
Ular Tangga BKB EMas



Pertemuan 2
Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Ibu Hamil



Sebutkan 8 fungsi keluarga 
dengan lengkap!

Fungsi Keagamaan
Fungsi Cinta Kasih
Fungsi Reproduksi
Fungsi Ekonomi
Fungsi Sosialisasi & Pendidikan
Fungsi Perlindungan
Fungsi Sosial Budaya
Fungsi Lingkungan

Jika menyebutkan benar 
minimal 4 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan 2-3 
jawaban benar, 
maju 1 langkah

Dan jika hanya menyebutkan 
1 dan tidak bisa menjawab, 
mundur 3 Langkah

Sebutkan hal-hal yang perlu dihindari 
ibu hamil!

Mengangkat benda berat
Merokok/terpapar asap rook
Minum minuman bersoda/alkohol/jamu
Tidur terlentang lebih dari 10 menit
saat hamil tua
Minum obat tanpa resep dokter
Stres berlebihan

Jika Benar 1, maka maju 1 
langkah
Jika Benar 2, maka maju 2 
langkah
Jika Benar 3, maka maju 3 
langkah
Jika Benar 4, maka maju 4 
langkah.
Jika Benar 5, maka maju 5 
langkah
Jika Benar 6, maka maju 6 
langkah.

Jika Salah, mundur 2 
langkah



Apa yang dimaksud dengan
 1000 Hari Pertama Kehidupan?

270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari 
kelahiran sampai usia 2 tahun

Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Berapa kali minimal periksa kehamilan?

4 kali

1 kali pada usia sebelum 3 bulan
1 kali pada usia 4-6 bulan
2 kali pada usia 7-9 bulan

Jika Benar jawab jumlah 
saja, maju 2 langkah. Jika 
dapat menjelaskan waktu 
pemeriksaannya maka maju 
lagi hingga tangga terdekat.

Jika Salah, mundur 1 langkah



Sebutkan pentingnya
 1000 Hari Pertama Kehidupan!

Membentuk otak berisi  dan  “bahan bakar”  jiwa 
dan raga
Meningkatkan kesiagaan sekolah dan mencapai 
prestasi akademis 
Menurunkan kesenjangan tingkat kesehatan, 
pendidikan dan produktivitas 
Menurunkan risiko pada penyakit kronis 
(diabetes dan jantung) 
Menyelamatkan lebih dari satu juta nyawa per 
tahun 
Meningkatkan total pendapatan suatu negara
Memutus siklus kemiskinan antar generasi 

Jika menyebutkan 
2 jawaban benar, 
maju 2 langkah

Jika salah atau hanya 
menyebutkan 1 jawaban, 
mundur 2 langkah

Imunisasi apa yang harus dilakukan 
saat hamil?

Imunisasi TT (Tetanus Toksoid)
Jika Benar, maju 3 langkah

JIka Salah, joget dan 
bernyanyi di tempat



Sebutkan enam tahapan
 hidup berkeluarga!

Merencanakan usia pernikahan (20-30 thn)
Merencanakan kelahiran anak pertama persiapan 
menjadi orangtua
Berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar dapat 
merawat balita secara optimal
Membina hubungan antar pasangan, dengan 
keluarga lain dan kelompok sosial
Mengatur jarak kelahiran dengan mengunakan alat 
kontrasepsi
Merawat dan mengasuh anak usia balita memenuhi  
kebutuhan mendasar anak (kebutuhan fisik, kasih 
sayang dan stimulasi)

Jika menyebutkan 
benar 4 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan
 2-3 jawaban, 
maju 1 langkah

Dan jika menyebutkan 1 
atau tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Tablet tambah darah harus diminum 
minimal 90 hari selama masa kehamilan. 

Benar/Salah?

Benar. Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 
tablet tambah darah setiap hari minimal 90 hari. 
Tablet tambah darah diminum malam hari untuk 
mengurangi rasa mual

Jika Benar, boleh melangkah 
ke tangga terdekat sambil 
teriak “Kita Peduli 1000 
HPK”

Jika Salah, jongkok di tempat 
sambil bicara “Tablet tambah 
darah penting untuk Ibu 
hamil”



Sebutkan tips keluarga berkualitas!

Menumbuhkembangkan harapan positif 
dalam keluarga
Memberi teladan yang baik
Senantiasa memberikan nasihat kebaikan
Mencari dan membentuk lingkungan kondusif
Membantu pembiasaan dan pengulangan
Memberi hadiah berupa pujian

Jika menyebutkan 
benar 4 jawaban, 
maju 3 Langkah

Jika hanya menyebutkan
 2-3 jawaban, 
maju 1 langkah

Dan jika menyebutkan 1 
atau tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Apa itu IMD?

Inisiasi Menyusu Dini Jika Benar, maju 1 langkah

Jika Salah, tetap di tempat



Apa pentingnya Ber-KB ?

Menjarangkan kelahiran
Menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim 
Menurunkan angka kematian ibu
Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan
Dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak
Mencegah penularan penyakit berbahaya
Lebih menjamin tumbuh kembang bayi dan anak
Dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga
Pendidikan anak lebih terjamin
Dapat menentukan kualitas sebuah keluarga

Jika menyebutkan 
benar 4 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan
 2-3 jawaban, 
maju 1 langkah

Dan jika menyebutkan 1 
atau tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Ibu hamil tidak boleh mencuci rambut, 
mitos/fakta?

Mitos. Ibu hamil harus menjaga kebersihan diri 
diantaranya mencuci rambut 2-3x dalam seminggu.

Jika Benar, maju ke tangga 
terdekat.

Jika Salah, diam di tempat 
sambil bernyanyi Bangun 
tidur ku terus mandi, tidak 
lupa menggosok gigi, habis 
mandi kutolong ibu 
membersihkan tempat 
tidurku



Sebutkan macam-macam
 alat kontrasepsi!

Pil
Suntik
Kondom
IUD
Implant
Vasektomi
Tubektomi

Jika menyebutkan 
benar 4 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan
 2-3 jawaban, 
maju 1 langkah

Dan jika menyebutkan 1 
atau tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Setelah buang air besar dan buang air 
kecil, ibu hamil perlu cuci tangan dengan 

air saja. Benar/Salah?

Salah. 

Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir 
sebelum makan, setelah buang air besar dan buang 
air kecil

Jika Benar, melangkah ke 
tangga terdekat.

Jika Salah, mundur 1 
langkah.



Sebutkan cara untuk menciptakan 
keluarga yang berkualitas!

Menumbuhkembangkan harapan positif 
dalam keluarga
Memberi teladan yang baik
Senantiasa memberikan nasihat kebaikan
Mencari dan membentuk lingkungan kondusif
Membantu pembiasaan dan pengulangan
Memberi hadiah berupa pujian

Jika menyebutkan 
benar 4 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan
 2-3 jawaban, 
maju 1 langkah

Dan jika menyebutkan 1 
atau tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Apakah kurang tidur berpengaruh
 terhadap kesehatan janin?

Benar. Kurang tidur dan kelelahan memicu 
terjadinya depresi.

Jika Benar, maju 1 langkah.

Jika Salah, mundur 2 
langkah.



Sebutkan 4 Terlalu!

Terlalu muda (usia di bawah 21 tahun)
Terlalu tua (usia di atas 35 tahun
Terlalu sering/dekat (perbedaan usia antar 
anak sangat dekat)
Terlalu banyak (memiliki lebih dari 
empat orang anak)

Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Ibu hamil dikatakan ada faktor risiko 
hipertensi bila tekanan darah berapa?

140/90 mmHg. Tekanan darah normal 120/80 
mmHg. Bila tekanan darah lebih besar/sama 
dengan 140/90 mmHg maka ada faktor risiko 
hipertensi.

Jika Benar, boleh maju 2 
langkah sambil berteriak 
“Ayo Hidup Sehat”

Jika Salah, mohon maaf balik 
ke start



Salam BKB

Orang Tua Hebat…...
Balita Cerdas…..
Keluarga Bahagia

Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Bila tinggi badan <150cm, maka faktor risiko 
panggul sempit sehingga kemungkinan sulit 

melahirkan secara normal. Benar/Salah?

Salah. 

Bila tinggi badan <145cm, maka faktor risiko 
panggul sempit sehingga kemungkinan sulit 
melahirkan secara normal

Jika Benar, maju 5 langkah

Jika Salah, mundur 3 
langkah



Sebutkan Singkatan KKA!

Kartu Kembang Anak Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) merupakan hal 
penting. Ibu hamil dinyatakan menderita kurang energi 
kronis dan berisiko melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) bila ukuran LiLA berapa?

Kurang dari 23,5 cm JIka Benar, melompat dua 
kaki ke depan 3 langkah

Jika Salah, melompat dua 
kaki ke belakang 1 langkah



Apa yang dimaksud
 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)?

Pemberian ASI pertama kali pada bayi saat lahir, 
dimana bayi diletakan pada dada ibu dan 
bayi mencari putting susu sendiri

Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Ibu hamil minum air harus banyak, mini-
mal 1 galon per hari. Mitos/Fakta?

Mitos. 

Kebutuhan air minum saat hamil adalah 10 gelas 
per hari

Jika Benar, maju ke tangga 
terdekat

Jika Salah, mundur ke ular 
terdekat



Sampai umur berapa anak mendapatkan 
ASI Eksklusif?

6 Bulan Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Kehamilan dapat memicu depresi pada 
beberapa wanita. Mitos/Fakta?

Fakta. Gejala yang dapat mengindikasikan depresi 
adalah :
Perasaan sedih dan tidak punya harapan
Pikiran negative tentang diri sendiri
Kurang tidur
Keinginan yang rendah untuk melakukan 
sesuatu/bersosialisasi
Hilang nafsu makan

Jika Benar, maju 3 langkah 
sambil ketawa-ketawa

Jika Salah, mundur 3 
langkah sambil ketawa-keta-
wa 



Umur berapa anak diberikan 
makanan pendamping ASI?

7 Bulan Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Mengapa suami/keluarga perlu mendampingi 
ibu hamil saat periksa kehamilan?

Agar ibu hamil mendapat dukungan moril yang 
membuatnya senang.

Jika Benar, maju 2 langkah 
sambil lompat 1 kaki

Jika Salah, diam di tempat 
sambil peragakan salam BKB



Apa manfaat Kolostrum?

Untuk kekebalan dan daya tahan tubuh Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Bolehkah suami membantu istrinya yang 
sedang hamil untuk mengerjakan

 pekerjaan rumah?

Boleh. 

Seluruh anggota keluarga harus memperhatikan 
aktivitas fisik ibu hamil agar tidak kelelahan.

Jika Benar, maju 1 langkah 
sambil tangan di pinggang

Jika Salah, mundur 2 
langkah sambil pegang 
kedua telinga



Sebutkan 3 contoh fungsi ekonomi!

Hemat
Teliti
Disiplin
Peduli
Ulet

Jika benar 3 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan 2 
atau salah, 
mundur 3 langkah

Sebutkan 3 tanda bahaya/keluhan yang dialami ibu 
hamil sehingga harus segera dibawa ke 

fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dokter 
atau bidan)!

Muntah terus dan tidak mau makan
Demam tinggi
Bengkak kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala diserta kejang
Janin dirasa kurang bergerak
Pendarahan 
Air ketuban keluar sebelum waktunya
Terasa sakit saat kencing/keputihan/gatal di daerah kemaluan
Batuk lama lebih dari 2 minggu
Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada
Diare berulang
Sulit tidur dan cemas berlebihan

Jika Benar 3, maka maju ke 
kotak nomor 16. Jika Benar 
1-2, maka maju satu 
langkah.

Jika Salah. Mundur ke ular 
terdekat



Pada usia berapa ibu 
berhenti melahirkan?

35 tahun ke atas Jika jawaban benar, 
maju 1 langkah

Jika jawaban salah, 
mundur 1 langkah

Sebutkan salah satu tanda awal
 persalinan!

Perut mules teratur, keluar lendir bercampur 
darah /keluar cairan ketuban dari jalan lahir. 

Jika  Benar, maju 1 langkah

Jika Salah, mundur 1 langkah



Bagaimana agar kebutuhan gizi pada 
1000 HPK dapat terpenuhi?

Ibu hamil makan makan bergizi  
IMD
Asi Eksklusif
Imunisasi 
Pemberian kapsul vitamin A
Cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah 
makan
Hindari  makanan yang berpengawet 

Jika menyebutkan 
benar 4 jawaban, 
maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan
 2-3 jawaban, 
maju 1 langkah

Dan jika menyebutkan 1 
atau tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Bila ibu hamil stress, janin juga stress. 
Mitos/Fakta?

Fakta.

Menurut Bruce Lipton, Ph.D ahli biologi dan penu-
lis, emosi dan nutrisi ibu bisa turun ke janin melalui 
darah dan plasenta. Jika ibu hamil bahagia, maka 
janin juga bahagia. Sebaliknya jika ibu hamil stress, 
maka janin juga stress

Jika Benar, maju ke kotak 
pertanyaan berikutnya

Jika Salah, mundur ke 
START



Praktikkan cara melakukan rangsan-
gan/stimulasi pada janin! 

Caranya suami mengelus perut ibu hamil sambil 
mengajak bicara.
Suami perlu melakukan rangsangan/stimulasi pada 
janin sejak usia kandungan 4 bulan 

Jika Benar, maju 3 langkah

Jika Salah, mundur ke kotak 
nomor 2 



Ibu hamil harus makan sayur bayam 
setiap hari. Mitos/Fakta?

Mitos. 

Ibu hamil perlu mengonsumsi beragam makanan 
secara proporsional dengan pola gizi seimbang

Jika Benar, maju ke tangga 
terdekat

Jika Salah, mundur ke kotak 
nomor 5


