reproduksi tidak 

terkontaminasi oleh kuman atau bakteri penyebab penyakit menular.  

e. Pemotongan tali pusat bayi 

Di beberapa daerah terutama pedalaman, pemotongan tali pusat 

dilakukan oleh ibu, anggota keluarga atau dukun beranak 

menggunakan silet, sembilu atau bambu tanpa dilakukan sterilisasi.  

Pemotongan tali pusat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan 

menggunakan alat standar dan dibersihkan dengan cairan steril. Hal ini 
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untuk mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi yang dapat 

membahayakan bayi serta kurang gizi dan pada akhirnya menjadi 

stunting.  

f. Pemberian makanan pada anak 0-6 bulan 

Beberapa keluarga memberikan ASI pada bayi 0 – 6 bulan dengan 

makanan lain seperti madu, bubur, pisang bahkan ubi. Hal ini 

dikarenakan keluarga memaknai bayi yang menangis karena kelaparan 

dan mengharapkan bayi cepat tumbuh besar jika diberikan makanan 

padat lebih awal. 

Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi 0-6 bulan tidak 

dianjurkan karena dapat membahayakan sistem pencernaan bayi. Bayi 

usia 0-6 bulan masih mengalami penyesuaian cara penyerapan 

makanan yang berbeda dengan kondisi di dalam kandungan. Bahkan, 

kondisi berbahaya dapat terjadi adalah keracunan karena 

berkembangnya bakteri dalam usus. 

 

5. Hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan ibu menyusui 

 Menurut Afifah (2007) ibu yang berhasil dalam menyusui berkaitan 

erat dengan adanya dukungan dan dorongan dari orang-orang 

disekitarnya yaitu keluarga. Tingginya dukungan pemberian ASI ekslusif 

dari keluarga khususnya suami dapat memotivasi ibu untuk memberikan 

ASI ekslusif sehingga tumbuh kembang bayi optimal sebagai upaya 

mencegah dan menangani stunting pada bayi. 
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