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the incredible books to have.

Asuhan Kebidanan Komunitas- Dainty
Maternity, SST., M.Keb
Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan
kepada Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha
Bijaksana. Atas karunia-Nya buku ini telah dapat
terselesaikan. Kami berharap buku ini dapat
menambah ilmu pengetahuan bagi para
pembacanya dan dapat digunakan menjadi
panduan dan pedoman, khususnya bagi
mahasiswi Program Studi D-III Kebidanan
semester V (lima) dalam memberikan asuhan
kebidanan dalam komunitas, yang meliputi
asuhan antenatal, intranatal, postnatal, bayi
baru lahir, dan keluarga berencana.
Pengantar Ilmu Kebidanan - Kurnia Indriyanti
Purnama Sari 2022-06-09
Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang
mempelajari keilmuan dan seni yang
mempersiapkan kehamilan, menolong
persalinan, nifas dan menyusui, masa interval
dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan
menopause, bayi baru lahir dan balita,
fungsi–fungsi reproduksi manusia serta
memberikan bantuan atau dukungan pada
perempuan, keluarga dan komunitasnya.
Ilmu Kebidanan (Teori, Aplikasi dan- Deki
Isu)
Syaputra ZE, M.Hum. 2022-02-25
Book chapter ini disusun oleh sejumlah
akademisi dan praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing. Buku ini
diharapkan dapat hadir memberi kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan khususnya
terkait dengan Ilmu Kebidanan (Teori, Aplikasi
dan Isu). Sistematika buku Ilmu Kebidanan
(Teori, Aplikasi dan Isu) ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh
penerapan. Oleh karena itu diharapkan book
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chapter ini dapat menjawab tantangan dan
persoalan dalam sistem pengajaran baik di
perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN
KEBIDANAN - Novita Lusiana, S.K.M., M.Kes.
2015-04-29
Penelitian kebidanan merupakan suatu kegiatan
penelitian yang membahas masalah kebidanan
yang timbul berdasarkan teori-teori ilmiah dan
kenyataan objektif sehingga dapat dibuat suatu
analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan
yang benar dalam menjawab masalah yang
sedang dibahas. Masalah kesehatan terjadi
apabila terdapat kesenjangan antara apa yang
seharusnya ada dengan apa yang sekarang ada.
selain kesenjangan, juga dapat berupa
kontroversi, inkonsistensi maupun perbedaan.
[Penerbit Deepublish, Deepublish, Kesehatan]
Modul Ajar I KEBIDANAN KOMUNITAS Rosmiati, S.ST., M.Kes 2022-07-01
Buku Modul Kebidanan Komunitas ini disusun
dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan
ajar untuk Mata Kuliah Kebidanan Komunitas
bagi Mahasiswa yang mengikuti pendidikan D.III
Kebidanan.
Majalah IM Indonesia - Majalah IM Indonesia
2019-03-01
Pemimpin inspiratif sangat dibutuhkan saat ini,
karena akan semakin banyak anak bangsa yang
dikemudian hari akan turut berperan sebagai
agen perubahan yang siap memimpin dan secara
tidak sadar mengubah pola mental bangsa
menjadi lebih Kreatif dan Prestatif. Berangkat
dari konsistensi kami dalam menampilan tokoh
pengusaha, eksekutif, legislatif, professional,
dan CEO dari berbagai latar belakang yang
dilandasi komitmen untuk terus memberikan
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apresiasi kepada me-reka yang telah menebar
inspirasi bagi bangsa dan negara, dengan tujuan
melahirkan banyak pemimpin yang nantinya
dapat ikut berkontibusi nyata terhadap
pembangunan di tanah air. Hal ini tentunya
dimulai dari sebuah langkah kecil yang terilhami
oleh orang-orang hebat yang secara nyata telah
sukses menjadi pemimpin dan menginspirasi
banyak orang. Semoga dengan tampilnya para
profil terbaik anak bangsa ini dapat dijadikan
sebagai ajang untuk saling berbagi dan
mengenal lebih dekat serta senantiasa
menciptakan sinergi positif dalam menumbuh
kembangkan pembangunan menuju masa depan
Bangsa Indonesia yang lebih baik, serta
tentunya menunjang program pemerintah dalam
meningkatkan mutu sumber daya manusia
Indonesia.
Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komunitas
- Hilda
Prajayanti 2022-04-12
Kebidanan komunitas adalah pelayanan
kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek
psikososial budaya yang ada di komunitas
(masyarakat sekitar). Bidan adalah tenaga
kesehatan yang sangat dekat dengan
masyarakat, sehingga seorang bidan dituntut
mampu memberikan pelayanan yang bersifat
kelompok maupun individual. Bidan berperan
sebagai pemberi asuhan secara komprehensif
dan profesional yang berfokus pada keunikan
perempuan untuk mencapai reproduksi sehat,
pencapaian peran ibu, dan kualitas pengasuhan
anak. Seorang bidan komunitas mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya kesehatan perempuan di wilayah
kerjanya sehingga masyarakat mampu
mengenali masalah dan kebutuhan serta mampu
memecahkan masalahnya secara mandiri. Buku
ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama
membahas tentang konsep kebidanan
komunitas, bab dua membahas tentang masalah
kebidanan komunitas, bab tiga membahas
tentang strategi, tugas dan tanggung jawab
bidan di komunitas, dan bab empat membahas
aspek perlindungan hukum bagi bidan
komunitas. Adapun bab lima membahas tentang
manajerial asuhan kebidanan di komunitas, bab
enam membahas tentang pengelolaan program
KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di wilayah kerja,
dan bab tujuh membahas tentang peran serta
masyarakat di komunitas.
asuhan-kebidanan-komunitas-i

Kesehatan Reproduksi Remaja dan Napza 2022-09-27
Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan
pertambahan ukuran. Perubahan ini hanya
berkisar pada aspek fisik individu. Pertumbuhan
itu melibatkan perubahan baik internal maupun
eksternal. Pertumbuhan internal meliputi
perubahan ukuran gastrointestinal, peningkatan
ukuran dan berat jantung dan paru-paru,
peningkatan perkembangan sistem gonad, dan
berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan
eksternal meliputi pertambahan tinggi badan,
pertambahan lingkar tubuh, perbandingan
panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ
seks, dan munculnya atau tumbuhnya ciri-ciri
seksual sekunder dan primer . Pada masa remaja
ini, individu mengalami berbagai perubahan,
baik secara fisik maupun psikis. Berbagai
perubahan ini ada yang dapat dilalui oleh remaja
dengan baik dan ada juga sebagain remaja yang
mengalami hambatan dan gangguan dalam
proses perkembangannya sehingga dapat
menghambat pencapaian tugas perkembangan
selanjutnya. Faktor yang menyebabkan
perubahan fisik pada remaja adalah adanya dua
kelenjar yang mulai bekerja aktif dalam sistem
endokrin. Kelenjar pituitary yang terletak dasar
otak mengeluarkan dua hormon yang
berhubungan erat dengan perubahan fisik
remaja yaitu hormon pertumbuhan yang
menyebabkan terjadinya perubahan ukuran
tubuh dan hormon gonadotropik yang
merangsang gonad agar mulai aktif bekerja.
Kedua hormon. Setelah mencapai kematangan
genital, hormon gonad berhenti aktif dalam
hormon pertumbuhan. Keseimbangan yang tepat
antara kelenjar pituitary dan gonad akan
menimbulkan perkembangan fisik yang tepat.
Akan tetapi sebaliknya, bila terjadi gangguan
dalam keseimbangan ini, akan timbul
penyimpangan pertumbuhan.
Asuhan Keperawatan Kehamilan - Yuanita
Syaiful, S.Kep.Ns., M.Kep
Konsep dan Strategi Mewujudkan PIS-PK
(Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga)- Astin Nur Hanifah 2022-09-13
Pada buku ini para penulis berupaya
menghadirkan kebaruan berdasarkan literatur
dan program relatif baru. Adapun metode
penyusunan naskah menggunakan studi pustaka.
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Secara struktur buku ini terdiri dari 12 bab yang
merupakan 12 indikator PIS-PK.
Teori Konsep Kebidanan - Visti Delvina
2022-06-09
Buku Konsep Dasar Kebidanan bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada pembaca agar
dapat memahami konsep dsar kebidanan pada
umumnya dan mutu pelayanan kebidanan
khususnya dan dapat menerapkannya kepada
masyarakat secara umum dan khususnya kepada
pasien kebidanan dan keluarganya.
Konsep asuhan kesehatan reproduksi untuk
mahasiswa kebidanan - Agi Yulia Ria Dini
2022-08-20
Sehat merupakan suatu keadaan sejahtera dari
badan (jasmani), jiwa (rohani) dan sosial yang
yang memungkinkan setiap orang hidup secara
sosial dan ekonomis. Banyak faktor yang
mempengaruhi status kesehatan suatu
masyarakat, salah satunya adalah kesehatan
reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan
unsur yang penting dalam kesehatan umum,
baik perempuan maupun laki-laki. Kesehatan
reproduksi juga dapat mempengaruhi kesehatan
bayi, anak-anak, remaja dan orang yang berusia
diluar masa reproduksi (menopause).
Pemahaman mengenai pengaruh kesehatan
reproduksi ini belum dipahami secara luas. Hal
ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang
benar mengenai kesehatan reproduksi.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai masalah
kesehatan reproduksi melahirkan masalahmasalah baru yang diakibatkan perilaku yang
tidak aman, misal dengan munculnya penyakit
menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS (Emilia,
2019).
ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS - Heti
Ira Ayue, SST,M.Keb 2022-03-07

Komunitas
Pengantar Ilmu Kebidanan dan Etikolegal
dalam Praktik Kebidanan - Findy Hindratni |
Wahyu Fuji Hariani 2022-11-07
Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan
praktisi sesuai dengan kepakarannya masingmasing. Buku ini diharapkan dapat hadir
memberikan kontribusi positif dalam ilmu
pengetahuan khususnya terkait dengan
Pengantar Ilmu Kebidanan dan Etikolegal dalam
Praktik Kebidanan. Sistematika buku Pengantar
Ilmu Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik
Kebidanan ini mengacu pada pendekatan konsep
teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu
diharapkan buku ini dapat menjawab tantangan
dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di
perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
ETIKA PROFESI KEBIDANAN - Andi Syarifah
Irmadani; Dian Purnamasari; St. Subriani, S. ST,
M. Kes, M. Keb; Andi Arlina; Winda Dwi Puspita,
S. ST. , M. Keb; Tahira,S. ST. ,M. Keb; Salina, S.
ST. , M. Keb; Tri Rikhaniarti; Kartika Sari
Makmun; Nazilla Nugraheni, S. ST. ,M. Keb;
Mantasia; Risna Ayu Rahmadani, S. ST. ,M. Kes.
2022-10-19
Etika profesi kebidanan merupakan standar
perilaku seorang bidan dalam melaksanakan
profesinya. Dalam menjalankan profesinya,
bidan harus bisa memberikan pelayanan yang
tepat sesuai kebutuhan, memberikan rasa aman,
nyaman, menjaga privasi.
Kupas tuntas seputar asuhan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal
- Agung Putri Harsa
Satya Nugraha 2022-08-20
Kegawatdaruratan adalah kejadian yang tidak
diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali
merupakan kejadian yang berbahaya (Dorlan,
2011). Kegawatdaruratan dapat juga
didefinisikan sebagai situasi serius dan kadang
kala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan
tidak terduga dan membutuhkan tindakan
segera guna menyelamatkan jiwa/ nyawa
(Campbell, 2000). Sedangkan kegawatdaruratan
obstetri adalah kondisi Kesehatan yang
mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan
atau selama dan sesudah persalinan dan
kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan
gangguan dalam kehamilan yang mengancam
keselamatan ibu dan bayinya. Kasus gawat
darurat obstetri adalah kasus obstetri yang
apabila tidak segera ditangani akan berakibat

Kebidanan Komunitas - Anjar Astuti
2022-06-27
Konsep Dasar Kebidanan Komunitas, Identifikasi
Masalah Kebidanan Di Komunitas, Strategi
Pelayanan Kebidanan Di Komunitas, Tugas Dan
Tanggung Jawab Bidan Di Komunitas, Mengelola
Program Kia/Kb Di Wilayah Kerja (Pws Kia),
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kebidanan,
Menggerakkan Dan Meningkatkan Peran Serta
Masyarakat, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan
Pelayanan Kebidanan Komunitas Dan Aspek
Perlindungan Hukum Bagi Praktisi Bidan Di
asuhan-kebidanan-komunitas-i
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kematian ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi
penyebab utama kematian ibu janin dan bayi
baru lahir (Saifuddin, 2002). Masalah
kegawatdaruratan selama kehamilan dapat
disebabkan oleh komplikasi kehamilan spesifik
atau penyakit medis atau bedah yang timbul
secara bersamaan.
MENGENAL KESEHATAN REPRODUKSI Mutmainnah.HS.S.Kep.Ns,.M.Kes
Penulisan buku ini dilakukan secara
berkolaborasi yang ditulis selama 2 Bulan lebih
sejak September sampai Nopember 2021 yang
ditulis oleh beberapa penulis dari berbagai
Institusi atau Instansi sesuai latar belakang
kelimuan masing- masing penulis. Kesehatan
reproduksi (kespro) merupakan masalah vital
dalam pembangunan kesehatan pada khususnya,
karena tidak akan dapat diselesaikan dengan
jalan kuratif saja, namun justru yang lebih
penting adalah dengan melakukan upaya
preventif. Kespro menjadi perhatian pemerintah,
karena hal ini menjadi masalah yang serius
sepanjang hidup. Pemerintah tetap melihat
penanganan persoalan kespro remaja dalam
konteks perundangundangan yang berlaku dan
kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia
Dasar-Dasar Ilmu Gizi - Wardawati 2022-05-04
Gizi berperan penting dalam kehidupan
manusia. Tanpa gizi yang baik, kita tidak bisa
merasakan hidup sehat dan tanpa kesehatan
yang baik juga kita tidak bisa menjalani hidup
dengan baik. Gizi berkaitan erat dengan
makanan. Status gizi seseorang ditentukan oleh
apa yang dimakannya. Untuk itu diperlukan
makanan-makanan yang sehat dan seimbang
agar kita bisa memperoleh gizi yang seimbang.
Gizi memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak
hanya mencakup masalah klinis, tetapi juga
mencakup kehidupan masyarakat luas. Oleh
karena itu, dizaman sekarang, pengetahuan
tentang ilmu gizi berkembang pesat, sehingga
masyarakat bisa dengan mudah mengetahui
tentang gizi dan mampu menerapkan gizi
seimbang dalam kehidupannya untuk
mewujudkan hidup sehat dan sejahtera dengan
asupan gizi yang baik.
Panduan Praktikum Asuhan Kebidanan dan
Keterampilan Dasar Kebidanan (KDK)
- Tuti
Meihartati., S.ST.M.Kes; Ivong Rusdiyanti, S.ST.,
M.M; Aries Abiyoga., S.Kep., Ns., M.Kep
2021-11-16
asuhan-kebidanan-komunitas-i

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi
Robbi atas terselesainya buku Panduan
Praktikum Asuhan Kebidanan dan Keterampilan
Dasar Kebidanan (KDK). Rasa terima kasih yang
dalam penulis sampaikan pada semua pihak
sumber bacaan baik yang berasal dari media
buku kesehatan, jurnal kesehatan dan internet
yang telah banyak membantu dari segi referensi
dalam penyusunan buku modul ini. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa 66% persalinan,
93% kunjungan antenatal dan 80 % dari
pelayanan keluarga berencana dilakukan oleh
bidan. Bidan sangat berperan dalam pencapaian
53 % prevalensi pemakaian kontrasepsi. Apalagi,
58% pelayanan kontrasepsi suntik dilakukan
oleh bidan praktek swasta dan 25% pemakai
kontrasepsi Pil, IUD dan implant dilayani oleh
bidan praktek swasta. Disisi lain, sukses yang
telah diraih selama ini menimbulkan tantangan
baru bersama dengan kemajuan pembangunan
di tanah air. Kesejahteraan yang semakin
meningkat disertai dengan tingkat pendidikan
masyarakat akan menimbulkan tuntutan kualitas
pelayanan. Buku Panduan Praktikum Asuhan
Kebidanan dan KDK ini hadir sebagai upaya
untuk melengkapi materi kuliah bacaan pada
program studi kebidanan, hal ini mengingat
masih minimnya buku sejenis yang membahas
tentang prosedur mata kuliah praktikum
laboratorium KDK dan Asuhan Kebidanan
Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir,
Kegawat-daruratan Maternal dan Neonatal serta
Pelayanan KB. Buku ini disusun berdasarkan
kurikulum mahasiswa kesehatan khususnya
kebidanan dan keperawatan, sehingga
diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber
referensi dalam pembelajaran baik bagi
mahasiswa maupun dosen. Buku ini memuat
mengenai bagaimana dasar-dasar standar
operasional prosedur (SOP) mata kuliah
praktikum laboratorium KDK dan Asuhan
Kebidanan Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi
Baru Lahir, Kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal serta Pelayanan KB, mata kuliah
tersebut merupakan kurikulum inti bagi
mahasiswa program studi D-III kebidanan di
seluruh Indonesia, dengan adanya buku ini
diharapkan dapat menambah acuan atau
pedoman bagi mahasiswa kebidanan dan
keperawatan serta dosen untuk mempermudah
dalam proses belajar mengajar praktikum di
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laboratorium maupun lahan praktik.
Modul praktikum asuhan kebidanan nifas dan
menyusui - Umi Ma’rifah.S.ST.,M.Kes , Nova
Elok Mardiyana S.ST.M.Keb 2022-08-24
Sesuai dengan standar kompetensi bidan pada
kompetensi keempat dijelaskan bahwa “Seorang
bidan harus mampu memberikan asuhan yang
bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayan
setempat selama persalinan, memimpin selama
persalinan yang bersih dan aman, menangani
situasi kegawatdaruratan tertentu untuk
mengoptimalkan kesehatan dan bayinya yang
baru lahir” . Standar kompetensi tersebut
merupakan dasar bagi pendidikan kebidanan
untuk memberikan mata kuliah asuhan
kebidanan persalinan dan bayi baru lahir.
KESEHATAN IBU DAN ANAK
- Andriana, S.ST.,
M.Keb. 2022-08-01
1.KONSEP KESEHATAN IBU DAN ANAK
Andriana, S.ST., M.Keb. 2.PELAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI Silfina Indriani,
S.ST., M.Keb. 3.MENGENAL PENYEBAB DAN
BAHAYA PERDARAHAN ANTEPARTUM
SELAMA KEHAMILAN Defi Yulita, S.Sit,
M.Biomed. 4.KONSEP DASAR PELAYANAN
SELAMA MASA PERSALINAN DAN KELAHIRAN
Bd.NiraKirana, S.ST. 5.PELAYANAN SELAMA
MASA NIFAS Syaflindawati, S.ST., M.Keb.
6.PELAYANAN BAYI BARU LAHIR Kristiova
Masnita Saragih, S.ST., M.Kes. 7.PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA Afrida Yelni, S.ST.,
M.Keb. 8.PELAYANAN KESEHATAN BAYI,
BALITA, DAN ANAK Adevia Maulidya Chikmah,
S.ST., M.Kes. 9.PELAYANAN ANAK SEKOLAH
DAN REMAJA Dr.Yusriani, SKM., M.Kes.
10.POLA HIDUP SEHAT DAN PENCEGAHAN
STUNTING Lilis Maghfuroh, S.Kep., Ners.,
M.Kes. 11.EDUKASI GIZI PADA IBU DAN ANAK
DALAM PENCEGAHAN STUNTING Istiqomah
Dwi Andari, S.ST., M.Kes 12.PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM MASA
PANDEMI COVID-19 Alyxia Gita Stellata,
S.Tr.Keb., M.Keb. 13.OPTIMALISASI MUTU
PELAYANAN KIA DI MASA PANDEMI COVID-19
Riska Arsita Harnawati, S.ST., M.M(Kes) Editor :
Lulu Mamlukah Rosmayanti, S.Tr. Keb., M.HKes
Majalah IM Indonesia : Top Profil Pemimpin
Pembawa Perubahan 2018 - Majalah IM
Indonesia
Pemimpin inspiratif sangat dibutuhkan saat ini,
karena akan semakin banyak anak bangsa yang
asuhan-kebidanan-komunitas-i
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dikemudian hari akan turut berperan sebagai
agen perubahan yang siap memimpin dan secara
tidak sadar mengubah pola mental bangsa
menjadi lebih Kreatif dan Prestatif. Berangkat
dari konsistensi kami dalam menampilan tokoh
pengusaha, eksekutif, legislatif, professional,
dan CEO dari berbagai latar belakang yang
dilandasi komitmen untuk terus memberikan
apresiasi kepada me-reka yang telah menebar
inspirasi bagi bangsa dan negara, dengan tujuan
melahirkan banyak pemimpin yang nantinya
dapat ikut berkontibusi nyata terhadap
pembangunan di tanah air. Hal ini tentunya
dimulai dari sebuah langkah kecil yang terilhami
oleh orang-orang hebat yang secara nyata telah
sukses menjadi pemimpin dan menginspirasi
banyak orang. Semoga dengan tampilnya para
profil terbaik anak bangsa ini dapat dijadikan
sebagai ajang untuk saling berbagi dan
mengenal lebih dekat serta senantiasa
menciptakan sinergi positif dalam menumbuh
kembangkan pembangunan menuju masa depan
Bangsa Indonesia yang lebih baik, serta
tentunya menunjang program pemerintah dalam
meningkatkan mutu sumber daya manusia
Indonesia.
MODEL PENJAMINAN MUTU DI AKADEMI
KEBIDANAN SAMARINDA
- Evy Nurachma
2020-06-15
Pelayanan kebidanan merupakan hak mutlak
setiap individu dan selayaknya merupakan
tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua
jajaran profesi kebidanan maupun para
pemegang kebijakan. Pertumbuhan penduduk di
negara berkembang termasuk Indonesia,
seringkali tidak disertai dengan peningkatan
pelayanan kebidanan yang memadai sehingga
merupakan penyebab potensial terjadinya
masalah kebidanan, seperti meningkatnya
morbiditas dan mortalitas berbagai penyakit
serta permasalahan kebidanan lainnya. Dalam
kondisi ini, selain akses terhadap fasilitas
kebidanan, hal penting yang harus dipersiap
adalah kualitas sumber daya tenaga kebidanan
dimana peningkatan kualitas tersebut harus
didukung dengan peningkatan kualitas akademi
kebidanan. Adanya globalisasi yang didukung
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin maju menuntut akademi kebidanan
menyiapkan sumber daya yang berkualitas
tinggi untuk menghadapi persaingan global.
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Tenaga bidan saat ini diharapkan memiliki
kompetensi yang mampu menjawab tantangan
baik nasional, regional maupun global. Tujuan
yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu
untuk mendeskripsikan Sistem Penjaminan Mutu
Internal di Akademi Kebidanan Samarinda.
Kumpulan Asuhan Kebidanan - Eka Sarofah
Ningsih, SST., M.Kes 2022-06-23
Buku Ini Membahas Tentang: 1. Asuhan
Kebidanan Kesehatan Reproduksi 2. asuhan
kebidanan Keluaga Berencana (KB) 3. Asuhan
Kebidanan Holistik Kehamilan iv 4. Asuhan
Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir 5.
Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui 6.
Asuhan Kebidanan Neonatus 7. Asuhan
Kebidanan Bayi dan Balita 8. Asuhan
Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 9.
Asuhan Kebidanan Komunitas 10. Asuhan
Kebidanan Komplementer
Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Sulistyani Prabu Aji 2022-08-10
Konsep Dasar Persalinan, Manajemen Kebidanan
dalam Persalinan, Komunikasi dalam, Evidance
Based dalam Persalinan, Faktor-Faktor yang
Memengaruhi Persalinan, Perubahan Fisiologis
dan Psikologis Ibu Dalam Masa Persalinan,
Kebutuhan Dasar Ibu Pada Masa Bersalin Kala I,
II, III dan IV, Asuhan Kebidanan dada Kala I, II,
III dan IV Persalinan, Partograf, Asuhan
Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal 1 Jam,
Pertolongan Persalinan Normal, Etika dan
Kewenangan Bidan dalam Asuhan Kebidanan
Persalinan, Problem Solving dalam Asuhan
Persalinan, Dokumentasi Asuhan Persalinan.
Buku Ajar Kebidanan Komunitas - Intan Sari
2022-07-11
Kebidanan komunitas adalah bentuk pelayanan
kebidanan secara profesional untuk masyarakat
luas khususnya kesehatan ibu dan anak. Adapun
ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas
dilaksanakan di luar rumah sakit dan institusi
terkait. Tujuan kebidanan komunitas adalah
untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak,
membantu meningkatkan kemandirian
masyarakat dalam mengatasi masalah yang
berkaitan dengan kebidanan komunitas demi
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.
Buku Ajar Kebidanan Komunitas ini merupakan
panduan lengkap dalam memberikan asuhan
kebidanan kepada keluarga dan masyarakat di
dalam ruang lingkup komunitas. Buku ajar ini
asuhan-kebidanan-komunitas-i

berisi pendekatan evidence-based sehingga
aplikatif untuk digunakan mahasiswa kebidanan.
Selain itu, penulisan Buku ajar yang sistematis
memudahkannya untuk dibaca oleh mahasiswa
kebidanan.
Aplikasi Terapi Komplementer di Kebidanan Ashriady 2022-10-10
Buku ini disusun oleh sejumlah dosen dan
praktisi sesuai dengan kepakarannya masingmasing. Buku ini diharapkan dapat hadir dan
memberi kontribusi positif dalam ilmu
pengetahuan khususnya terkait dengan “Aplikasi
Terapi Komplementer Di Kebidanan”, buku ini
memberikan nuansa berbeda yang saling
menyempurnakan dari setiap pembahasannya,
bukan hanya dari segi konsep yang tertuang
dengan detail, melainkan contoh yang sesuai
dan mudah dipahami dalam konsep dan aplikasi
Terapi Komplementer di Kebidanan. Sistematika
buku ini dengan judul “Aplikasi Terapi
Komplementer Di Kebidanan”, mengacu pada
konsep dan pembahasan hal yang terkait. Buku
ini terdiri atas 14 bab yang dijelaskan secara
rinci dalam pembahasan antara lain mengenai:
Gambaran Umum, Sejarah, Perkembangan
Terapi Komplementer; Aspek Legal Dan Etik
Terapi Komplementer Di Kebidanan; Peran Dan
Fungsi Bidan Dalam Praktik Mandiri Serta
Terapi Komplementer; Fisiologi Kehamilan
(Trimester I, Trimester II, Trimester III); Konsep
Dan Klasifikasi Terapi Komplementer; Ratus
Vagina: Terapi Holistik Untuk Keputihan; Terapi
Komplementer: Terapi Herbal; Terapi
Komplementer : Terapi Energi; Manusia Dan
Kekuatan Pikiran; Terapi Komplementer Pada
Remaja Dengan PMS, Dysmenorhe; Terapi
Komplementer Pada Masa Kehamilan; Terapi
Komplementer Pada Masa Persalinan; Terapi
Komplementer Pada Masa Nifas; Terapi
Komplomenter Pada Masa Menopause
Asuhan Kebidanan Komplementer - Ponco
Indah Arista Sari 2022-10-24
Konsep dasar asuhan komplementer, praktik
kebidanan komplementer dalam aspek budaya,
praktik kebidanan komplementer dalam aspek
legal, peran bidan dalam terapi komplementer,
jenis dan kategori terapi, safety complementary
care, fungsi fisiologi tubuh wanita setiap siklus
dengan terapi komplementer, terapi
komplementer masa kehamilan, terapi
komplementer dalam masa persalinan, terapi
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komplementer pada masa nifas, terapi
komplementer dalam masa remaja, terapi
komplementer pada masa bayi, terapi
komplementer dalam masa anak pra sekolah,
terapi komplementer dalam masa menopause,
dan terapi komplementer pada masa antara
Konsep Kebidanan - Hatijar 2022-11-03
Buku Konsep Kebidanan membahas berbagai
konsep dasar kebidanan mulai dari sejarah
bidan, falisofi kebidanan dan definisi
kebidanan,paradigma kebidanan; peran fungsi
dan kompetensi bidan, teori dan model
konseptual asuhan kebidanan, bidan sebagai
profesi, sistem penghargaan bagi bidan, dasar
praktik kebidanan dan prinsip perkembangan
karir bidan. Selain itu, buku ini juga membahas
tentang manajemen kebidanan sebagai bentuk
pendekatan yang dilakukan bidan dalam
memberikan asuhan kebidanan yang efektif.
Mata Kuliah Konsep Kebidanan disusun
mengacu pada kurikulum kebidanan sehingga
dapat diterapkan dalam lingkungan kerja. Buku
ini bisa dijadikan sebagai referensi, baik untuk
dosen maupun mahasiswa kebidanan. Materi
yang disajikan pada buku ini meliputi : Bab 1
Membahas tentang sejarah pelayanan kebidanan
dan Pendidikan bidan Bab 2 Menejelaskan
tentang filosofi kebidanan dan definisi bidan Bab
3 Menjelaskan tentang paradigma asuhan
kebidanan Bab 4 Menjelaskan tentang
peran,fungsi dan kompetensi bidan Bab 5
Menjelaskan tentang teori dan model konseptual
asuhan kebidanan Bab 6 Menjelaskan tentang
bidan sebagai profesi Bab 7 Menjelaskan Sistem
penghargaan bagi bidan Bab 8 Prinsip
Perkembangan karir bidan Bab 9 Dasar Praktik
Kebidanan
ASUHAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN DAN
ANAK DENGAN KONDISI RENTAN UNTUK
MAHASISWA KEBIDANAN - Hanny Puspita
Ariani 2022-08-31
Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat
yang mudah terpapar pada kondisi kesehatan
yang rendah, yang termasuk ke dalam kelompok
ini antara lain : kelompok minoritas, masyarakat
yang tidak memiliki asuransi kesehatan,
kelompok masyarakat pengidap HIV / AIDS,
anak-anak, lansia, masyarakat miskin, dan para
gelandangan. Menurut UU 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 5
disebutkan Setiap orang yang termasuk
asuhan-kebidanan-komunitas-i

kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih
berkenaan dengan kekhususannya. Karena
banyak kelompok yang terpinggirkan sering
tidak mempercayai sistem layanan kesehatan
dan memiliki keengganan untuk menghubungi
tenaga kesehatan. Status sosial ekonomi rendah
(Perbedaan dalam pendapatan dan pencapaian
pendidikan dikaitkan dengan harapan hidup
yang lebih pendek, status kesehatan yang lebih
buruk; Kurangnya asuransi kesehatan; dan
perbedaan ras / etnis) adalah salah satu
penyebab terbesar dari status kesehatan yang
buruk sebagian besar populasi rentan.
Buku Ajar Konsep Kebidanan - Riana Ulfah, S.
ST., M. Km. 2020-11-25
Kebidanan merupakan ilmu yg terbentuk dari
sintesa berbagai disiplin ilmu (multi disiplin)
yang terkait dengan pelayanan kebidanan,
meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan,
ilmu perilaku, ilmu sosial budaya, ilmu
kesehatan masyarakat dan ilmu manajemen
untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu
dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post
partum, bayi baru lahir. Konsep kebidanan
merupakan suatu kerangka dalam bidang
keilmuan bidan yang meliputi dan membahas
mengenai definisi bidan, falsafah kebidanan,
teori dan praktek kebidanan atau midwifery ,
tinjauan keilmuan kebidanan, bahasan mengenai
beberapa bagian dari ilmu kebidanan, pelayanan
kebidanan, praktek kebidanan, asuhan
kebidanan, serta manajemen kebidanan. Profesi
kebidanan merupakan salah satu profesi
kesehatan yang selalu bersinggungan dengan
masyarakat khususnya kaum wanita. Hal itu
yang menjadikan bidan sebagai profesi yang
strategis. Dengan kestrategisannya, maka
diperlukan bidan berkualitas yang memiliki
dasar yang kuat ilmu pengetahuan, selalu
menjunjung tinggi etika, moral, serta nilai-nilai
yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut,
sangat penting bagi seorang bidan untuk
mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan
etika, moral, serta nilai-nilai agar tidak
menimbulkan konflik dalam menjalankan tugas
sesuai dengan kopetensi keprofesiannya. Buku
Konsep Kebidanan dibuat untuk menjawab
kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya
mahasiswa kebidanan, bidan dalam menjalankan
tugas dan kopetensinya di masyarakat. Buku ini
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disusun dengan menelaah hasil-hasil penelitian
yang sudah ada serta berdasar pada kompetensi
dasar karena setiap babnya telah disesuaikan
dengan garis-garis besar pengajaran yang
diharapkan dapat membentuk karakter diri yang
sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi seorang
bidan.
Pendidikan Ilmu Kebidanan - Dr. Hamdan
Firmansyah, MMPd, MH 2022-01-05
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi
kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan
khususnya terkait dengan Pendidikan Ilmu
Kebidanan. Sistematika buku Pendidikan Ilmu
Kebidanan ini mengacu pada pendekatan konsep
teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu
diharapkan book chapter ini dapat menjawab
tantangan dan persoalan dalam sistem
pengajaran di perguruan tinggi dan sejenis
lainnya.
Pelayanan asuhan komunitas dalam praktik
kebidanan - Sylvina Rahmawati 2022-08-20
Makna Bidan dalam Ikatan Bidan Indonesia
merupakan seorang wanita yang telah
menyelesaikan pendidikan diploma tiga
kebidanan yang diakui pemerintah dan
organisasi profesi diwilayah Negara Republik
Indonesia serta memiliki kualifikasi untuk
diregister dan secara sah mendapat lisensi
untuk melaksanakan praktik kebidanan
dimasyarakat. Bidan wajib seorang wanita,
karena bidan akan menjadi sahabat wanita
terutama dalam hal reproduksi wanita. Seorang
bidan juga mendampingi dan menolong ibu saat
persalinan, tugas yang menjadi tanggung jawab
bidan sangat mulia dan juga selalu setia
mendampingi dan menolong ibu dalam
melahirkan kemudian merawat bayinya dengan
baik. Dalam menjalankan perannya seorang
bidan dituntut untuk profesional kemudian
bertanggung jawab dalam bekerja sebagai mitra
wanita dalam memberikan dukungan yang
diperlukan oleh seorang ibu, asuhan dan
konseling selama kehamilan, persalinan dan post
partum yang berkualitas, sehingga Ibu dan bayi
sehat dan bahagia.
PENCEGAHAN ANEMIA DENGAN MAKANAN
TAMBAHAN - Iis Sopiah Suryani., SST., M.Keb
2021-11-25
Kondisi anemia pada ibu hamil mempunyai
dampak kesehatan terhadap ibu dan anak dalam
kandungan, Antara lain meningkatkan risiko
asuhan-kebidanan-komunitas-i

bayi dengan berat lahir rendah, keguguran,
kelahiran premature, stunting dan kematian
pada ibu dan bayi baru lahir. Hasil survey
menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu
hamil masih sangat tinggi. Oleh karena itu harus
dilakukan tindakan pencegahan untuk
mengurangi kejadian anemia. Tindakan
pencegahan anemia Selain mengkonsumsi tablet
fe ibu hamil juga dapat mengkonsumsi makanan
tambahan yang diolah sendiri untuk
meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Iis Sopiah Suryani., SST.,M.keb bahwa
olahan ikan lele menjadi otak otak goreng ikan
lele dapat meningkatkan kadar hemoglobin da
saturasi oksigen dalam darah. Ikan lele
merupakan salah satu bahan pangan yang
mudah disajikan serta harganya lebih murah
dari ikan lainnya. Dengan keadaan ibu hamil
yang rentan mengalami anemia maka ibu hamil
harus memenuhi gizinya dengan menambahkan
makanan tambahan, bisa berupa camilan yang
terbuat dai bahan ikan lele sehingga kebutuhan
zat besinya akan terpenuhi.
Perencanaan Persalinan Terstandar &
Pencegahan Komplikasi - Nancy Olii 2021-07-13
Pedoman P4K dengan stiker merupakan
panduan teknis bagi tenaga kesehatan yang
bertugas di Desa/Puskesmas dalam
mengantisipasi berbagai permasalahan yang
terkait dengan angka kematian ibu dan bayi (AKI
dan AKB). Bila dilihat secara mendasar kematian
ibu dan bayi dipengaruhi oleh berbagai faktor di
antaranya sosio ekonomi, demografi dan
geografi serta jangkauan pelayanan kepada
masyarakat. Melalui kerja sama antartenaga
kesehatan dengan keluarga, tokoh masyarakat,
termasuk dengan forum peduli KIA/ Pokja
Posyandu, dan dengan mendekatkan fasilitas
pelayanan kesehatan diharapkan permasalahan
pelayanan kebidanan secara bertahap dapat
ditanggulangi, dengan demikian permasalahan
kesehatan ibu hamil dan bayi bukan hanya
dititikberatkan kepada tenaga kesehatan saja,
melainkan juga untuk partisipasi aktif keluarga
dan masyarakat melalui kemitraan dan fasilitas
Bidan dan Forum Peduli KIA/Pokja Posyandu
yang berbasis masyarakat. Buku ini akan
membahas tentang Perencanaan Persalinan
Terstandar dan Pencegahan Komplikasi dengan
tujuan bisa menjadi panduan bagi ibu hamil
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Perkembangan Pelayanan dan Pendidikan
Bidang, Imunisasi Dasar Pada Bayi dan Balita,
Model Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.
Sari Kurma Vs Teh Percepatan Persalinan Kala I
Fase Aktif Ibu Primigravida - Nurhidayat
Triananinsi, S.ST., M.Keb. 2021-01-07

dalam menjalani kehamilan sehat,
merencanakan dan mempersiapkan persalinan
serta mencegah kemungkinan adanya
komplikasi. Diharapkan dapat membantu bidan
dalam memberikan informasi dan edukasi
kepada ibu hamil sehingga menambah
pengetahuan dan perubahan perilaku ibu hamil
dan keluarga dalam pengambilan keputusan
untuk merencanakan persalinannya.
Kebidanan Komunitas -

Buku ajar kesehatan reproduksi dan
pelayanan keluarga berencana - Lailatul
Nujulah 2022-05-24
Kesehatan Reproduksi menurut WHO (World
Health Organizations) adalah suatu keadaan
fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya
terbebas dari penyakit dan kecacatan tetapi
dalam segala aspek yang berhubungan dengan
sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Atau
suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati
kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan
fungsi dan proses reproduksinya secara sehat
dan aman. Deskripsi kesehatan reproduksi yang
ditetapkan dalam konferensi internasional
kependudukan dan pembangun (International
Conference on Population and
Development/ICPD) pada tahun 2014 di beijing
adalah keadaan sehat sejahtera fisik, mental,
dan sosial yang utuh, bukan hanya terbebas dari
penyakit atau kelemahan, tetapi terbebas dalam
segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi
dan proses reproduksinya.

Pendidikan Ilmu Kebidanan - Bekti Putri
Harwijayanti 2022-08-10
Pengantar Ilmu Kebidanan, Ruang Lingkup
Asuhan Kebidanan, Falsafah dan Filosofi Asuhan
Kebidanan, Manajemen Kebidanan dan Strategi,
Pelayanan Kebidanan Komunitas, Teori dan
Model Konseptual Asuhan Kebidanan, Peran,
Fungsi dan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan
Kebidanan, Kebidanan Sebagai Profesi dan
Paradigma Asuhan Kebidanan, Asuhan Kala I, II,
III, IV Persalinan Normal dan Asuhan Bayi Baru
Lahir, Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi Remaja, Pemeriksaan Fisik dan
Temuan Pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak
Prasekolah, Tumbuh Kembang dan Kebutuhan
Dasar Neonatus Bayi, Balita dan Anak
Prasekolah, Nifas Normal dan Gangguan Medis
Kehamilan, Mutu Pelayanan Kebidanan dan
Metode Peningkatan Mutu Layanan, Sejarah
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