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ABSTRAK
Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat yang bertugas
mengembangkan masyarakat. Emesis gravidarum merupakan keluhan umum yang terjadi pada
kehamilan muda. Sebagian besar mual muntah saat kehamilan dapat diobati dengan
pengobatan jalan, serta pemberian obat penenang dan anti muntah. Tetapi, sebagian kecil
wanita hamil tidak dapat mengatasi mual muntah yang berkelanjutan sehingga mengganggu
aktifitas dan menyebabkan terganggunya keseimbangan elektrolit akibat kekurangan cairan.
Minyak Atsiri terdapat di dalam kandungan jahe (minyak aromaterapi yang berbahan dasar
wangi wangian yang digunakan untuk pengobatan alami) Zingiberol, kurkumen, flandrena,
bisabilena, zingiberena (zingirona), gingerol, resin pahit dan vitamin A yang bisa menghalangi
serotonin yang merupakan neuro transmitter pada neoron-neuron serotonergis yang
disintesiskan sel-sel enterokromafin serta sistem saraf pusat ke dalam saluran pencernaan yang
kemudian diyakini dapat mengatasi mual dan muntah karena memberi rasa nyaman dalam
perut. Metode yang digunakan dalam kegiatan melalui serangkaian tahap antara lain dengan
penyuluhan/edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Komunitas dibentuk melalui beberapa
kegiatan yaitu: koordinasi dengan pengurus RT pedukuhan, dan tokoh masyarakat memberikan
pelayanan kesehatan tentang rawat gabung, memberikan penyuluhan, memberikan reward bagi
para ibu, memberikan door prize usai kegiatan pelayanan kesehatan ibu, memberian reward
bagi para kader.

ABSTRACT
Emesis gravidarum is a common complaint that occurs in early pregnancy. Most nausea and
vomiting during pregnancy can be treated with oral medications, as well as sedatives and antiemetics. However, a small percentage of pregnant women cannot cope with ongoing nausea
and vomiting, which interferes with activities and causes electrolyte imbalance due to lack of
fluids. Essential Oils are contained in ginger (an aromatherapy oil based on fragrant
fragrances used for natural medicine) Zingiberol, curcumin, flandrena, bisabilena, zingiberene
(zingirona), gingerol, bitter resin and vitamin A which can block serotonin which is a
neurotransmitter in the body. serotonergic neurons that are synthesized by enterochromaffin
cells and the central nervous system into the digestive tract which are then believed to be able
to overcome nausea and vomiting because they provide a sense of comfort in the stomach. The
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method used in the activity goes through a series of stages, including counseling/education,
training, and mentoring. The community was formed through several activities, namely:
coordinating with RT management, hamlets, and community leaders providing health services
regarding inpatient care, providing counseling, giving rewards for mothers, giving door prizes
after maternal health service activities, giving rewards for cadres.
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