


Assalamualaikum Wr. Wb.

Sekapur Sirih

 Patut kita syukuri bersama bahwa Buku Modul EmoDemo yang berjudul 

“Petunjuk Teknis Pelaksanaan EmoDemo sebagai Inovasi Kesehatan di 

Kabupaten Sampang” dapat terselesaikan dengan baik. 

 Emosional Demontrasion yang disingkat EmoDemo merupakan teknik 

yang akan digunakan kader dalam memberikan pemahaman yang mendasar 

kepada sasaran dengan melibatkan emosional sasaran dan dipraktekkan 

melalui demontrasi guna mengubah perilaku kesehatan masyarakat. 

 Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak 

membantu dan memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan buku ini. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran kami butuhkan 

untuk penyempurnaan buku ini.

 Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita sehingga dengan diterbitkannya 

buku ini, kader dan masyarakat akan lebih mudah memahami dan 

melaksanakan serta mengembangkan Emo Demo.
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Kata Pengantar

Penyusun

Tsani Ida Rahmawati, S.KM

 Dengan mengucap Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. 

Bahwa buku EmoDemo yang berjudul “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Emo 

Demo sebagai Inovasi Kesehatan di Kabupaten Sampang” telah selesai 

dirampungkan. Buku ini terbit untuk memfasilitasi modul Emo Demo yang 

pelaksanaannya nanti sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Sampang.                                                 

 Pelatihan EmoDemo pertama kali dilakukan di Kabupaten Sampang 

pada 22-24 Oktober Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sampang bekerjasama dengan Global Alliance for Improved 

Nutrition (GAIN) dengan sasaran tenaga kesehatan pada Puskesmas dengan 

Lokus Stunting Tahun 2018. Pada beberapa kesempatan setelah itu juga terdapat 

beberapa Puskesmas yang melakukan Pelatihan EmoDemo dengan 

mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan KabupatenSampang.

 Modul yang berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan EmoDemo masih sangat 

terbatas, sehingga dirasa penting untuk membuat modul yang disesuaikan 

dengan keadaan Kabupaten Sampang. Semoga dengan pelaksanaan Emo Demo 

di Kabupaten Sampang menjadi inovasi yang menarik bagi kader dan 

masyarakat, selanjutnya dengan kompetensi kader yang meningkat diharapkan 

masalah kesehatan dapat teratasi.

 Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk 

semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi dalam pengembangan 

Modul EmoDemo sehingga pelaksanaan di Kabupaten Sampang dapat lebih 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk Kabupaten Sampang yang hebat 

bermartabat.
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Catatan Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader
yang Akan Melatih EMODEMO

Periksa secara berkala Emodemo Kit yang akan digunakan karena :

Baca buku Modul EmoDemo yang berjudul “Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

EmoDemo sebagai Inovasi Kesehatan di Kabupaten Sampang” sebelum 

melakukan permainan EmoDemo, bisa ditambah melihat video di youtube 

tentang praktek permainan EmoDemo agar lebih memahami.

Luangkan waktu 5-10 menit sebelum memulai permainan untuk 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

Ciptakan suasana yang menyenangkan dan usahakan semua peserta ikut 

aktif dalam permainan yang dipraktekkan.

Di setiap akhir praktek EmoDemo selalu tekankan mengenai KESIMPULAN 

dari setiap permainan

Peserta diminta mempraktekkan permainan yang telah didemokan.

Banyak kit untuk permainan yang tidak ada di dalam Emodemo Kit dan 

harus disiapkan secara terpisah, misal kertas kosong, popok bayi, tas bayi 

dan lain - lain.
Banyak kit dalam EmoDemo Kit yang bisa kadaluarsa seperti minyak 

goreng, cemilan anak, susu formula dan lain - lain.

1.

6.

5.

4.

3.

2.

b.

a.
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ASI SAJA CUKUP 
DEMO RUMPI SEHAT 01

2.

1.

Tujuan Permainan 
Ibu belajar bahwa sampai usia 6 bulan, ukuran 
perut bayi sangat kecil dan cukup hanya minum 
ASI
Ibu belajar bahwa ASI yang keluar akan sesuai 
dengan kebutuhan anaknya. Semakin banyak 
dihisap, produksi ASI akan semakin banyak.

1.

Target 
Peserta 

Ibu
 

Waktu 15 menit
 

Pesan
Kunci 

Perut bayi sangat kecil, tidak dapat 
memuat banyak. ASI saja cukup untuk 
bayi 0-6 bulan.
Semakin banyak dihisap, ASI semakin 
banyak keluar.

2.

Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������	�� ������������������������������������������������ ���� ���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�� ����������������������
����
�	�� �������
���������������������������������������
�����������������

Susu Cair Minyak Goreng Kartu Perut Bayi 4 Gelas Ukur

2X

2 Gelas Plastik 
Air

Manik Kemiri

PingpongKluwek

Kelereng Bola Bekel

Bola TenisTelur Mainan

��
��

��

��

2.
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1.

Tempat Posyandu, BKB



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
��� ����� � � ��� ��	���� ���� ���  �� � �� � � �� ���� ���
������������ � ����� �� ������� ����� ��� � ����� ����� �
������ ���� ��� �
���� �� �
������ ���� ��� �
���� ��
�
�� � �� �� ���� ���
�� �� � � � � ���
��� ����� � �
��� ������ ������ ���������������
���� ������������� ��	���
��� ��� � �� � �� ������ ����
����������� ������ � ��������������
��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
����� ����� � ��� ���������
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Hal yang harus dilakukan sebelum peserta datang : 
Isi 4 gelas ukur susu sesuai dengan volumenya (lihat kartu perut 
bayi). Sembunyikan gelas ini terlebih dahulu.

Minta ibu menebak ukuran perut bayi. Gunakan kartu perut bayi 
sebagai alat bantu. 
 Contoh : 
“Menurut Ibu, berapa besar perut bayi yang baru lahir pada hari 
pertama ? 3 hari ? 1 minggu ? 1 bulan ? Berapa ukurannya”.

Tampilkan 8 benda

Manik Kemiri Kelereng Bola Bekel Bola TenisTelur MainanPingpongKluwek

Tanyakan ibu yang lain untuk memastikan seluruh ibu berpartisipasi.              
 Contoh : 
“Apakah ibu setuju ? Bagaimana dengan yang lain ?”

2.

3.
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1.

Langkah - Langkah



Langkah - Langkah
Jelaskan jawaban yang benar dengan membuka kartu perut bayi. 
Kemudian letakkan gelas ukur yang telah diisi susu di samping 
benda yang benar. 
 Contoh : 
“Bagaimana menurut Ibu ? Apakah perut bayi lebih kecil atau lebih 
besar dari yang Ibu pikirkan ?”

Diskusikan permainan. 
 Contoh : 
“Setelah kita bermain tadi, apa yang Ibu pikirkan ? Apakah Ibu 
terkejut ? Bagaimana menurut Ibu yang lain ?” “Apakah ibu pikir ASI 
ibu cukup” saat bayi menangis, Apakah selalu karena lapar? Apakah 
ada alasan lain”

Gunakan kembali susu cair diatas dan siapkan :
1 gelas ukur berisi 150 ml susu cair
1 gelas ukur berisi 80 ml susu cair
1 gelas ukur berisi 70 ml minyak
Ambil 2 gelas kosong yang diibaratkan sebagai perut bayi dari Ibu 
Sri (atau nama lain) dan Ibu Rumpi. 
 Contoh : 
“Ibu Sri dan Ibu Rumpi memiliki anak yang berumur 1 bulan. Disini 
ada 2 gelas kosong yang kita ibaratkan sebagai perut bayi Ibu Sri 
dan Ibu Rumpi. Ibu Sri memberikan ASI saja pada bayinya, 
sedangkan Ibu Rumpi memberikan ASI ditambah susu formula. Kita 
ibaratkan susu ini sebagai ASI dan minyak sebagai susu formula.”

Tunjukkan gelas Ibu Sri yang akan diisi susu cair pada saat cerita 
mengenai pemberian ASI.
 Contoh : 
“Saat anaknya menangis, Ibu Sri menyusui anaknya (tuangkan susu 
secukupnya - sambil mengibaratkan bayi menghisap ASI). 
3 jam kemudian, Ibu Sri kembali menyusui anaknya (tuangkan susu 
- bayi menghisap ASI) - ulangi hingga susu dalam gelas ukur habis 
(5 x penuangan)."

Tunjukkan gelas Ibu Rumpi, dan tuangkan susu cair sembari 
bercerita mengenai pemberian ASI dan tuangkan minyak pada saat 
Ibu Rumpi memberikan susu formula. 
 Contoh : 
“Pagi hari, Ibu Rumpi menyusui anaknya (tuangkan susu 
secukupnya - bayi menghisap ASI). Pada siang hari, Ibu Rumpi 
memberikan susu formula (tuangkan minyak – ulangi bergantian 
hingga susu dan minyak habis). 

5.

6.

8.

7.
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Langkah - Langkah
Tunjukkan gelas Ibu Sri dan Ibu Rumpi. Kedua gelas berisi sekitar 
150 ml. Tunjukkan bahwa produksi ASI Ibu Sri lebih banyak dari Ibu 
Rumpi. Gelas Ibu Sri menunjukkan susu cair yang diibaratkan ASI 
sebanyak 150 ml. Sedangkan pada gelas Ibu Rumpi terdapat minyak 
yang diibaratkan susu formula sebanyak 70 ml.
 Contoh : 
“Berapa ASI yang diproduksi Ibu Sri ?” “Berapa ASI yang diproduksi 
Ibu Rumpi?"

Diskusikan permainan.
 Contoh : 
“Jika kita lihat gelas Ibu Sri dan Ibu Rumpi, bayi siapa yang lebih 
banyak minum ASI ? Ibu siapa yang produksi ASlnya lebih banyak ?”

9.

6

Perut bayi usia 0 - 6 bulan masih sangat kecil, cukup berikan ASI 
saja.
Semakin sering ASI dihisap, diproduksi ASI Ibu juga semakin 
banyak.

1.

2.

Kesimpulan

SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.



ATIKA 
DEMO RUMPI SEHAT 02

Tujuan Permainan 
Ibu belajar bahwa ati ayam, telur dan ikan 
banyak mengandung zat besi yang diperlukan 
selama kehamilan
 

Target 
Peserta 

Ibu
 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Makan 1 porsi ati ayam, telur atau 
ikan BERGANTIAN setiap hari dalam 
masa kehamilan.

SUMBER ZAT BESI

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil
 

Peralatan

2,5 kg beras 

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
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�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�� ����������������������
����
�	�� �������
���������������������������������������
������������������
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Kartu Atika Kartu Kerupuk1 gelas &
1 baskom transparan
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SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
��� ����� � � ��� ��	���� ���� ���  �� � �� � � � � ���� ���
������������ � ����� �� ������� ����� ��� � ����� ����� �
������ ���� ��� �
���� �� �
������ ���� ��� �
���� ��
�
�� � �� �� ���� ���
�� �� � � � � ���
��� ����� � �
��� ������ ������ ���������������
���� ������������� ��	���
��� ��� � �� � �� ������ ����
����������� ������ � ��������������
��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
����� ����� � ��� ���������
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Langkah - Langkah
Berikan pertanyaan terbuka mengenai kondisi Ibu hamil pada awal 
kehamilan. 
 Contoh : 
"Ketika mulai hamil, Ibu sering merasakan apa saja ? Bagaimana 
dengan pusing, cape dan lelah” Kira-kira apa penyebabnya ?"

Jelaskan mengenai zat besi sebagai zat yang penting di dalam 
darah. 
 Contoh : 
"Pusing dan lelah ini sering disebabkan oleh kurangnya zat besi 
dalam darah yang biasa disebut kurang darah atau anemia. Siapa 
yang tahu makanan apa saja yang banyak mengandung zat besi ? 
Apa lagi” Bagaimana dengan ati ayam, telur dan ikan ? 
Mari kita lihat jawabannya."

Teknis Permainan.
Siapkan kartu ATIKA dan beras. Ibaratkan beras sebagai nasi yang 
akan dibandingkan kandungan zat besinya dengan ATIKA. 
 Contoh :

1.

2.

3.
a.

b.

9

“Ibu - ibu, beras ini diibaratkan nasi yang juga mengandung zat besi. 
Mari kita bandingkan zat besi pada ATIKA dengan nasi.”

Mulailah permainan dengan membandingkan telur dengan nasi. 
Tanyakan pada peserta mengenai jumlah zat besi didalamnya.     
 Contoh: 
"Siapa yang tau, berapa gelas nasi yang dibutuhkan agar sebanding 
jumlah zat besinya dengan telur” (Minta satu Ibu yang menjawab 
untuk maju kedepan). Ayo Ibu, maju untuk menuangkan beras yang 
kita ibaratkan nasi ini agar sebanding zat besinya dengan telur.”



Langkah - Langkah
Tanyakan pada peserta lain apakah jawaban dari ibu tersebut benar 
dan tanyakan jika ada jawaban yang lain. 
 Contoh: 
"Apakah jawaban ini benar Bu ? Apakah ada jawaban lain ? (Minta 
ibu yang memiliki jawaban lain untuk maju dan menambahkan atau
menguragi beras pada baskom).

Setelah jawaban dari peserta dirasa cukup, tunjukkan jawaban yang 
benar dan minta satu orang untuk maju dan menuangkan beras 
sesuai dengan jawaban yang benar. Gunakan kartu ATIKA. 
 Contoh : 
“Ibu, ternyata untuk sebanding dengan Telur, dibutuhkan 4 gelas 
nasi atau 5 1/2 ons nasi. Ayo ibu, siapa yang mau memperbaikinya. 
Kalo salah? Ya Benerin!

Ulangi langkah diatas untuk Ikan dan Ati Ayam.

c.

4.

e.

Selama hamil, apalagi 3 bulan pertama, jangan lupa untuk makan 
satu porsi ati ayam, atau telur, atau ikan BERGANTIAN setiap hari

Kesimpulan

10

Selanjutnya coba andaikan dengan membandingkannya dengan 
Kerupuk. Tunjukkan Kartu Kerupuk. 
 Contoh : 
"Sekarang coba bayangkan kalau seandainya kita bandingkan 
dengan kerupuk. Berapa banyak kerupuk agar zat besinya 
sebanding dengan ATIKA? (Tunjukkan Kartu Kerupuk)."

SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.

d.



DEMO RUMPI SEHAT 03

CEMILAN SEMBARANGAN

Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������	�� ������������������������������������������������ ���� ���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�� ����������������������
����
�	�� �������
���������������������������������������
�����������������

��
��

��

��

Tujuan Permainan 
Ibu belajar bahwa cemilan tidak sehat 
mengandung bahan yang tidak bergizi untuk 
anak.
Ibu belajar untuk tidak memberikan cemilan 
tidak sehat meskipun anak menangis

1.

Target 
Peserta 

Ibu 
& 

Anak PAUD
 

Waktu 15 menit
 

Pesan
Kunci 

Cemilan yang tidak sehat itu tidak 
baik bagi anak. 
Jangan berikan cemilan sembarangan, 
meskipun anak menangis !

2.

2 Ember Kecil 

Kartu OEK Air Panas 

2X

2 Gelas Plastik 
Air

1 Sendok 
Makan

Macam - macam Cemilan Tidak Sehat

Kartu Salah-Benerin

11

40 Bola 
Warna - Warni

Tempat Posyandu, BKB, PAUD
 

A B



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
��� ����� � � ��� ��	���� ���� ���  �� � �� � � �� ���� ���
������������ � ����� �� ������� ����� ��� � ����� ����� �
������ ���� ��� �
���� �� �
������ ���� ��� �
���� �� �

�� � �� �� ���� ���
�� �� � � � � ���
��� ����� � �
��� ������ ������ ���������������
���� ������������� ��	���
��� ��� � �� � �� ������ ����
����������� ������ � ��������������
��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
����� ����� � ��� ���������
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Langkah - Langkah
Letakkan semua peralatan A diatas meja dan mulailah diskusi. 
 Contoh : 
“Ibu - ibu suka ngemil ? Apa anak Ibu juga suka makan cemilan ini ? 
(Tunjukkan cemilan yang ada), Mengapa ? Ayo, sekarang kita lihat 
apa yang ada didalam cemilan ini .

Minta 2 Ibu untuk maju dan mencampur berbagai jenis cemilan 
dengan air panas sesuai dengan cerita yang akan dibawakan oleh 
fasilitator. 
 Contoh : 
Misalkan anak kita makan satu cemilan yang tidak sehat (minta 
kedua sukarelawan untuk memasukkan cemilan tersebut ke masing - 
masing gelas). Karena anak kita sangat suka cemilan, dia makan 
lagi cemilan yang tidak sehat lainnya (minta kedua sukarelawan 
untuk menambahkan cemilan lainya ke dalam gelas, ulangi hingga 
seluruh cemilan tercampur dalam kedua gelas).

1.

2.

Didalam perut anak, cemilan ini akan tercampur (minta sukarelawan 
untuk menambahkan air panas pada ke dua gelas dan mengaduknya) 
Sekarang kita tunggu reaksinya sambil bermain. Sisihkan kedua 
gelas yang telah berisi campuran cemilan dan lanjutkan permainan.

Siapkan peralatan B dan mulailah diskusi. 
 Contoh : 
“Nah, sekarang kita akan bermain. Kalau anak nangis biasanya apa 
yang ibu berikan agar anak cepat diam ? Apakah Ibu memberikan 
cemilan, seperti ciki-ciki ? Apakah anak suka dan berhenti 
menangis"

3.
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Langkah - Langkah
Teknis permainan :4.

Mintalah 2 sukarelawan maju kedepan dan berdiri sejajar dengan 
jarak 1 m.
Ibaratkan ember sebagai anak dan bola sebagai cemilan. Letakkan 
kedua ember kira-kira 1m didepan sukarelawan, bola diletakkan 
disamping sukarelawan.
Fasilitator berperan sebagai anak yang sangat menyukai cemilan 
dan sering menangis untuk mendapatkannya.
Fasilitator akan berpura-pura menangis (fasilitator mengangkat 
Kartu OEK) dan akan diam setelah mendapatkan cemilan (fasilitator 
menurunkan kartu OEK). ajaklah peserta lain untuk ikut menangis.
Minta Ibu untuk melemparkan bola (diibaratkan sebagai cemilan) ke 
ember (diibaratkan sebagai anak) sebanyak-banyaknya setiap kali 
anak menangis hingga anak diam.

 
 Contoh : 
“Kita ibaratkan kedua ember ini adalah perut anak dan bola ini 
adalah cemilan yang tidak sehat. Nah, ini ada kartu OEK. Saya akan 
bercerita. Kalau saya bilang anak ibu menangis, maka, saya akan 
mengangkat Kartu OEK, Saat Kartu OEK diangkat semua ibu harus 
ikut mengatakan OEK, OEK. Ibu yang didepan silahkan memasukkan 
bola sebanyak – banyaknya ke dalam ember sampai tanda atau kartu 
OEK diturunkan (anak diam).

a.

d.

c.

b.

e.

Setelah permainan selesai, hitunglah bola dari masing - masing 
sukarelawan. Libatkan peserta untuk berhitung dan tanyakan siapa-
kah pemenangnya. 
 Contoh : 
Siapa yang menang ? Mari dihitung.

5.
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Sekarang kembali pada gelas cemilan yang sudah dicampur tadi. 
Edarkan gelas dan minta Ibu untuk mengamati isi dalam gelas. 
 Contoh : 
Apa saja yang muncul didalam cemilan itu ? warnanya ? Busanya ? 
Apakah Ibu tertarik untuk meminumnya ? Apakah Ibu mau 
memberikan ini ke anak ? Mengapa ? Menurut Ibu, apakah cemilan 
ini bergizi untuk anak kita?

Kembali ke permainan bola. Berikan gelas cemilan sebagai hadiah 
bagi sukarelawan dengan bola yang paling banyak. 
Ciptakan suasana jijik. Jelaskan bahwa sesungguhnya sukarelawan 
dengan jumlah bola paling banyak adalah yang kalah karena 
memberikan cemilan lebih banyak. 
 Contoh : 
Sebagai hadiah, Ibu yang bolanya paling banyak, dapat cemilan ini 
ya. Apakah Ibu yang banyak bola benar ? 
Mengapa ? Kalau salah ya Benerin !

7.

Langkah - Langkah
6.

*

*

Kesimpulan

*
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Cemilan yang tidak sehat sering terbuat dari bahan yang 
berbahaya dan tidak bergizi.
Meskipun anak kita menangis, jangan berikan cemilan 
sembarangan yang tidak sehat.
Berikan hanya cemilan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, 
dan cemilan yang ibu buat sendiri.

SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.



Tujuan Permainan Ibu belajar bahwa gizi ibu hamil mempengaruhi 
masa depan anak
 

Target 
Peserta Ibu

 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Apa yang ibu makan pada saat hamil 
akan mempengaruhi MASA DEPAN 
anak. Saat hamil, ibu harus makan 
makanan bergizi setiap hari, seperti 
ati ayam, telur dan ikan.

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil
 

Peralatan

Dadu 6 Sisi 

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������	�� ������������������������������������������������ ���� ���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�� ����������������������
����
�	�� �������
���������������������������������������
�����������������

��
��

��

��

Tali 3 Meter Kertas & Pensil10 Kartu Cita-Cita
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DEMO RUMPI SEHAT 04

MEMBAYANGKAN MASA DEPAN 



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
��� ����� � � ��� ��	���� ���� ���  �� � �� � � � � ���� ���
������������ � ����� �� ������� ����� ��� � ����� ����� �
������ ���� ��� �
���� �� �
������ ���� ��� �
���� �� �

�� � �� �� ���� ���
�� �� � � � � ���
��� ����� � �
��� ������ ������ ���������������
���� ������������� ��	���
��� ��� � �� � �� ������ ����
����������� ������ � ��������������
��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
����� ����� � ��� ���������
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Langkah - Langkah
Siapkan Kartu Cita-Cita. Mintalah 3 pasang ibu untuk maju menjadi 
sukarelawan. Setiap pasangan diberi waktu untuk berdiskusi impian 
mereka untuk anaknya ketika besar nanti.
(dibantu dengan kartu cita - cita atau dituliskan pada kertas). 
 Contoh : 
"Ibu - Ibu, ingin anaknya jadi apa kalau besar nanti ? Silahkan 
berdiskusi dengan pasangannya dan pilih cita - cita yang diinginkan 
dari salah satu kartu atau tuliskan pada kertas.” 
(Berikan waktu 2 menit untuk berdiskusi dan memilih atau 
menuliskan cita - cita. Setelah itu, lanjutkan dengan permainan).

Pengantar permainan (tanyakan kepada seluruh peserta). 
Contoh : 
“Ketika Ibu hamil, apa saja yang harus diperhatikan ? Bagaimana 
dengan makanan ? Sekarang kita akan bermain tentang makanan Ibu 
selama hamil.

1.

2.

Teknis permainan.
Siapkan tali dan dadu. Pada dadu terdapat sisi merah (makanan 
tidak sehat) dan sisi hijau (makanan sehat, seperti ati, telur dan 
ikan). Jelaskan penggunaan alat kepada peserta. 
 Contoh : 
“Ibaratkan tali sebagai jembatan untuk mencapai cita-cita yang 
sudah didiskusikan. Dadu ini adalah makanan ibu. Apa saja yang ada 
di sisi warna merah (tunjukkan bagian merah dadu) ? Apakah ini 
sehat? Bagaimana yang hijau (tunjukkan bagian hijau) ? Apa saja 
yang ada di bagian hijau ? Sehat atau tidak ?

Setiap pasang ibu berdiri berhadapan sejauh 2 - 3 meter dan masing 
- masing memegang ujung tali. Salah satu ibu memperlihatkan Kartu 
Cita - Cita yang telah dipilih atau dituliskan. Ibu yang lain bertugas 
melempar dadu.

3.
a.

b.
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Mulailah permainan dengan membandingkan telur dengan nasi. 
Tanyakan pada peserta mengenai jumlah zat besi didalamnya.     
 Contoh: 
"Siapa yang tau, berapa gelas nasi yang dibutuhkan agar sebanding 
jumlah zat besinya dengan telur” (Minta satu Ibu yang menjawab 
untuk maju kedepan). Ayo Ibu, maju untuk menuangkan beras yang 
kita ibaratkan nasi ini agar sebanding zat besinya dengan telur.”



Langkah - Langkah
Saat mendapatkan warna hijau, ibu yang melempar dadu dapat maju 
mendekati pasangannya 1 atau ½ langkah (bila jarak antara ibu 
terlalu dekat) sehingga tali semakin pendek. Jika berwarna merah, 
Ibu tidak boleh melangkah (diam). 
 Contoh :
“Silahkan capai cita - cita anak lbu dengan melemparkan dadu 
bergantian setiap pasangan. Jika merah, Ibu tidak maju karena ibu 
makan makanan yang tidak sehat. Jika hijau, lbu boleh maju 
1 langkah, karena Ibu makan makanan yang bergizi. Yang paling 
awal mencapai pasangannya adalah pemenang.

Minta peserta lainnya untuk bertepuk tangan dan memberikan 
semangat. Lanjutkan permainan hingga ada satu pasangan yang 
menang.

Diskusikan permainan. 
 Contoh : 
“Siapa yang menang ? Mengapa bisa menang ? 
Menurut Ibu, apa yang harus dimakan selama hamil supaya cita-cita 
anak tercapai?”

4.

c.

d.

Makanan yang ibu makan pada saat hamil sangat berpengaruh 
untuk masa depan anak. Ibu hamil harus makan makanan sehat 
dan bergizi setiap hari seperti hati ayam, telur dan ikan.

Kesimpulan

Kartu cita - cita bisa diperbanyak dengan variasi yang disesuaikan 
dengan profesi yang dianggap baik di tempat Pelatihan Emodemo 
dilakukan.

Tambahan
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SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.



DEMO RUMPI SEHAT 05

Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
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�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�� ����������������������
����
�	�� �������
���������������������������������������
�����������������

��
��

��

��

Tujuan Permainan Ibu hamil dan ibu baduta belajar mengenai 
perilaku yang mendukung pertumbuhan anak
 

Target 
Peserta 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Perilaku makan ibu hamil dan perilaku 
pemberian makan pada anak sangat 
mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil, 
PAUD
 

Ibu
 

2 Set Permainan Balok 2 Set Kartu Perilaku
(Kartu Faktor)

2X
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MENYUSUN BALOK 



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
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������ ���� ��� �
���� �� �
������ ���� ��� �
���� �� �

�� � �� �� ���� ���
�� �� � � � � ���
��� ����� � �
��� ������ ������ ���������������
���� ������������� ��	���
��� ��� � �� � �� ������ ����
����������� ������ � ��������������
��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
����� ����� � ��� ���������
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Langkah - Langkah
Tanyakan kepada ibu mengenai pertumbuhan anak (tinggi badan). 
Gali apa dampaknya bagi masa depan anak jika dia tinggi/pendek.  
 Contoh : 
“Kalau disuruh memilih, Ibu lebih suka anak yang pendek atau 
tinggi? Mengapa lebih suka yang tinggi ? Bagaimana dengan yang 
pendek ? Apakanh Ibu tahu, apa yang menyebabkan anak tinggi dan 
pendek ? (arahkan jawaban pada perilaku pemberian makan)."

1.

2.

Mintalah seluruh ibu untuk berkumpul mengelilingi permainan.

Mulailah permainan dengan menjatuhkan semua balok ditengah 
meja/lantai. Kocok kartu, bagi rata dan berikan kepada kedua 
kelompok dengan posisi tertutup.

Pada saat fasilitator memberi aba - aba mulai, kelompok pertama 
mulai membacakan Kartu perilaku.

Permainan berakhir setelah semua kartu selesai dibacakan. 
Pemenang adalah kelompok yang paling tinggi susunan baloknya.
.

3.
a.

Pada saat fasilitator memberi aba - aba  mulai, kelompok pertama 
mulai membacakan kartu perilaku.
Permainan berakhir setelah semua kartu selesai dibacakan. 
Pemenang adalah kelompok yang paling tinggi susunan baloknya.

Setelah mendengarkan pendapat para ibu, lanjutkan dengan 
permainan.

Pengantar permainan.
Contoh : 
“Sekarang kita akan bermain menyusun balok. Saya minta 2 pasang 
ibu menjadi sukarelawan. Setiap pasangan ada yang menjadi 
pembaca kartu dan penyusun balok.”

Teknis Permainan.

a.

b.

Siapkan seluruh peralatan.
Jelaskan aturan permainan pada ibu.b.

Setiap pasang akan mendapatkan 10 kartu yang telah dikocok.
Setiap pasangan secara bergantian akan membuka satu kartu dan 
membacakannya.
Jika ibu mendapat kartu dengan angka 0, artinya Ibu tidak boleh 
menyusun balok.
Jika terdapat angka +2, artinya lbu mengambil 2 balok sekaligus 
untuk disusun.

-
-

-

-

e.

d.

c.
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f.



Setelah permainan selesai, hitunglah bola dari masing - masing 
sukarelawan. Libatkan peserta untuk berhitung dan tanyakan siapa-
kah pemenangnya. 
 Contoh : 
Siapa yang menang ? Mari dihitung.

Penutup permainan
 Contoh : 
“Ibu - Ibu, kelompok mana yang menang ? Yang kalah ? sekarang kita 
lihat kartu dari masing-masing kelompok ya.”

Diskusikan kartu dari kedua kelompok.
Contoh : 
"Jadi menurut Ibu, mengapa menang ? Mengapa kalah ?" 

4.

Langkah - Langkah

5.

Perilaku makan Ibu hamil dan perilaku pemberian makan pada 
anak sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

Kesimpulan

Penting untuk mendiskusikan kartu dari kedua kelompok satu per 
satu untuk mengetahui mengapa kelompok yang satu bisa menang.

Tambahan
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SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.



Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������	�� ������������������������������������������������ ���� ���������������
�����������������������������������������
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����
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���������������������������������������
�����������������

Tujuan Permainan Ibu hamil dan ibu baduta belajar mengenai 
perilaku yang mendukung pertumbuhan anak
 

20 menit
 

Pesan
Kunci 

Perilaku makan ibu hamil dan perilaku 
pemberian makan pada anak sangat 
mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak

Tempat BKB, PAUD
 

Ibu
 

Target 
Peserta 

Waktu 

JADWAL MAKAN BAYI DAN ANAK

��
��

��

��

Poster Jadwal
Pemberian Makan

SelotipKartu
Salah-Benerin

Kartu Gambar
Makanan (15x)
Menyusui (24x)
Cemilan (15x)
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DEMO RUMPI SEHAT 06



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
��� ����� � � ��� ��	���� ���� ���  �� � �� � � � � ���� ���
������������ � ����� �� ������� ����� ��� � ����� ����� �
������ ���� ��� �
���� �� �
������ ���� ��� �
���� �� �

�� � �� �� ���� ���
�� �� � � � � ���
��� ����� � �
��� ������ ������ ���������������
���� ������������� ��	���
��� ��� � �� � �� ������ ����
����������� ������ � ��������������
��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
����� ����� � ��� ���������
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Kartu makanan 5 buah
Kartu menyusul 8 buah
Kartu cemilan 5 buah

Kelompok 1 untuk bayi berumur 5 bulan,
Kelompok 2 untuk bayi berumur 1 tahun,
Kelompok 3 untuk bayi berumur 2 tanun,

Setiap kelompok diminta untuk menempelkan kartu gambar pada 
jam - jam yang sesuai, berdasarkan hasil diskusi kelompok.
 Contoh : 
"Silahkan setiap kelompok berdiskusi selama 10 menit untuk jadwal 
pemberian ASI, makan dan cemilan pada bayi dan anak sesuai
dengan umurnya.”

Jika sudah selesai, mintalah seluruh peserta untuk berkumpul dan 
mendiskusikan hasil dari masing - masing kelompok. Dimulai dengan 
kelompok 1, lalu ke kelompok 2 dan kelompok 3.

Siapkan semua peralatan dan tempelkan 3 buah Poster Jadwal 
Pemberian Makan pada dinding dengan lokasi yang cukup 
berjauhan. Mulailah diskusi.
 Contoh : 
"Apakah ada disini yang terkadang susah memberi makan anaknya ? 
Mari kita belajar tentang pemberian makan anak melalui 
permainan."

Teknis permainan.
Bagi seluruh peserta menjadi 3 kelompok.

Tunjukkan Poster Jadwal Pemberian Makan (dalam 24 jam) dan 
ketiga jenis kartu gambar. Minta setiap kelompok berdiri di depan 
masing - masing poster.

Bagikan kartu gambar pada setiap kelompok, masing - masing :

Minta setiap kelompok mendiskusikan jadwal pemberian ASI, makan 
dan cemilan sesuai dengan umur bayi atau anak yang disebutkan 
oleh fasilitator :

1.

2.
a.

b.

c.

d.

-

-
-

-

-
-

e.

f.

Langkah - Langkah
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Diskusikan di masing - masing kelompok Jadwal makan yang benar. 
Utamanya pemberian cemilan yang tidak boleh diberikan 1 jam 
menjelang waktu makan pada semua kelompok umur. Pernatikan 
pula, untuk bayi dibawah 6 bulan, hanya boleh diberikan ASI saja.
 Contoh : 
"Apakah jadwal makan ini sudah benar ? Apakah jadwal pemberian 
cemilannya sudah benar ? Mungkinkah bayi atau anak susah makan 
karena sudah kenyang dengan cemilan?"
"Ibu, kalau bayi atau anak banyak jajan atau ngemil menjelang 
waktu makan, maka dia sudah merasa kenyang sehingga susah 
untuk makan. Jadi, Jangan berikan cemilan 1 jam menjelang waktu 
makannya.”

Bila ada kelompok yang masih menempatkan kartu cemilan kurang 
dari 1 jam menjelang waktu makan, mintalah untuk memperbaikinya.
 Contoh : 
"Ibu, apakah masih ada kelompok yang memberikan cemilan kurang 
dari 1 jam sebelum waktu makan ? Kalo salah, ya benerin!”

g.

h.

Jangan berikan cemilan pada bayi dan anak 1 jam menjelang 
waktu makan, karena bayi atau anak sudah kenyang duluan.

Kesimpulan

Langkah - Langkah
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DEMO RUMPI SEHAT 07

Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
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Air Panas Susu BubukBotol Susu Bayi Popok Bayi

��
��

��

��

SIAP BEPERGIAN 

Tujuan Permainan 
Ibu belajar bahwa memberikan ASI itu praktis 
dan hemat waktu dibandingkan dengan 
memberikan susu formula
 

Target 
Peserta Ibu

 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Memberikan ASI itu praktis dan hemat 
waktu dibandingkan dengan 
memberikan susu formula

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil
 

2 Pasang
Pakaian Bayi

Bedak Bayi Tas Bayi
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SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
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��� ��������� �����������
����� ����� � ��� ���������
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Langkah - Langkah
Siapkan semua peralatan diatas meja dan tunjukkan kepada 
peserta. Tanyakan kepada ibu persiapan yang dibutuhkan sebelum 
berpergian bersama anaknya. 
 Contoh : 
”Bila ibu akan berpergian dengan anak, apa saja yang dipersiapkan 
untuk anak ? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memper-
siapkannya? (Bagi peserta ibu hamil yang belum mempunyai anak 
bisa dimintai untuk membayangkan situasi ini kelak anaknya 
melahirkan).

Mintalah 2 relawan untuk maju ke depan, masing - masing sebagai :

Jelaskan bahwa Ibu Sri dan Ibu Rumpi akan berlomba menyiapkan 
perlengkapan yang dibutuhkan sebelum berpergian bersama 
anaknya.

Mintalah 1 relawan lain untuk maju kedepan untuk menghitung 
waktu (1,2,3 dst)

Mulailah perlombaan dengan instruksi dari fasilitator. 
Begitu aba - aba diberikan, relawan akan mulai berhitung. 
Contoh :
“Kita akan mengadaan perlombaan untuk melihat berapa lama waktu 
yang dibutuhkan antara Ibu Sri dan Ibu Rumpi untuk menyiapkan 
perlengkapan bayi mereka yang berumur 4 bulan.” “Sekarang ibu 
harus menyiapkan tas dengan perlengkapan yang dibutuhkan. 
Mari kita mulai!” (setelah kata ‘mulai’ relawan mulai berhitung).

1.

2. Teknis Permainan
 

Ibu Sri (memberikan ASI Esklusif )
Ibu Rumpi (memberikan susu formula)

a.

b.

c.

-
-

d.
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Langkah - Langkah

3.

e.

f.

Mintalah peserta lain bertepuk tangan dan memberikan semangat 
kepada ibu tersebut. Fasilitator mencatat waktu ibu yang selesai 
duluan, begitu juga ibu yang selesai terakhir. Diskusikan permainan. 
Contoh : 
“Siapkan yang selesai terlebih dahulu ? Ibu yang memberikan ASI 
atau susu formula ? Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan 
keluar dari rumah dengan bayi atau anak ibu ? Apakah ibu pernah 
lupa sesuatu ? Bagaimana dengan ibu yang sibuk? Apa yang ibu 
rasakan tentang hal ini ?”

Relawan harus terus berhitung hingga ibu terakhir selesai.
Fasilitator juga mencatat waktunya. Mintalah semua peserta 
memberi tepuk tangan untuk kedua ibu yang telah selesai berlomba.

Diskusikan permainan.
Contoh : 
“Siapakah yang selesai terlebih dahulu ? Ibu yang memberikan ASI 
atau susu formula ? Belapa lama biasanya waktu yang dbutuhkan 
keluar dari rumah dengan bayi atau anak ibu ? Apakah ibu pernah 
lupa sesuatu ? Bagaimana dengan ibu yang sibuk ? 
Apa yang ibu rasakan tentang hal ini.

Memberikan ASI itu praktis dan hemat waktu dibandingkan dengan 
memberikan susu formula

Kesimpulan

Bagi Ibu yang memberikan susu formula diharuskan untuk 
membuat susu formula dalam botol dot terlebih dahulu sebelum 
menyiapkan tas dengan perlengkapan yang dibutuhkan
Relawan/peserta lain terus menghitung sampai kedua ibu selesai 

Tambahan
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DEMO RUMPI SEHAT 08

Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
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Kartu Indeks Pensil / Bolpoint 

Gunting

Kertas Kosong
dengan Lubang 
Pada Ujungnya

��
��

��

��

Tujuan Permainan 
Ibu belajar untuk lebih memperhatikan dirinya 
selama kehamilan dan memeriksakan diri ke 
bidan secara teratur
 

Target 
Peserta Ibu

 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Ibu hamil harus dapat memikirkan 
dan meluangkan waktu untuk dirinya 
serta memeriksakan diri ke bidan 
secara teratur

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil
 

1 Rol Tali Rafia 
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SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !

� ��� � � � ��� � � � ��� ������ ������ �
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Langkah - Langkah
Siapkan seluruh peralatan dan tanyakan kepada ibu mengenai 
kondisi mereka.
Contoh : 
"Bagaimana kondisi ibu hari ini ? Apakah ada permasalah yang 
dihadapi ? Hari ini kita akan bermain dan berdiskusi tentang 
permasalahan ibu hamil".

Mintalah satu relawan untuk berperan sebagai Ibu Sri
Mintalah seluruh ibu duduk membentuk 1 Lingkaran besar dan 
relawan duduk di tengah lingkaran. Jarak antara Ibu Sri dan Ibu 
lainnya minimal 1 m.
Fasilitator kemudian bercerita mengenai kondisi Ibu Sri yang 
diperankan oleh relawan. 
 Contoh : 
"Ibu Sri yang sedang hamil 5 bulan tinggal di Kecamatan … 
(sebutkan sesuai domisili) Sampang Madura. Ia terlihat kurang 
bersemangat. Kira - kira apa yang menyebabkannya ? 
Apakah karena Ibu Sri sakit, atau karena masalah lain ? 
Apa saja yang dihadapi Ibu Sri ? Bagaimana dengan anaknya yang 
lain, suami dan keluarganya ? Bagaimana dengan pekerjaannya ?"
Mintalah peserta untuk menuliskan permasalahan apa saja yang 
kemungkinan dihadapi Ibu Sri pada kertas. Berikan waktu 5 menit. 
Jika ibu kesulitan menuliskan permasalahan, gunakan kartu indeks 
sebagai alat bantu (fasilitator sebaiknya berkeliling).

1.

Teknis Permainan
a.
b.

c.

d.

Setelah selesai, mintalah satu persatu ibu membacakan 
permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri. 
Contoh : 
"Sekarang masing - masing ibu membacakan dengan keras 
permasalahan Ibu Sri yang sudah ditulis.
Setelah selesai dibacakan, fasilitator membantu mengikat kertas 
tersebut dengan tali yang ujungnya diikatkan pada tangan kiri atau 
kanan Ibu Sri sedangkan kertas tetap dipegang oleh ibu.
Setelah semua kertas terikat, mintalah semua ibu untuk menarik 
talinya hingga tegang.
Contoh : 
"Silahkan masing - masing ibu menarik talinya. Ini mengandaikan 
bahwa setiap permasalahan akan menarik Ibu Sri ke segala arah."
Kemudian tunjukkan bahwa terkadang permasalahan tersebut 
semakin besar dan kuat tarikannya. Mintalah semua ibu untuk 
menarik lebih kuat sehingga tangan Ibu Sri ikut tertarik. 
Contoh : 
"Semakin besar permasalahan yang dihadapi Ibu Sri,semakin kuat 
Ibu Sri tertarik ke segala arah".

e.

f.

g.

h.

2.
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Langkah - Langkah

Mintalah relawan untuk kembali duduk dalam lingkaran.

3. Diskusi Permainan
Contoh  : 
"Tanpa disadari, banyak sekali kondisi, permasalahan, 
kekhawatiran, emosi yang harus dihadapi ibu hamil. Sedangkan 
pada saat istimewa ini, terdapat janin yang sedang berkembang 
dalam kandungan." 
"Bagaimana dengan ibu masing - masing ? Apakah hal - hal tersebut 
juga dialami ? Apa menurut Ibu hal ini baik untuk kesehatan Ibu ? 
Bagaimana dengan kesehatan bayi dalam kandungan ? Apa yang 
bisa Ibu lakukan untuk diri Ibu sendiri ? Apa yang harus dilakukan 
jika kita mulai merasa tidak sehat ?"

i.

Ibu hamil harus dapat memikirkan dan meluangkan waktu untuk 
dirinya selama kehamilan serta memeriksakan diri ke Bidan 
secara teratur.

Kesimpulan

Pada akhir diskusi, berikan beberapa pilihan yang bisa ibu lakukan 
untuk dirinya sendiri, misalnya melakukan hobi yang ibu suka 
sejenak agar tidak stres.

Tambahan
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Peralatan

Kartu Piring 

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
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10 Permainan
Piring Anak

PORSI MAKAN BAYI DAN ANAK 

2.

1.

Tujuan Permainan 
Ibu belajar bahwa anak berbeda dengan orang 
dewasa, mereka membutuhkan makanan yang 
beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh 
kembangnya. 
Ibu belajar bahwa makanan anak jangan hanya 
bubur nasinya yang dibanyakin 

1.

Target 
Peserta Ibu

 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Anak berbeda dengan orang dewasa, 
mereka membutuhkan makanan yang 
beragam dan bergizi tinggi untuk 
tumbuh kembangnya.
Makanan anak jangan hanya bubur 
nasinya yang dibanyakin

2.

2.

1.

Tempat Posyandu, BKB, PAUD
 

Kartu 
Salah-Benerin
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SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !
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Langkah - Langkah
Siapkan seluruh peralatan dan mulailah diskusi. 
 Contoh : 
"Sebelum datang ke acara ini, apakah anak Ibu sudah diberi makan? 
Apa saja yang Ibu berikan ? Hari ini, kita akan belajar cara memberi 
makan anak." 

Teknis permainan. 
Mintalah peserta untuk saling berpasangan, Berikan 1 piring mainan 
untuk tiap pasang Ibu.
Jelaskan dan Contohkan cara penyusunan piring mainan yang 
terdiri dari 3 warna :

Setiap pasang ibu diminta menyusun piring mainan sesuai dengan 
porsi makanan yang biasa diberikan kepada anak sehingga terlihat 
sarna putih, merah dan hijau. Beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. 
 Contoh : 
"Cara permainannya adalah warna - warna ini bisa diputar untuk 
menggambarkan banyaknya masing-masing jenis makanan dalam 
piring yang dimakan anak kita. Sekarang Ibu silahkan menyusun 
piring mainan seperti porsi yang biasa Ibu berikan pada anak."

1.

2.

Putih diibaratkan nasi
Merah diibaratkan Lauk (hewan atau nabati : daging, ayam, ikan)
Hijau dibaratkan sayur dan buah

a.

b.

c.

-
-
-

Setelah peserta selesai menyusun piringnya,mintalah 2 pasang ibu 
untuk maju kedepan dan menjelaskan piringnya (beri tepuk tangan 
untuk setiap pasang ibu yang menjelaskan piringnya). 
Contoh : 
"Siapa yang mau menjelaskan piring anaknya ? 
Mengapa disusun seperti itu?"
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Langkah - Langkah
3. Diskusikan permainan 

Contoh : 
"Jenis makanan apa saja yang harus terdapat di piring yang benar ? 
Bagaimana dengan porsi masing-masing jenis makanan (nasi lauk 
dan sayur atau buah) ?
Bagaimana menurut Ibu piring anak yang benar ? Mari kita lihat 
jawabannya !" 

Mintalah 2 sukarelawan untuk maju kedepan. Satu berperan sebagai 
Ibu Rumpi dan lainnya sebagai Ibu Sri. Gunakan Kartu Piring, dan 
minta Ibu Rumpi menunjukkan gambar yang SALAH, dan Ibu Sri akan 
menunjukkan gambar yang BENAR. 
Contoh : 
"Silahkan Ibu Rumpi memperlihatkan piring anaknya. Menurut Ibu, 
bebar atau salah?"
"Sekarang kita lihat piring anak Ibu Sri. Benar atau Salah?" 
Apa perbedaan antara piring Ibu Rumpi dengan piring Sri?"

Penutup permainan 
Setelah mendengar jawaban ibu-ibu, fasilitator menegaskan tentang 
piring anak yang  benar dengan menggunakan kartu Salah-Benerin. 
 Contoh : 
"Jadi setelah kita melihat piring nasi anak Ibu Rumpi dan Piring nasi 
anak Ibu Sri tadi, makanan apa yang seharusnya ada pada piring 
anak ? Porsi nasi, lauk, dan sayur atau buah harus seperti apa ? 
Apakah porsi makan anak Ibu sudah sesuai ? Kalo salah, ya Benerin! 
(sambil menunjukkan Kartu Salah-Benerin)"

4.

5.

Anak berbeda dengan orang dewasa, mereka membutuhkan 
makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh 
kembangnya. 
Makanan anak jangan hanya bubur nasinya yang dibanyakin.

Kesimpulan
-

-
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Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
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Tujuan Permainan 
Ibu belajar bahwa menyusui memberikan 
waktu yang nyaman untuk menciptakan ikatan 
ibu dan anak
 

15 menit
 

Pesan
Kunci 

Menyusui memberikan waktu yang 
nyaman untuk menciptakan iktan ibu 
dan anak

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil
 

Ibu
 

Target 
Peserta 

Waktu 

IKATAN IBU DAN ANAK

��
��

��

��

2 Botol Air KosongKartu Salah-Benerin
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DEMO RUMPI SEHAT 10

Dapat digantikan benda apapun 
sebagai media perantara 
seperti gelas, pena, sedotan 
dan lain- lain 



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !
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Langkah - Langkah
1.

2.
a.

b.

c.

Siapkan peralatan dan tanyakan kondisi dan perasaan ibu hari ini.   
 Contoh : 
“Bagaimana kondisi dan perasaan ibu? Hari ini kita akan bermain 
tentang ikatan ibu dan anak”.

Teknis Permainan
Mintalah ibu untuk berpasangan. Berikan benda yang ada kepada 
setiap pasangan. 
Mintalah ibu pertama memperkenalkan diri (tempat tinggal, jumlah 
dan umur anak,umur kehamilan) dengan berjabat tangan tetapi 
menggunakan benda sebagai perantara.
Tanyakan perasaan kedua ibu. 
Contoh : 
“bagaimana perasaan ibu berjabat tangan dengan menggunakan 
benda?”
Kemudian minta ibu kedua memperkenalkan diri sama seperti yang 
pertama, tetapi berjabat tangan tanpa menggunakan benda
perantara.
Tanyakan perasan kedua ibu. 
Contoh:  
“Sekarang bagaimana perasaan ibu berjabatan tangan langsung ?”

Diskusikan permainan
Setelah semua pasangan selesai,lanjutkan dengan diskusi bersama 
mengenai perbedaan yang dirasakan ibu saat memperkenalkan diri 
tadi.kemudian hubungkan dengan perasaan bayi bila mengalami hal 
yang sama. 
 Contoh : 
“Apakah ibu merasa nyaman saat berjabat tangan dengan 
menggunakan benda perantara ? Mengapa ? Saat berjabat tangan 
langsung, apa yang ibu rasakan ? Hal yang sama untuk bayi. 
Menurut ibu, apa yang dirasakan oleh bayi bila diberikan susu 
melaui botol ? Mengapa ? Bagaimana dengan bayi yang langsung 
menyusui (netek) ? Apa yang kira-kira mereka rasakan ? Mengapa ? 

d.

e.

3.

Langkah - Langkah
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1.

2.

c.

b.

a.



Penutup permainan
Gunakan kartu salah benerin. 
 Contoh : 
“jadi menurut ibu, mana yang terbaik untuk anak kita ?
menyusui atau pakai botol ? Kalau salah ya benerin.

4.

Langkah - Langkah

43

Kesimpulan

SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada 
Kader, Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.

Tambahan
Peserta (Ibu) setelah berjabat tangan bisa dilanjutkan dengan saling 
berpelukan yang mencerminkan posisi bayi ketika menyusui. Kertas 
karton atau koran bisa digunakan sebagai benda perantara.

Menyusui anak akan menciptakan dan memperkuat ikatan batin 
antara ibu dan perkembangan bayi.



Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������	�� ������������������������������������������������ ���� ���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�� ����������������������
����
�	�� �������
���������������������������������������
�����������������

��
��

��

��

HARAPAN IBU 

Tujuan Permainan 
ibu belajar mengenai perkembangan janin di 
dalam kandungan yang dipengaruhi oleh 
perilaku ibu saat ini dan makanan yang 
dikonsumsi
 

Target 
Peserta Ibu

 

Waktu 20 menit
 

Pesan
Kunci 

Perkembangan bayi di dalam 
kandungan dipengaruhi oleh perilaku 
ibu saat ini dan makanan yang 
dikonsumsi. Makan 1 porsi telur atau 
hati ayam atau ikan bergantian setiap 
hari pada masa kehamilan.

Tempat Posyandu, BKB, Kelas Ibu Hamil
 

Pensil / Bolpoint Kertas TulisKartu Janin
(9 Kartu)
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DEMO RUMPI SEHAT 11



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !
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������ ���� ��� �
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������ ���� ��� �
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Langkah - Langkah
Siapkan peralatan dan tanyakan kepada ibu umur kehamilannya. 
Contoh : 
“Berapa usia kehamilan ibu ? Apa ibu mau lihat gambarnya ?”

Teknis permainan
 Berikan masing - masing ibu satu gambar janin sesuai dengan usia 
kehamilannya
Jika ada ibu yang usia kehamilannya sama, mintalah ibu - ibu 
tersebut untuk bergabung.
Minta mereka untuk memperhatikan gambar perkembangan janin. 
Kemudian minta ibu untuk membacakan dengan keras keterangan di 
balik gambar secara bergantian. 
 Contoh : 
“Ini adalah kartu perkembangan janin sesuai dengan umur 
kandungan ibu. Silahkan diperhatikan gambarnya setelah itu baca 
keterangan di bagian belakangnya.

1.

2.
a.

b.

c.

-

-

Diskusikan Permainan.
Setelah semua ibu selesai, diskusikan mengenai perkebangan 
janinnya. 
 Contoh : 
“Ternyata janin tidak hanya bertambah besar, tapi semua anggota 
tubuhnya juga berkembang. Dari yang belum berbentuk, hingga 
menjadi bayi yang sempurna”.
“Untuk memastikan janin dalam kandungan kita sehat, apa saja yang 
harus kita lakukan ? Apa makanan juga berpengaruh bagi janin ibu ? 
Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi agar janin 
berkembang dengan baik ?” (Arahkan pada ATIKA)

3.
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Setelah peserta selesai menyusun piringnya,mintalah 2 pasang ibu 
untuk maju kedepan dan menjelaskan piringnya (beri tepuk tangan 
untuk setiap pasang ibu yang menjelaskan piringnya). 
Contoh : 
"Siapa yang mau menjelaskan piring anaknya ? 
Mengapa disusun seperti itu?"

Langkah - Langkah
4. Bagikan kertas dan pena untuk masing - masing ibu, mintalah 

mereka untuk memikirkan dan menuliskan :

Berikan waktu 5 menit. Bagi ibu yang kesulitan untuk menuliskan 
harapan dan janjinya, nanti bisa langsung bercerita. 
 Contoh : 
“untuk anak yang akan ibu lahirkan, apa harapan dan impian ibu ? 
Untuk mencapai harapan dan impian ibu, apa yang bisa ibu lakukan 
mulai sekarang ?” Sekarang tuliskan harapan dan janji ibu kepada 
anak pada kertas yang dibagikan”.

Tergantung dari jumlah peserta, bila lebih dari 8 orang mintalah 
minimal 3 relawan untuk membacakan janji dan harapan mereka.   
 Contoh : 
“Bila ibu - ibu sudah selesai menuliskannya, saya minta beberapa 
(atau masing - masing) ibu untuk membacakan janji dan harapannya. 
Sekarang setelah ibu membacakannya, silahkan suratnya ibu 
simpan. Berikan surat itu kepada anak ibu saat dia sudah cukup 
besar dan dapat membaca.

5.

Harapan ibu untuk anaknya
Apa yang dapat mereka lakukan saat ini ( janji ibu) agar 
perkembangan bayi mereka di dalam kandungan baik.

-
-

Perkembangan bayi di dalam kandungan dipengaruhi oleh perilaku 
ibu saat ini dan makan yang dikonsumsi.
Makan 1 porsi telur atau hati ayam atau ikan bergantian setiap hari 
pada masa kehamilan.

Kesimpulan

Ciptakan suasana yang tenang dan khusuk sehingga ibu (peserta) 
bisa meresapi harapannya terhadap anak
Tambahkan iringan musik klasik atau musik yang menenangkan 
jika memungkinkan  

Tambahan
-

-

-

-
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SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.



Peralatan

Sebelum Memulai Emodemo Pastikan Untuk :
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CUCI TANGAN 

Tujuan Permainan 
Ibu belajar pentingnya mencuci tangan pakai 
sabun terutama pada 3 momen penting
Ibu belajar mengenai 5 langkah cuci tangan 
pakai sabun yang tepat

 Target 
Peserta 

Ibu
&

Anak PAUD

Waktu 25 menit
 

Pesan
Kunci 

Cuci tangan pakai sabun, terutama 
pada 3 momen penting, cuci tangan 
dengan 5 langkah pakai sabun yang 
tepat

Tempat Posyandu, BKB, 
Kelas Ibu Hamil, PAUD, 

Perkumpulan Dasa Wisma
 

Lampu UVCairan 
Penanda Kuman

-

-

-
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Ember

Kartu
Peraga A

Kartu
Peraga B

Kartu 3 Momen
Cuci Tangan

Kartu 
5 Langkah

Cuci Tangan

Sabun 
Batangan

Botol
Air Bersih

Piring/
Benda Berwarna

Stiker
Peringatan

DEMO RUMPI SEHAT 12



SALAM
PEMBUKA

Salam Rumpi Sehat ! Supaya tambah semangat, yuk kita yel-yel gerakan Rumpi Sehat !
Mari Kita Mulai !
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Langkah - Langkah
Siapkan peralatan. Tanyakan kabar untuk mencairkan suasana. 
Jelaskan bahwa emodemo ini mengenai cuci tangan.

Tanyakan kepada ibu mengenai kebiasaan cuci tangan sehari - hari. 
Gunakan Kartu Peraga sebagai alat bantu. 
 Contoh : 
“apakah hari ini ibu sudah mencuci tangan ? Kapan terakhir ibu 
mencuci tangan ? Bagaimana cara cuci tangannya ? Pakai sabun 
atau tidak ?”

Mintalah kesediaan 2 orang ibu untuk menjadi sukarelawan di depan 
dan mulailah permainan dengan bercerita:
Mintalah kesediaan 2 orang ibu untuk menjadi sukarelawan di depan 
dan minta masing - masing berperan sebagai ibu A dan ibu B. 
mulailah bercerita. 
 Contoh : 
“ibu A baru saja kembali dari berbelanja di pasar, ia membeli banyak 
belanjaan, seperti sayur bayam, ikan mas, ayam, bumbu dan 
kebutuhan lainnya. Mari kita bayangkan, apa saja yang ibu A pegang 
selama berbelanja, uang dan benda lainnya”.

Kemudian jelaskan bahwa setiap kali ibu A memegang benda yang 
tidak bersih, tangannya akan diberi cairan penanda (semprotkan 
dan ratakan ciran penanda kuman secukupnya pada tangan kanan 
ibu A). Informasikan bahwa cairan yang akan disemprotkan tidak 
berbahaya bagi kulit. Lanjutkan cerita. 
 Contoh : 
“ibu A kemudian berjumpa dan bersalaman dengan ibu B yang 
sedang memegang piring dan menyuapi anaknya di halaman rumah. 
setelah bersalaman dan bertegur sapa, ibu B melakukan hal yang 
diinstruksikan dalam cerita). 

1.

2.

a.

b.

Lanjutkan dengan diskusi tentang perlunya cuci tangan pakai 
sabun. 
Contoh : 
“Dari cerita tadi, menurut ibu apakah penting untuk sering cuci 
tangan ? Apakah cukup untuk cuci tangan hanya menggunakan air ? 
Mengapa penting menggunakan sabun saat cuci tangan ? (gunakan 
KARTU PERAGA B sebagai alat bantu) jelaskan bahwa kita perlu 
cuci tangan pakai sabun untuk menghilangkan kuman dari tangan 
dan memastikan kuman tidak berpindah dari tangan kita dan masuk 
ke dalam tubuh ibu, anak dan anggota keluarga lainnya.

4.

3.
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Langkah - Langkah
5. Diskusikan waktu dan langkah cuci tangan pakai sabun. 

 Contoh : 
“kita sudah tau dari permainan bahwa cuci tangan pakai sabun perlu 
dilakukan setelah memegang benda yang kotor. Menurut ibu, yang 
memiliki anak baduta, kapan kita harus cuci tangan pakai sabun ?” 
(setelah itu, perlihatkan dan jelaskan 3 Kartu Momen penting cuci 
tangan pakai sabun satu persatu)”.

Kemudian lanjutkan dengan demo cuci tangan. 
 Contoh : 
“Bagaimana langkah-langkah cuci tangan pakai sabun yang benar? 
Apakah ada yang tahu? (setelah itu perlihatkan dan jelaskan KARTU 
5 LIMA LANGKAH PENTING CUCI TANGAN PAKAI SABUN). 
Mintakan satu sukarelawan untuk praktek cuci tangan pakai sabun 
yang benar.

Beri 1 atau 2 pertanyaan yang dipilih dari KARTU KUIS.

6.

Selalu cuci tangan pakai sabun terutama pada 3 momen penting 
yaitu sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyusui dan 
sesudah membersihkan
Lakukan cuci tangan dengan 5 langkah cuci tangan pakai sabun 
yang baik dan benar

Kesimpulan

Cerita dan peran mengenai Ibu A dan Ibu B bisa diganti 
disesuaikan dengan situasi yang ada.
Bisa diiringi dengan lagu cuci tangan atau bersama - sama dengan 
peserta membuat lagu baru tentang cuci tangan.
 

Tambahan
-

-

-

-

7.

Bagikan 1 set STIKER PENGINGAT 3 MOMEN PENTING untuk 
ditempelkan di tempat yang sering dan mudah terlihat oleh ibu. 
 Misalnya : 
“Stiker sebelum menyiapkan makanan” dapat ditempel di dapur, 
“Stiker setelah membersihkan anak di pintu kamar mandi.
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SEMUA Pertanyaan tentang gizi HARUS dirujuk kepada Kader, 
Bidan atau Petugas Kesehatan terlatih.

8.
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