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"Our  human  compassion  binds  us  the  one  to

the  other .  Not  in  pity  or  patroniz ingly ,  but

as  human  beings  who  have  learnt  how  to

turn  our  common  suffer ing  into  hope  for  the

future  

-  Nelson  Mandela

S T I K E S  M I T R A  H U S A D A  M E D A N
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Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari

kecemasan dengan kinerja tenaga kesehatan di era

pandemi COVID-19 , dari beberapa aspek kecemasan

kognitif , motorik , somatik , dan afektif yang dialami

tenaga kesehatan . Dalam Penelitian Widya Mahasiswa

STIKes Mitra Husada Medan bahwa hasil analisis uji Chi-

Square menunjukkan bahwa nilai p=0 ,000 yang berarti

kurang dari α=0 ,005 , maka dapat disimpulkan terdapat

hubungan yang bermakna antara kecemasan dengan

kinerja tenaga kesehatan di era pandemi COVID-19 di

Puskesmas Medan Johor Tahun 2020 . 

Dukungan sosial juga akan mengakibatkan rendahnya

tingkat stres kerja apabila dukungan sosial tersebut

berfungsi sebagai pereda . Dukungan tersebut

membantu tenaga kesehatan untuk dapat lebih

bertoleransi terhadap stresor . Lingkungan sosial yang

tidak mendukung tetapi justru bermusuhan dan

menuntut tenaga kesehatan dapat mempertinggi

kemungkinan terjadinya stres .

 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari

dukungan sosial dengan kinerja tenaga

kesehatan di era pandemi COVID-19 , dari

beberapa dukungan emosional , dukungan

penghargaan , dukungan instrumental , dukungan

informasi dan dukungan jaringan sosial yang

didapatkan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas

Medan Johor

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang

menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan

sampai berat . Petugas kesehatan di garis depan

yang terlibat langsung diagnosis , pengobatan ,

dan perawatan pasien dengan COVID-19 berisiko

mengalami perkembangan psikologis tekanan

dan gejala kesehatan mental lainnya
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MASYARAKAT
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EDISI TERBARU KALI INI!!!

ASI merupakan susu yang tepat untuk bayi karena susu ini
khusus diproduksi ibu hanya untuk bayinya. Susu dari ibu
memberikan energi yang paling penting untuk bayi.
Metode Kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan ( Pre-
test dan Post-Test). Kegiatan Pengabdian Masyarakat
dilakukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
dengan jumlah responden 30 ibu Hamil yang trimester III.

PROMOSI KESEHATAN UNTUK
MENINGKATKAN

PENGETAHUAN IBU HAMIL
DALAM PERILAKU PEMBERIAN

ASI EKSKLUSIF DI DESA
BANGUN REJO KABUPATEN

DELI SERDANG

Pengabdian masyarakat ini guna untuk
Setiap Ibu hamil hampir rata-rata ibu
hamil trimester III sebelum diberikan
promosi kesehatan (Penyuluhan) 
 tentang Perilaku Pemberian ASI
Eksklusif  tidak menyusui sampai 6
bulan  pada anak sebelumnya,
alasannya krn ASI tidak lancar, Ibu
bekerja. dengan alasan air susu yang
tidak lancar pengeluarannya dan pada
ibu yang bekerja juga tidak bisa
memberikan ASI eksklusif secara
maksimal Setelah diberikan Promosi
Kesehatan (penyuluhan) tentang ASI
eksklusif ibu-ibu menjadi paham dan
mengerti apa itu ASI eksklusif dan
manfaatnya bagi ibu dan bayi

STIKes Mitra Husada Medan



Tujuan Pengabdian ini adalah
untuk Meningkatkan
pengetahuan ibu menyusui yang
bekerja terhadap pemberian
ASI Eksklusif untuk bayi,
Meningkatkan perilaku ibu
menyusui yang bekerja
terhadap pemberian ASI
Eksklusif untuk bayi

TUJUAN DARI PROGRAM
PRILAKU PEMBERIAN ASI
EKSLUSIF

Saat diberikan soal setelah penyuluhan

sebanyak 56,7% pengetahuan ibu baik

karena ibu menyimak saat diberikan 

 Promosi Kesehatan (penyuluhan) dan

adanya rasa ingin tahu dari ibu sendiri .

Ini membuktikan sebagai petugas

kesehatan perlunya edukasi yang

seluas-luas nya kepada masyarakat

terutama bagi ibu hamil yang akan

memiliki anak dan memberikan ASI

Eksklusif. Bagi masayarakat sebaiknya

lebih aktif lagi berperan serta dalam

pelayanan Kesehatan bagaimana

pentingnya pemberian ASI Eksklusifnya

dengan baik.

Setiap Ibu hamil hampir rata-rata ibu
hamil trimester III sebelum diberikan
promosi kesehatan (Penyuluhan)  tentang
Perilaku Pemberian ASI Eksklusif  tidak
menyusui sampai 6 bulan  pada anak
sebelumnya, alasannya krn ASI tidak
lancar, Ibu bekerja. dengan alasan air susu
yang tidak lancar pengeluarannya dan
pada ibu yang bekerja juga tidak bisa
memberikan ASI eksklusif secara
maksimal Setelah diberikan Promosi
Kesehatan (penyuluhan) tentang ASI
eksklusif ibu-ibu menjadi paham dan
mengerti apa itu ASI eksklusif dan
manfaatnya bagi ibu dan bayi.

Pencapaian ASI Eksklusif di

Desa Bangun Rejo masih

rendah yaitu sebesar 63,46%

dibandingkan kota lain.

Rendahnya pencapaian ASI

Ekslusif di Desa Bangun Rejo

sangat dipengaruhi oleh

kondisi ibu yang bekerja diluar

rumah atau bekerja kantoran

yang membuat tidak bisa

menyusui bayinya. Disamping

itu pengetahuan ibu terhadap

ASI Ekslusif masih kurang

memahami penting dan

manfaat ASI Ekslusif.

 ASI menyediakan semua

energi dan nutrisi yang

dibutuhkan bayi untuk bulan-

bulan pertama kehidupan,

dan terus menyediakan

hingga setengah atau lebih

dari kebutuhan nutrisi anak

selama paruh kedua tahun

pertama, dan hingga

sepertiga selama paruh

kedua tahun kedua tahun

kehidupan.

Iformation For Us

ASI tidak dapat digantikan oleh
susu formula yang termahal
sekalipun karena zat-zat yang
terkadung dalam ASI memiliki
suhu yang tepat untuk bayi,
Menyusui adalah salah satu cara
paling efektif untuk
memastikan kesehatan dan
kelangsungan hidup anak.
Namun, hampir 2 dari 3 bayi
tidak disusui secara eksklusif
selama 6 bulan yang
direkomendasikan - angka yang
tidak membaik dalam 2 dekade



 

   

 

  

 
 

 

 

SECRETS OF LEARNING 
ENGLISH 

 

 
 

Want to speak fluent English? Apart from 

studying in a place that can improve your skills, 

you can also self-taught in your spare time.We 

all know that learning English is not just 

theoretical knowledge but also practice that 

must be done continuously. Therefore, self- 

taught learning can also be something you can 

do to guarantee more effective results. 

 
Here are some tips that you should do : 

 
 

 

 

1. Learn basic English words first 

Before you start implementing the 

habit of speaking English, it's a 

good idea to first learn simple 

words in English, which are often 

used in everyday conversation. 

Like the pronouns I, you, he, and 

other words that are commonly 

used in everyday conversation. 

 

 
2. Often listen to English songs 

and then write the lyrics. This will 

increase your ear's sensitivity to 

English (listening). 

 
 
 
 
 
 

 

S E K O L A H T I N G G I I L M U K E S E H A T A N M I T R A H U S A D A M E D A N 



3. Often watch English films without Indonesian 

subtitles 

 
Another fun thing that you can use as a tool to 

learn English is to watch English films. Of course, 

to make you smarter, start by watching movies 

without Indonesian subtitles. If you are still 

having trouble, use Indonesian subtitles but not 

too often. If you find a word that is difficult, 

write it down and look up the meaning to add to 

your English word dictionary. 

 
 

 

4. Often read English literature 

Reading is not a habit for most 

Indonesians. But of course even if you 

don't like it, you still have to start 

learning to read any literature in English. 

This will improve reading skills. 

 
 

 
5. Kursus 

 

Langkah terakhir adalah dengan kursus. 

 Memang cara ini bukan dengan belajar sendiri. 

Namun jika Anda kesulitan untuk menerapkan cara 

salah satu di atas maka kursus adalah pilihan lain 

yang bias Anda pilih untuk cara cepat belajar bahasa 

Inggris. 
 
 
 
 

 

www..mitrahusada.ac.id. 

 

Stikes Mitra Husada Medan 

 

@stikesmitrahusadamedan 

http://www.mitrahusada.ac.id/


Sekolah Tinggi Ilmu  K  sehatan (STIKes Mitra Husada Medan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 JULI 2021 SANGGAR  MENARI  STIKES MITRA HUSADA 

MEDAN  DI UNDANG UNTUK  MENYAMBUT IBU WALi K0TA 

MEDAN  DI TAMAN  CADIKA JL.KARYA WISATA K0TA MEDAN. 
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Fb. Stikes mitra Husada medan 

Tanggal     O7    juli     sanggar   menari    di    undang   untuk 

menyambut ibu  wali kota medan di jlkarya wisata taman 

cadika  untuk menarikan Tarian Makan sirih ( persernbahan) 

yg di bawakan oleh mahasiswa atau sanggar menari 

Mereka sangat  antusias  dalam membawa  tarian  tersebut 

dan  setelah tiba di sana sanggar menari sangat baik 

rnenarnpilkan tarian nya tersebut dan  ibu  wali kota  sangat 

menikmati tarian persernbahan nya. 

Selain  itu  sanggar rnenari sudah lama   ada  di  Stikes  Mitra 

Husada rnedan dan   sudah banyak  di  undang  undang  ke 

acara   atau penyarnbutan  penyarnbutan  bukan hanya  di 

dalam negri  di  luar  negri  juga sudah pernah di  pernah  di 

jalani.

 
 

 

lg. Stikesmitrahusadamedan 



 
 

Jenis olahraga kardio adalah olahraga Yang 

efektif untuk membakar lemakdan Membuat 

tubuh berkeringat. 

 

Olahraga ini walaupun terkerkesan 

pelan tapi membakar lemak,kamu 

juga bisa mendapatkan manfaat 

mendapatkan ketenangan. 

3.Berjemur 

 

Sinar matahari pagi terutama sebelum 

pukul 10:00 pagi,memiliki banyak manfaaat 

terutama untuk menghasilakan vitamin D 

yang berfungsi untuk meningkatkan kadar 

kalsium dan fosfor dalam tubuh dan 

meningkatkan daya tahan atau sistem 

imun tubuh. 

 
Olahraga ini walaupun terkerkesan 

pelan tapi membakar lemak,kamu 

juga bisa mendapatkan manfaat 

mendapatkan ketenangan sehingga 

kita tidak mudah sakit 

 

STIKes Mitra Husada Medan 

OLAHRAGA YANG AMAN DILAKUKAN 

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

stikesmitrahusadamedan STIKes Mitra Husada Medan. 

4.berlari 

1.kardio 

Olahraga menjadi salah satu cara yang baik untuk menjaga imunitas tubuh ditenggah 

pandemi COVID-19.dengan ditutupnya sejumlah fasilitas olahraga seperti pusat 

kebugaran dan kelas-kelas olahraga lainnya,beraktifitas diruangan terbuka salah 

satunya itu adalah kardio,senam aerobik,yoga dan berjemur 

2. Yoga 
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Olimpiade selalu ditandai dengan tangis dan tawa. Kisah yang
dialami Ruben Gonzales berikut ini mungkin mewakili dikotomi
tangis dan tawa itu, sebuah upaya pembaruan yang segala
awalnya selalu sulit

Sejak disekolah dasar, ruben Gonzales sudah bercita-cita itu
baru menggerakkan jiwanya setelah ia menyaksikan Scott
Hamilton seorang pemegang medali emas olimpiade dalam
figure skating, di televisi, Scott terlihat begitu Berjaya dalam
olimpiade musim dingin di serajevo, 1984. Sambil tersenyum ia
berbicara dengan hatinya sendiri, “Kalau orang sekecil dia saja
bisa menjadi pemenang, maka saya pun bisa.”

Ia pun segera berlatih dan mempelajari bermacam-macam
jenis olahraga  yang dipertandingkan di olimpiade dari
berbagai sumber di perpustakaan. Ia memang bukan seorang
atlet, tetapi ia sadar bahwa dirinya memiliki Sesuatu kekuatan,
yaitu tahan menghadapi segala tekanan, pantang menyerah,
dan konsisten

Ruben
Gonzales
Bayar emua
Biaya Dengan
Kerja Keras

Selengkapnya di
edisi kali ini
Sebuah Usaha Yang
Membuahkan Hasil terbaik
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Di sekolah ia mendapat julukan bulldog, yang artinya tidak mudah
menyerah. Oleh karena itu ia pun mempelajari apa saja olahraga yang
sulit, yang mudah membuat orang menyerah. Pikirannya dibuka lebar-
lebar. Akhirnya ia menemukan: Luge, sejenis olahraga es yang sangat
berbahaya 

 Mengapa Ruben mengambil jenis olahraga ini?” karena olahraga ini sulit
Sembilan dari sepuluh orang yang datang berlatih pasti berhenti di tengah
jalan,” katanya.
Ia pun segera menuju tempat yang disebutkan buku, Lake Placid di New
York. Telepon yang dihubungi segera menjawab. Ia menyebutkan dirinya
seorang atltet dari Houston, Texas dan bertanya apa ia bisa belajar. Yang
menerima telepon menjawab, “OK, berapa usiamu saat ini?”

“Saya dua puluh satu tahun,” ujarnya dalam sebuah wawancara di majalah
Sport illustrated.
 “Wah, kamu sudah terlalu tua, kamu sudah terlambat lebih dari sepuluh
tahun untuk belajar Luge. Kami melatih mereka dari usia dibawah sepuluh
tahun,” orang itu menolaknya dengan nada sinis.
 Tetapi Ruben terus membujuknya dan ia menyebutkan dirinya dari
Argentina. Orang itu terkejut dan mau menerima karena Luge akan dapat
dipermainkan lagi di arena Olimpiade kalau jumlah negara peserta
mencukupi Untuk berkompetisi.
Ruben pun berangkat. Namun sebelumnya ia menerima sebuah pesan.
Ada dua hal yang harus ia ketahui :

 Pertama, kalau ia mau belajar dan ikut olimpiade empat tahun
mendatang maka hidupnya akan dipenuhi berbagai kesulitan. 
 Kedua, bersiap-siap menghadapi dokter bedah karena tulangnya akan
patah beberapa kali. Sembilan dari sepuluh atlet yang mengundurkan diri
mengalami patah tulang lebih dari sekali. 
 Ruben mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari pertama di Lake Placid
yang dingin, Ruben telah digabungkan dengan empat belas atlet lain yang
belajar dari kecil. Terbanting-banting dari hari pertama membuat ia
hampir putus asa. Ia menangis berulang kali tulang dan dagingnya remuk.
Semua orang memandangnya sinis dan menertawakan seakan-akan
mereka ingin mengatakan "you are too old to learn. You guy from Latin
America can not do this". Dan seterusnya
 Sebulan setelah itu ia juga nyaris berhenti. Tetapi temannya seorang atlet
dari kota lain, menyuruhnya pergi ke depan cermin dan melihat dirinya
sendiri disana. Teman itu meneguhkan rubben. Ia terus berlatih hingga ia
sendiri berujar :
"tak peduli betapa sulitnya,
Tak peduli bagaimana hasilnya, 
Saya harus terus melakukannya".
 Berulang-ulang kalimat itu ia ucapkan sampai ia terbiasa dan mulai bisa
mengendalikan. Rubben berhasil melewati latihan pada musim panas.
Sementara empat belas atlet yang sudah belajar mulai berguguran satu
demi satu. Tulang-tulang mereka patah dan kalau bukan karena orang
tuanya, mereka sendiri sudah menyerah.
 Ketika orang-orang mengetahui putra Argentina berlaga, mereka juga
mengejek. Semua orang tak yakin olahraga berat ini mampu ia kuasai. 
 Berkat kerja keras, ketekunan, dan kegigihan, Rubben Gonzales pada 1988
melangkah gagah menerima medali emas pada olimpiade musim dingin
di Calgary. Ia bahkan masih menjadi pemenang dalam tiga olimpiade
berikutnya. Albertiville 1992, Salt Lake City 2002, dan Torino Winter Olimpics
2006.
Kegigihannya menimbulkan semangat dimana-mana dan sejak itu mitos
bahwa olahraga berat ini hanya bisa dimainkan oleh mereka yang
dibesarkan di daerah bersalju sejak kanak-kanak pupus sudah. Olahraga
ini mulai dikenal dibanyak negara tanpa salju. Anda pun bisa
melakukannya kalau DNA perubahan anda cukup dominan.

 "Jangan takut akan
perubahan. Kita

mungkin kehilangan
sesuatu yang baik,
namun kita akan

peroleh sesuatu yang
lebih baik lagi."
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S T I K E S  M I T R A  H U S A D A  M E D A N

BOS TAURUS COOKIE TO MOUNTAIN THE IMMUNE
SYSTEM IN PREGNANT WOMEN AS A SOURCE OF

NATURAL PROTEIN AND FOR THE EARLY
PREVENTION OF STUNTING IN TODDLER

Produk ini berhasil memenangkan Program KBMI di Tahun 2021

YANG ADA DI EDISI INI :

Program KBMI 2021



"SETIAP PEMENANG PENUH DENGAN BEKAS LUKA,

HIDUP BERARTI PERJUANGAN SELALU ADA

RINTANGAN DAN SAINGAN, SETIAP SUKSES HARUS

DIPERJUANGKAN."

INFO SELENGKAPNYA DISINI

Pada balita kandungan lemak essensial pada daging sapi
berperan sebagai pencegahan awal dari terjadinya
stunting. Dan tak hanya pada balita, gizi yang
terkandung pada daging sapi yg dikonsumsi pada ibu
hamil akan menjadi intervensi terjadinya stunting bagi
anak yang dilahirkannya. Dan hal ini tidak menutup
kemungkinan untuk dikonsumsi oleh semua kalangan
masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa.
Bos Taurus Cookie adalah cemilan sehat yang
mengandung protein, lemak, vitamin B12,B3,B6, Fe,
selenium, fosfor, creatin, taurin, glutathione, dan Asam
linoleat terkonjugasi (CLA) yang berfungsi sebagai
sumber protein alami dalam mengoptimalkan tumbuh
kembang janin di dalam kandungan, pembentukkan sel
darah merah yang akan mengatur seluruh organ tubuh
agar sirkulasi dan tekanan darah tetap stabil. Sel darah
merah juga memiliki peran penting untuk mengantarkan
oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke janin melalui
plasenta, Meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah
anemia, sebagai sumber energi.

Ditulis oleh Isabela Marzuki

Manfaat 
1. Pencegahan Terjadinya Stunting Pada Balita
2. Meningkatkan Sistem Imun Pada Ibu Hamil
3. Sumber Natural Protein Pada Ibu Hamil
4. Cemilan Sehat Tinggi Protein



 



 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan 

Pilmapres (Pilihan Mahasiswa Berprestasi ) adalah sebuah wadah yang disediakan oleh kemenristekdikti 

untuk mengapresiasi mahasiswa yang dianggap berprestasi, yang mampu menyeimbangkan antara 

kehidupan berkuliah, berorganisasi, dan keg 

iatan ekstrakulikulernya. Pilmapes terdiri dari 2 kategori, yaitu pilmapres sarjana dan diploma. 

Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik ekstrakulikuler, 

kulikuler, maupun kukorikuler, sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memiliki kepribadian yang 

baik. Salah satu program yang berkaitan dengan tugas tersebut adalah pilihan mahasiswa berprestasi 

(Pilmapres). Pilmapres dari peserta program sarjana mengalami perubahan pada tahun 2021 ini, yaitu 

mengintegrasikan asesmen berbagai kemampuan yang diperlukan di masyarakat.   

Pada program Sarjana dan Diploma dilakukan seleksi portofolio dan Desk Evaluation yang dilakukan secara 

Online. Pada program sarjana dilakukan seleksi tahap 1 dengan pembuatan Gagasan Kreatif dan 

penggunggahan Capaian Unggulan dan dilanjutkan secara tatap muka selama 2 hari, mulai dari tanggal 14-

15 Juli tahun 2021 di Grandhika Hotel Medan. Dihari pertama seleksi dilakukan tahap wawancara capaian 

unggulan berupa sertifikat yang pernah didapat selama perkuliahan. Dan dilanjutkan dengan seleksi 

presentasi gagasan kreatif dan dilanjut dengan sesi tanya jawab dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Pada program diploma seleksi tahap 1 langsung dikoreksi oleh pusat secara online. 

Selfi Indah Saputri, Vidya Silvyani Audry 

Ig : stikesmitrahusadamedan 
Fb : STIKes Mitra Husada Medan 

 

 

 

Selfi Indah Saputri 

(Program Studi Kebidanan Program Sarjana) 

Vidya Silvyani Audry 

(Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga) 

Rangking 5 besar dalam ajang pilmapres 

tingkat wilayah LLDIKTI 1 Sumatera Utara 

Nominasi peserta Nasional perwakilan 

LLDIKTI 1 Sumatera Utara Program Diploma 

 




