
Panduan Pelaksanaan 
Pembelajaran
Kelas Ibu Online
Bagi Tenaga Kesehatan Pada Masa Pademic COVID 19

BIDAN EUIS



Kelas ibu hamil

ibu-ibu hamil dan ibu dengan balita. 

 adalah kelompok belajar 

Kelas Ibu Online

Untuk mencegah penularan 
kegiatan pertemuan yang melibatkan ibu 
hamil dan balita sementara tidak 
dilaksanakan. Namun sebagai pengganti 
kelas ibu, bisa sementara dilakukan 
melalui “kelas ibu online”. 

Kelas Ibu online adalah kelas ibu yang 
dilakukan secara digital melalui saluran 
media berbasis internet. 

COVID 19, 

Tujuan

KELAS 

IBU

Tujuan kelas ibu hamil adalah meningkatkan 

pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu 

hamil dan balita tentang kehamilan yang sehat 

serta agar memahami kesehatan balita bagi ibu 

dengan balita. 

Hasil akhir adalah menurunkan Angka 

Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita 

serta mencegah mencegah stunting. 



Berbagai media digital bisa dipergunakan sebagai saluran komunikasi 

belajar kelas ibu. Pemilihan jenis media yang paling sesuai, adalah media 

komunikasi yang sudah dipergunakan oleh sebagian besar para ibu. 

Para ibu terbiasa menggunakan aplikasi WhatsUp untuk komunikasi, 

mengirim berita dan bersosialiasi.

Oleh karena itu modul ini membahas cara mengelola kelas ibu online 

menggunakan WhatsUp khususnya mengantar informasi seputar 

Pneumonia.

Mengelola Kelas Ibu Online 

Melalui WhatsApp



3  Langkah Mengelola 
Kelas Ibu Online 
Dengan WhatsUp

1.  Persiapan Alat :
·        Instal WhatsApp Web di komputer 
         Siapkan Hp dan Jaringan internet
·        Menentukan jenis media (audio, visual 
         dan film)

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2.  Persiapan Materi :
·        Menyusun Rencana Pelaksanaan 
         Pembelajaran (RPP)
·        Menyiapkan text 
·        Menyiapkan media (film, infographik, 
         dan flyer)

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 
3.  Koordinasi 
·        Mengajak ibu hamil dan balita yang 
         tertarik ikut kelas ibu 
·        Membuat group WhatsApp (WAG)
         Membuat kesepakatan tanggal dan 
         jam untuk melakukan kelas ibu 
         online dengan para ibu.

Ÿ

Ÿ

Ÿ



Pelaksanaan 

Mengikuti rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

Mengikuti proses dan menggunakan pertanyaaan 

panduan yang diperlukan.

Penutup 

Mengulang pembelajaran dan menyepakati 

tidak lanjut yang 

dilakukan oleh 

ibu dengan 

dukungan bidan.



Kegiatan :  Kelas Ibu hamil dan Ibu dengan Balita

Topik Pembahasan :  Pencegahan Pneumonia pada Anak

Alokasi Waktu :  2 x 45 Menit

Pertemuan Ke :  1, 2

I. Tujuan Pembelajaran

Para ibu mampu : 

1. Menjelaskan perbedaan penyakit pneumonia dan penyakit lainnya 

2. Menjelaskan penyebab pneumonia dan pencegahannya

3. Menjelaskan langkah saat terjadi kondisi bahaya.

Output Kompetensi : 

1. Ibu dapat memahami pneumonia pada anak 

2. Ibu dapat memahami tanda bahaya pneumonia pada anak

Indikator : 

1. Ibu bisa menyebutkan penyebab pneumonia

2. Ibu bisa menyebutkan 3 ciri umum dan spesifik anak sakit pneumonia

3. Ibu bisa mengulang penjelasan tanda bahaya pada anak pneumonia

Outcpme Kompetensi : 

1. Ibu merencanakan langkah langkah pencegahan pneumonia pada 

            anak.

2. Ibu memiliki perencanaan saat menghadapi saat kedaruratan.

II. Materi Pembelajaran

Sesi 1 : Menjelaskan pengenalan pneumonia pada anak

Sesi 2 : Menjelaskan perawatan rumah dan tanda bahaya 

                   pneumonia pada anak 

III. Metode Pembelajaran

1. Model Pembelajaran

SOLE ( Self Organized Learning Environment)

Membangun lingkungan belajar mandiri itulah 

           tujuan metode SOLE. Saat ini, dengan melimpahnya 

informasi, tentunya memudahkan fasilitator untuk 

membantu peserta dalam melakukan eksplorasi mandiri 

pada pengetahuan.

Tugas  utama fasilitator menyediakan desain proses belajar 

yang memungkinkan peserta belajar mandiri, eksplorasi 

dan refleksi. Proses belajar yang sesungguhnya pada 

peserta pembelajaran bukan hanya dari pengajaran 

guru.

 

2. Metode

- Praktikum (Pengamatan)

- Ceramah (audio dan film)

- Diskusi 

- Penugasan

- Quiz

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP )



IV.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke  :  1

Waktu :  45 menit 

1

No.

Melakukan Absensi

Kegiatan

List peserta

Alat Bantu Materi

5 menit

Bunda Cantik dan Soleh           , Apa kabar ? 
Semoga sehat selalu. 
Pagi ini kita akan membahas penyakit 
yang menyerang pernafasan bayi dan 
balita.
Minta waktu ya bunda, Saya yakin 
kelas kita hari ini bisa jadi bekal 
bunda menghindarkan sakit gangguan 
pernafasan pada bayi dan balita. 
Amiin  

������������

Tebak lagu (lagu anak sehat)

Diskusi penyakit saluran pernafsan

Film tentang pneumonia

Tanya jawab (infographik)

STOP - Pneumonia

Testimoni

Mengetik proses belajar

2

3

Mengetik kalimat tujuan Text

Text

Rencana kegiatan pembelajaran 
Kelas Ibu, hari, tanggal, bulan, 2020

Note:

      ??

      Jaga selalu kesehatan.

Wassalam

Bidan xx

������������

Lagu anak sehat4 File audio
lagu anak
sehat

Bunda... setelah mendengar lagi tadi, mari
kita coba tebak, syair lagu yang hilang
di bawah ini :
‘Semasa aku bayi
Selalu diberi .......i
Makanan ......
Dan ......
Yang bisa jawab silahkan ketik : di chat box.

Waktu



No. Kegiatan Alat Bantu Materi

Diskusi penyakit saluran 
pernafasan

5 File 
presentasi 
audio dan 
gambar 
saluran 
pernafasan

Bunda sebentar lagi saya akan kirimkan 
rekaman suara tentang penyait saluran 
pernafasan. Mohon disimak.

(bagikan file tentang penyakit saluran 
pernafasan)

Setelah menyimak rekaman tadi, 
sepengetahuan bunda, 
- Penyakit apa namanya yang menyerang 
   bagian hidung ?
   Apa gejalanya?

   (biarkan peserta mengetik ?)

- Penyakit apa namanya yang menyerang 
   bagian tenggorokan?
   Apa gejalanya?

   (biarkan peserta mengetik ?)

- Penyakit apa namanya yang menyerang 
   bagian paru – paru.
   Apa gejalanya?

   (biarkan peserta mengetik ?)

- Penyakit itu nama daerahnya apa ?

Waktu

Agar bunda lebih jelas tentang penyakit 
pneumonia, berikut saya kirimkan link 
penjelasan pneumonia. 
Linknya di klik saja dan Selamat menonton.

(setelah selesai menonton)

Bunda, setelah menonton tadi, tolong bunda 
tuliskan, apa itu penyakit pneumonia ?

Film 
pneumonia

Film tentang pneumonia

Coba lihat ya bunda informasi ini:
(kirimkan infographik tanda anak sakit 
pneumonia)

Kemudian beri pertanyaan :
Apakah ibu disini pernah mengalami gejala 
serupa ?
Apa yang dilakukan ?

Nah setelah belajar pneumoniaInfographik
STOP

STOP - Pneumonia

Kirimkan
rekaman
audio STOP



No. Kegiatan Alat Bantu Materi

Infographik -
keajaiban
menyusui

Waktu

Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada dua
kegiatan yang harus dilakukan :

Pertama, bunda tolong berikan tanggapan
dan komentar pada jalan kegiatan ini
dengan mengirimkan emoji atau stiker.

(setelah selesai)

Yang terakhir, mohon bantuan merekam
atau membuat video kecil tentang : Sesi
siang ini.

TextTestimoni

Pertemuan ke  :  2

Waktu :  45 menit 

1

No.

Melakukan Absensi

Kegiatan

List peserta

Alat Bantu Materi

2 menit

Materi dari sesi sebelumnya

Mengetik kalimat tujuan

2

3

Mengingatkan materi
sebelumnya

Hasil
rekaman,
video yang
dibuat oleh
peserta di 
sesi 
sebelumnya

Text Terima kasih Bunda cantik dan soleh           ,
sudah iktu serta kelas ibu hingga sesi kedua.
Sesi ini akan membicarakan bagaimana cara
merawat anak jika sakit pneumonia.
Semoga sesi ini bermanfaat.

Waktu

5 menit

Mengetik proses belajar4 Text

Rencana kegiatan pembelajaran
Kelas Ibu, hari, tanggal, bulan, 2020

      Paparan tentang anak sakit pneumonia
      Mengenal tanda bahaya anak sakit
      Mengurangi kesakitan anak (infographik)
      Keajaiban ASI pada anak sakit
      MPASI bagi anak sakit
      Pemberian obat pada anak pneumonia



No. Kegiatan Alat Bantu Materi Waktu

File audio
paparan

Paparan tentang anak
sakit pneumonia

Note:

      ??

      Jaga selalu kesehatan.

Wassalam

Bidan xx

5 (Text) Bunda, saya akan kirimkan rekaman
penjelasan tentang anak sakit pneumonia.
Tolong didengarkan.

(Setelah selesai mendengarkan)

Apakah Bunda disini memiliki pengalaman
yang sama?

(file script
xx)
Anak sakit
dan tanda
bahayanya.
Permasa-
lahan yang
timbul

Mengurangi
kesakitan
pneumonia

Kesakitan anak6 (Text) tanyakan dari infographik tersebut
mana yang paling sulit dilakukan?

(Text) apakah para ibu punya cara lain untuk
mengatasi hal tersebut?

Mengura-
ngi sakit
anak

InfographikKeajaiban ASI pada
anak sakit

7 (Text) Bunda, mohon simak informasi ini! Infogra-
phik
keajaiban
ASI

File audio Cara pemberian ASI pada anak sakit dan
infographik

Diskusi pada ibu tentang cara memberi ASI
pada anak sakit

File audio

Infographik

Pemberian MPASI bagi
anak sakit

8 Diskusi pengalaman ibu pemberian MPASI
pada anak sakit.
Resep menu MPASI pada anak sakit

Flyer
resep
MPASI

File audioPemberian obat untuk
anak sakit

9 Diskusi File text

Evaluasi10 Quizz



MEDIA BANTU



Faktor Resiko :

1. Polusi domestic (asap memasak dll)

2. Rumah dengan padat hunian

3. Terpapar asap rokok 

Diawali dengan gejala batuk, panas atau demam, 

pilek, nafas berbunyi, sakit kepala.

 

Jangan sampai terlambat, segera periksa ke fasilitas kesehatan.

Pneumonia penyebab kematian kedua terbanyak pada bayi dan balita. 
Ternyata, Pneumonia menjadi sangat menyakitkan dan mematikan bagi balita karena menyerang 
organ yang paling vital balita, yaitu Paru – Paru.
Pneumonia adalah infeksi paru – paru yang disebabkan oleh bakteri dan virus, yang menyebabkan 
paru paru meradang serta membengkak dan penuh cairan/lendir kadang nanah. 
Penyakit ini menular melalui kontak langsung dan udara. Jika ini terjadi, maka Balita akan 
kesulitan bernafas.

Hati – hati jika Balita anda mengalami Pneumonia sebagai berikut :

Apakah Anak Saya 
Sakit Pneumonia ?

Asap Dapur
Debu

Gejala khusus, nafas cepat, sesak 

nafas ringan dan berat.

Demam
Batuk Pusing

Nafas Cepat Sesak Nafas Ringan/Berat



EFEK BURUK
Jika Orangtua Sering Merokok

di Dekat Anak

Sindrom kematian

mendadak pada bayi

Infeksi telinga

Pneumonia

dan bronkitis

Menghambat

pertumbuhan

paru-paru

Masalah pernapasan

ketika dewasa

Saat beranjak remaja,

anak juga akan

menjadi perokok



Mengapa Harus Menyusui 

Anak Sakit

Jika tidak menyusui bayi maka :

··Bayi kekurangan gizi

··Berat badan bayi akan turun

··Lebih lama akan sembuh

··Mengurangi keinginan 

   menghisap

··Susu ibu akan berkurang

··Bayi mungkin akan

   menolak ASI  

     Jika terus menyusui, maka Bayi 

     akan :

· Mendapatkan gizi yang cukup

      · Mencegah penurunan berat 

            badan

              · Lebih cepat sembuh 

               · Nyaman menyusui

                   · ASI terus di produksi

                    · Bayi lanjut menyusui



ASI adalah antibodi paling alami untuk memerangi penyakit. Antibodi merupakan salah satu 

bentuk pertahanan tubuh melawan penyakit. Pemberian ASI akan membantu mempercepat  

penyembuhan bayi. Pemberian ASI harusnya tetap dilanjutkan saat anak sakit, untuk 

pemenuhan gizi, cairan dan penyembuhan. 

Cara pemberian ASI :

1.  Susui bayi sesering mungkin

2.  Menyusui dalam ruangan yang bersih dan hangat

3.  Mengatur posisi menyusui agar tidak menutup saluran pernafasan bayi

 

Posisi Menyusui Saat Bayi Sakit 

Bayi akan sulit bernafas saat hidungnya tersumbat dan menyusui disaat bersamaan. 

Posisi menyusui yang tepat akan membuat bayi bisa bernafas dan tetap menyusui. 

Pilihan berikut adalah cara menyusui disaat anak sakit:

Cara Menyusui Pada Anak 
Sakit Saluran Pernafasan

1. Susui bayi dalam posisi tegak 2. Menyusu dengan posisi miring

3. Menyusu dengan bayi berdiri



 Tanda Bahaya dan Tindakan Saat Anak Sakit 

Tanda Bahaya Tindakan

Segera berikan obat penurun panas.
Kompres dengan air hangat kuku.
Lakukan “kontak kulit antara bayi dan ibu”

Jika ada perubahan kondisi anak membaik, seperti 
mulai keluar keringat, suhu turun dan anak mulai aktif 
maka ibu harus melakukan pengamatan tidak perlu 
ke fasilitas kesehatan.
Jika demam tidak turun segera cari bantuan ke bidan, 
puskemas terdekat, unit gawat darurat rumah sakit.

Demam tinggi

Bawa anak ke tempat yang aman dan biarkan 
beristirahat. Periksa suhu tubuh anak, jika demam 
lakukan tindakan untuk mengatasi demam.
Buat anak dalam posisi tubuh yang paling nyaman, 
mungkin bisa duduk, berdiri, atau berbaring.
Longgarkan pakaian penderita anak.
Jangan memberikan makanan atau minuman apa pun 
karena bisa membuat tersedak.
Jika ada ada obat dari dokter untuk mengatasi sesak 
napas segera berikan. 
Dampingi anak segera cari bantuan ke bidan atau 
tenaga kesehatan lainnya. 

Sesak Napas

(Tarikan dinding dada 

ke dalam yang sangat kuat)

Napas Lambat

(30 kali per menit)
Napas lambat sangat terkait dengan terjadi gangguan 

sistem pernapasan dan kesadaran anak.

Pada kondisi parah sering ditemukan napas terhenti 

beberapa detik.

Pastikan kesadaran anak tetap bagus.

Jangan biarkan anak tertidur.

Segera bawa ke unit gawat darurat untuk 

mendapatkan bantuan oksigen.



KEAJAIBAN ASI
ASI mengandung antibodi untuk membantu kekebalan bayi dari berbagai penyakit. 

Hal ini tidak dapat diperoleh dari pengganti ASI lainnya.  Protein ASI lebih mudah 

diserap dari pada susu sapi. 

ASI mengandung protein, mineral dan vitamin lengkap yang dibutuhkan bayi.

  

KEAJAIBAN ASI

Membentuk ikatan kasih 

  sayang bayi dan ibu.  

  Mencegah risiko perdarahan 

    pasca melahirkan.  

      Lebih murah dan lebih 

       sehat.  

        Mencegah kanker 

         payudara.  

          Mencegah sindrom 

         mati mendadak pada 

        bayi, Asma, Pneumonia, 

      hingga diare.

Pemicu Perkembangan Otak 

Bayi – kandungan lemak 

Omega 3 dan Omega 6 

dalam ASI lebih tinggi 

daripada susu sapi. 

Maka pemberian ASI 

Esklusif dapat mendukung 

perkembangan otak 

bayi lebih baik.

Kandungan ASI

Manfaat ASI untuk Bayi  Manfaat ASI untuk Ibu  
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