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Tubuh Ibu Setelah Melahirkan
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Melahirkan merupakan proses yang menegang-
kan, namun setelah itu perasaan lega dan senang 
muncul pada ibu dan juga keluarga. Tapi tunggu 
dulu, proses masih berlanjut selama beberapa 
minggu setelah melahirkan karena tubuh melaku-
kan pemulihan dan menyesuaikan diri dengan 
kondisinya yang baru. Setelah melahirkan, tubuh 
masih melakukan berbagai perubahan.

PERUBAHAN PADA RAHIM
Selama kehamilan, rahim, otot perut, dan kulit 
mengalami peregangan selama 9 bulan, sehing-
ga membutuhkan waktu yang cukup panjang 
bagi tubuh untuk kembali ke kondisi semula.
Pada saat kehamilan, rahim akan lebih besar dan 
berat. Berat rahim bisa mencapai 15 kali lebih 
besar dan kapasitasnya bisa mencapai 500 kali 
lebih besar dari sebelum hamil. Beberapa menit 
setelah melahirkan, kontraksi menyebabkan ra-
him menyusut dan mencapai sebesar kepalan 
tangan. Pada beberapa minggu pertama, berat 
rahim akan menurun kira - kira setengah berat 
rahim setelah melahirkan. Setelah dua minggu, 

berat rahim hanya 300 gram dan terletak 
seluruhnya pada panggul. Sekitar empat 
minggu, berat rahim mendekati berat pada 
saat sebelum hamil, kira-kira 100 gram atau 
kurang.
Bahkan setelah rahim menyusut kembali ke 
panggul, Ibu akan masih kelihatan seperti 
hamil pada beberapa minggu setelah mela-
hirkan. Hal ini karena otot perut melebar se-
lama kehamilan dan membutuhkan waktu 
lama untuk mengembalikan bentuk seperti 
semula.

PERUBAHAN PADA BERAT BADAN
Berat badan akan turun setelah melahirkan, 
sekitar 4,5-6 kg. Berat badan yang hilang ini 
terdiri dari berat badan bayi, plasenta, dan 
air ketuban. Cairan yang berlebih dalam tu-
buh kemudian akan mulai keluar selama satu 
minggu setelah melahirkan. Dalam sehari,  
Ibu bisa mengeluarkan sampai 3 liter cairan 
dan pada akhir minggu pertama akan ke-
hilangan sekitar 2-3 kg berat air. Jumlah air 
yang hilang dari tubuh ibu ini bervariasi ter-
gantung dari jumlah cairan yang selama ke-
hamilan menumpuk dalam tubuh.

Sumber Gambar: https://unsplash.com/photos/ZwjFuJ7ebpk 

Sumber Gambar: https://unsplash.com/photos/3SDP4zc_z9w 
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PERUBAHAN PADA VAGINA
Pada saat melahirkan secara normal, vagina dan 
perineum (daerah antara rektum dan vagina) akan 
meregang, bengkak, memar. Perineum mungkin 
sobek dan memerlukan beberapa jahitan. Sebe- 
rapa besar peregangan pada vagina ini tergan-
tung dari ukuran bayi, genetika, otot-otot vagina, 
keadaan saat melahirkan, dan sudah berapa kali 
melahirkan normal.
Rasa sakit pada vagina dan perineum ini akan 
membuat tidak nyaman saat duduk. Untuk meri- 
ngankan rasa sakitnya, bisa dengan merendam- 
nya dalam air, atau bisa mengompresnya dengan 
air es untuk meringankan pembengkakan dan 
rasa sakit. Selama beberapa hari setelah mela-
hirkan, pembengkakan pada vagina akan mu-
lai berkurang dan otot-otot vagina akan kembali 
mengencang.

PERDARAHAN
Setelah melahirkan normal atau melalui opera-
si caesar, Ibu akan mengalami perdarahan atau 
biasa disebut dengan lokia, yang terdiri dari sisa 
darah, lendir, dan juga sisa jaringan dari lapisan ra-
him. Pada banyak wanita, perdarahan akan san-
gat banyak pada 3-10 hari pertama setelah mela-
hirkan, bahkan kadang lebih banyak daripada 
perdarahan pada saat menstruasi, tetapi ini ada-
lah normal dan akan berkurang selama beberapa 
minggu selanjutnya. Ibu juga tidak perlu khawatir 
jika tiba-tiba darah keluar atau terjadi pembekuan 
darah, ini juga normal terjadi. Namun, jika dira-
sakan perdarahan terjadi tidak normal, sebaiknya 
segera konsultasi dokter.

PERUBAHAN PADA PAYUDARA
Setelah melahirkan, ASI mungkin tidak langsung 
keluar. Butuh waktu 3-4 hari setelah melahirkan 
sampai ASI keluar. Segera setelah melahirkan, 
payudara akan memproduksi sedikit kolos-
trum, yaitu ASI pertama yang konsentrasinya 
lebih kental. Dua jam pertama setelah bayi lahir 
adalah waktu yang tepat untuk menyusui bayi 
pertama kali atau melakukan Inisiasi Menyusu 
Dini (IMD)  karena pada saat ini bayi baru lahir 
cenderung  masih terbangun.
Ketika ASI keluar pada hari-hari pertama setelah 
melahirkan, payudara mungkin akan bengkak, 
nyeri, keras, sensitif, dan penuh. Menyusui bayi 
pada hari-hari pertama setelah kelahiran akan 
memicu pelepasan hormon oksitosin yang 
akan menyebabkan kontraksi dan kram pada 
perut.

PERUBAHAN PADA KULIT
Perubahan hormon, stres, dan kelelahan yang 
dialami setelah melahirkan berpengaruh pada 
kulit. Beberapa wanita yang tadinya mem-
punyai kulit bersih saat kehamilan, bisa saja 
setelah melahirkan timbul jerawat. Atau seba-
liknya, bagi wanita yang mempunyai jerawat 
saat kehamilan, bisa saja hilang setelah mela-
hirkan. Jika mempunyai chloasma, yaitu bercak 
gelap pada kulit bibir, hidung, pipi, atau dahi, 
pada saat kehamilan, ini juga akan menghilang 
setelah melahirkan.

Sumber Gambar: https://unsplash.com/photos/xTedodxYTuQ 

Diambil dari www.hellosehat.com 
dan berbagai sumber
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Gaya Hidup Dalam Secangkir Teh
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Minum teh awal mulanya merupakan budaya yang 
diperkenalkan oleh masyarakat Cina sejak lebih-
dari 3000 tahun yang lalu. Konon, teh diyakini per-
tama kali ditemukan oleh Kaisar Cina Shen Nung 
secara tak sengaja pada 2737 Sebelum Masehi.
Berjalannya waktu, budaya minum teh masuk 
ke Indonesia. Bila di Cina ada teko porselin khas 
lengkap dengan gelas berukuran sangat kecil ser-
ta meja khusus penghidang teh, di Indonesia khu-
susnya di pulau Jawa juga ada teko dan cangkir 
dari tanah liat yang disebut poci.

Sumber Gamber: https://pbs.twimg.com

Sumber Gambar: http://cdn2.tstatic.net

MINUM TEH AGAR BADAN LEBIH SEGAR
Menikmati teh bersama keluarga maupun sendi-
rian saja memang diyakini mampu menenangkan 
jiwa dan membuat badan menjadi lebih segar. Sen-
yawa teh yang mengantarkan rasa segar diantara-
nya adalah kafein. Menurut penelitian, ditemukan 
bahwa kafein teh berbeda dengan kafein dalam 
kopi. Kafein dalam kopi diserap di lambung seh-
ingga resorpsi atau penyerapan ulang ke dalam 

JENIS TEH
Sejauh ini, ada tiga jenis teh yang paling dikenal 
di Indonesia. Selain teh hitam atau black tea, 
ada pula teh oolong, dan teh hijau. Ketiganya 
dibedakan dari cara pengolahannya. Teh hitam 
diolah dengan cara fermentasi penuh. Warna 
seduhannya merah hitam agak pekat. Sedang-
kan teh hijau diolah tanpa proses fermentasi 
dan warna seduhannya kuning hijau dengan 
rasa lebih sepet. Sementara teh oolong yang 
dikenal sebagai teh wangi atau teh gunung, 
diolah dengan cara setengah fermentasi. 
Rasanya pun gabungan dari teh hijau dan teh 
hitam. Cara pengolahan ini berpengaruh ter-
hadap kandungan senyawa dalam jenis teh.
Senyawa-senyawa yang masih tersisa dalam 
seduhan, akan mengoptimalkan daya kerja teh 
menyegarkan dan menyehatkan tubuh si pemi-
num.

aliran darah menjadi cepat. Sedangkan kafein 
dalam teh diserap di usus, sehingga resorpsi ke 
dalam aliran darah melalui proses yang sangat 
kompleks dan lambat. Itulah sebabnya, bagi 
mereka yang pencernaannya sensitif, maka 
disarankan agar mendapatkan kafein dari teh 
daripada dari kopi. Sebab, pencernaan yang 
peka lebih toleran terhadap kafein teh.
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Menurut sebuah penelitian di Inggris, disebutkan-
bahwa seorang ibu hanya memiliki waktu me-time 
atau waktu untuk sendiri hanya sekitar 17 menit 
dalam sehari. Setiap hari ibu sibuk mengurusi uru-
san keluarga sehingga kadang sangat kelelahan. 
Apalagi untuk para ibu yang juga bekerja, dengan 
tingkat kesibukan sangat tinggi, akan sangat di-
maklumi bila kadar emosinya juga menjadi lebih 
tinggi.

http://www.pinaymommyadreamer.com

TIPS AGAR IBU DAPAT MENGELOLA 
STRESS DENGAN BIJAK DAN BAIK

1. Mintalah bantuan. Tidak ada salahnya me-
minta bantuan suami untuk membantu melaku-
kan hal – hal yang bisa dikerjakan. Jangan 
dominan dalam rumah tangga.

2. Hindari marah-marah. Sebaiknya perhati-
kan nada bicara karena tidak akan ada yang 
mau mendekati ketika kita mengutarakannya 
dengan tidak baik sehingga kita tidak akan 
mendapatkan pertolongan apapun.

3. Membuat daftar tanggung jawab atau tugas. 
Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung 
jawab yang harus diselesaikan sehingga peker-
jaan jauh lebih mudah. Selain itu, cara tersebut 
dapat melatih disiplin setiap anggota keluarga.

4. Berpikirlah positif. Fokuslah pada diri sendiri 
dan keluarga serta yakin dapat menyelesaikan-
masalah dengan baik. Jangan membanding-
kan dengan orang atau keluarga lain.

6. Temukan kegiatan yang disenangi. Lakukan 
hobi atau kesenangan yang dapat membuat 
pikiran lebih tenang dan nyaman. Misalnya 
membaca buku atau menyaksikan tontonan 
yang menghibur.

7. Jadwalkan me-time. Me-time bukan berar-
ti hanya dapat dilakukan saat benar – benar 
sendiri. Waktu bersama keluarga-pun bisa di-
sisipi me-time. Namun, hal yang perlu diingat 
adalah bahwa me-time harus mengingat wak-
tu dan kondisi.

Mengelola Stress Bagi Ibu

Seorang ibu memiliki peranan penting dalam hal 
memberikan pengaruh suasana hati seluruh ang-
gota keluarga. Menurut psikolog, suasana hati ibu 
yang baik akan dapat mempengaruhi semangat 
keluarga, begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana 
cara agar dapat mengelola stress bagi Ibu dengan 
rutinitas yang padat?

Suasana hati ibu yang baik 
akan dapat mempengaruhi 

semangat keluarga
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Hadiah Untuk Ibu
Kasih Ibu, kepada beta tak terhingga sepanjang masa.
Hanya memberi, tak harap kembali.
Bagai sang surya menyinari dunia.

Tanggal 22 Desember kita peringati sebagai Hari 
Ibu Nasional. Tentu saja ini merupakan salah satu 
penghargaan dan dedikasi yang diberikan kepada 
seluruh ibu di Indonesia.
Untuk memperingati hari ibu, biasanya banyak 
kejutan yang diberikan oleh anak ataupun suami. 
Ada yang memberikan kado barang yang disukai 
ibu, ada yang mengajak makan malam istimewa, 
adapula yang memberikan kejutan berupa ambil 
alih tugas yang biasanya dikerjakan oleh ibu se 
perti memasak, mencuci, atau mengasuh anak.
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi hadiah – 
hadiah lain yang tepat untuk Ibu:

Sumber Gambar: http://cdn1-a.production.images.static6.com
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1. Liburan Bersama
Rencanakan liburan bersama Ibu. Apabila ibu 
tinggal di lokasi yang jauh, sebaiknya berkun-
junglah dan ajak berlibur sejenak. Liburan ke 
lokasi wisata yang tak terlalu jauhpun sudah 
menjadi kebahagiaan bagi ibu.

2. Gadget
Berikan hadiah gadget untuk Ibu apabila be-
lum menggunakannya. Lengkapilah dengan 
fitur hiburan seperti musik, games atau ton-
tonan. Apabila Ibu suka memasak, isi dengan 
kumpulan resep yang dapat dibaca dan men-
jadi referensi untuk bereksperimen.

Sumber gambar: http://i.telegraph.co.uk Sumber gambar: http://www.grannyannexe.com



W E L F A R E Integra Bulletin Vol. XXII 12 / 2017

3. Mengajak Berbelanja
Sudah menjadi hal biasa bahwa wanita atau ibu 
suka belanja. Meskipun ada pula wanita tidak 
menyukai berbelanja karena boros, namun, jalan - 
jalan dan hanya sekedar window shopping sudah 
sangat menyenangkan bagi ibu apalagi ditemani 
suami, anak - anak, ataupun cucu. 

4. Proteksi Kesehatan
Sudah pasti kita ingin ibu selalu sehat. Selain 
ikut mengingatkan ibu untuk selalu menjaga-
kesehatan dan memberikan makanan atau 
hal – hal yang menunjang kesehatan, kita bisa 
memberikan perlindungan kesehatan untuk 
ibu. Ada berbagai macam produk asuransi 
kesehatan untuk wanita yang memberikan per-
lindungan, contohnya ancaman penyakit kritis. 
Di ForLife.id, proteksi untuk wanita atau ibu ini 
dapat dimiliki secara mudah. Silakan kunjungi-
www.forlife.id
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Sumber gambar: http://www.grannyannexe.com

Sumber gambar: http://oncondado.com/
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OMELET SAYUR SPESIAL
Sebuah penelitian yang dilakukan Institut Pertanian 
Bogor (IPB) menunjukkan bahwa anak yang 
sarapan sebelum belajar memiliki nilai yang lebih 
tinggi dibanding yang tidak sarapan. Sarapan 

memang sangat penting bagi kesehatan. Namun, 
terkadang kesibukan di pagi hari membuat tidak 
sempat sarapan dengan menu yang sehat. Salah 
satu menu sarapan yang sering dikonsumsi adalah 
omelet. Agar lebih banyak kandungan gizi dan 
vitaminnya maka omelet sayur adalah pilihan menu 
yang mudah untuk disiapkan sebagai sarapan. 
Omelet sayur pada dasarnya adalah telur yang 
digoreng dadar lalu dicampurkan dengan berbagai 
macam sayuran yang segar nan sehat sehingga 
omelet sayur ini memiliki kandungan gizi yang tinggi 
untuk kesehatan keluarga tercinta. Penasaran ingin 
langsung mencobanya? Silahkan simak Resep 
Sarapan Pagi Omelet Sayur yang Sehat berikut ini.

BAHAN Cara Membuat:
6 butir
150 gram
100 gram
200 gram
1 buah

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

telur
sosis dipotong bulat-bulat
wortel dicincang kasar
bayam diiris kasar
bawang bombay dipotong kasar
garam secukupnya
merica bubuk secukupnya
susu cair tanpa gula
margarine

Rebus wortel cincang pada air mendidih.
Lelehkan margarine lalu masukkan bawang 
bombay, tumis hingga halus.
Masukkan bayam, merica bubuk, garam, 
dan juga susu kedalam tumisan, tumis terus 
hingga susu mengering.
Masukan sosis dan wortel yang sudah dire-
bus kedalam tumisan, aduk hingga merata 
lalu sisihkan.
Kocok lepas telur di dalam sebuah wadah 
masukkan tumisan tadi kedalam telur saat 
sudah tidak terlalu panas.
Lelehkan margarine dalam wajan lalu ma-
sukkan adonan telur kedalamnya, pastikan 
isian merata di seluruh bagian omelet.
Masak dalam api kecil hingga matang.
Angkat, potong sesuai selera, lalu sajikan.
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Sumber Gambar: http://4.bp.blogspot.com/
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