
Perkembangan bentuk tubuh periode pra lahir

A = bakal paru    C = kantung    E = bakal lengan     G = ekor   

B = otak              D = jantung     F = bakal kaki
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Pertumbuhan fetal pada trimester pertama 
(3 bulan pertama)

Pembuahan hingga
4 minggu

8 minggu 12 minggu

· Panjangnya kurang 
dari 1/10 inci

· Awal perkembangan 
susunan tulang 
belakang, sistem 
syaraf, usus, jantung 
dan paru-paru

· Kantung amniotis 
membungkus lapisan 
dasar seluruh tubuh

· Disebut ”telur” (ovum)

· Panjangnya kurang 
dari 1 inci

· Wajah sudah 
berbentuk dengan 
mata, telinga, mulut, 
dan pucuk gigi yang 
belum sempurna

· Lengan dan kaki 
bergerak

· Otak mulai 
menbentuk

· Denyut jantung janin 
dapat dideteksi 
dengan ultrasound

· Disebut ”embrio”

· Panjangnya sekitar 3 
inci dan beratnya 
sekitar 1 0ns

· Dapat menggerakkan 
lengan, kaki, jari 
tangan, dan jari kaki

· Sidik jari muncul
· Dapat tersenyum, 

memberengut, 
mengisap, dan 
menelan

· Jenis kelamin dapat 
dibedakan

· Dapat kencing
· Disebut ”fetus” (janin)
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Pertumbuhan fetal pada trimester kedua 
(3 bulan pertengahan)

16 minggu 20 minggu 24 minggu

· Panjangnya sekitar 
5,5 inci dan beratnya 
4 ons

· Denyut jantung kuat
· Kulit tipis, tembus 

pandang
· Rambut halus 

(lanugo) menutup 
tubuh

· Kuku jari tangan dan 
kuku jari kaki sudah 
berbentuk

· Gerakan-gerakan 
terkoordinasi, dapat 
berguling di dalam 
cairan amniotis

· Panjangnya 10 – 12 
inci dan beratnya 0,5 
– 1 pon

· Denyut jantung dapat 
didengar dengan 
steteskop biasa

· Mengisap ibu jari
· Tersedak
· Rambut, bulu mata, 

alis mata muncul

· Panjangnya 11 – 14 
inci dan beratnya 1 –
1,5 pon

· Kulit mengkerut dan 
tertutup dengan 
lapisan pelindung 
(vernix caseosa)

· Mata sudah terbuka
· Meconium berkumpul 

di dalam usus besar
· Mampu memegang 

dengan kuat
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TRISEMESTER II
Usia 18 mgg Usia 22 mgg

430gm

27.8 cm

Usia 21 mgg Usia 24 mgg
BB 600 gram
TB 30 cm



Pertumbuhan fetal pada trimester ketiga 
(3,5 bulan terakhir)

28 minggu 32 minggu 36 – 38 minggu
· Panjangnya 14 –

17 inci dan 
beratnya 2,5 – 3 
ons

· Bertambah lemak 
tubuh

· Sangat aktif
· Gerakan 

pernafasan yang 
belum sempurna 
muncul

· Panjangnya 16,5 
– 18 inci dan 
beratnya 4 -5 pon

· Memiliki periode 
tidur dan bangun

· Berada dalam 
posisi lahir

· Tulang kepala 
lembut dan lentur

· Zat besi disimpan 
di dalam hati

· Panjangnya 19 
inci dan beratnya 
6 pon

· Kulit kurang 
mengkerut

· Vernix caseosa
tipis

· Lanugo umumnya 
hilang

· Kurang aktif
· Memperoleh 

kekebalan dari ibu
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TRISEMESTER III
29 mg 
·38.6 cm 
·1153 gm

34 mgg
·45 cm 
·2146 g

38 mgg
3083 gm
49.8 cm

·40 mgg
·3462 gm 
·51.2 cm
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Perkembangan Fisik 
Bayi dan Ibu





Bayi baru lahir
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Pengaruh pranatal terhadap tingkah laku       post-
natal

Sikap ibuPengaruh lingkungan

1. Faktor ekstern
a. sinar rontgen
b. thalidomid
c. obat-obat keras

2. Ketegangan emosional
ketegangan psikis pada 
dua bulan pertama 
menyebabkan kelainan 
mongolismus atau 
down’s syndrom

3. Takhayul 

Sikap menerima 
atau menolak 

terhadap 
kehamilannya 
berpengaruh 
terhadap bayi 

yang dilahirkan
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Implikasi di bidang pendidikan

• Ibu hamil dan lingkungan memberikan pendidikan 
sejak dini, dimulai dari memberikan perawatan yang 
kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan 
janin dalam kandungan

• Ibu hamil dengan bantuan lingkungan memberikan 
perawatan secara fisik dan psikis pada janin dan 
menjauhkan diri dari bahaya-bahaya selama 
kehamilan, agar bayi yang dilahirkan sehat dan 
normal.
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