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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Kehamilan 

a. Definisi 

Menurut federasi obstetri internasional, kehamilan didefinisikan 

sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan 

dilanjutkan dengan nidasi atau impalntasi. Bila dihitung dari saat 

fertilisasi sampai lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut 

kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester dimana 

trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 

minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan dan trimester ke tiga 13 

minggu ( minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2016). 

 Menurut Manuaba ( 2010 ) kehamilan merupakan mata rantai yang 

berkesinambungan dan terdiri dari : Ovulasi, migrasi, spermatozoa dan 

ovum. Konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantassi) pada 

uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi 

sampai aterm. 

 Menurut Mochtar ( 2012 ) lama kehamilan yaitu 280 hari atau 40 

pekan ( minggu ) atau 10 bulan ( lunar months ). 
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Jadi kehamilan merupakan proses alamiah yang diawali dari 

penyatuan spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan perkembangan 

janin sampai dengan persalinan. Lamanya kehamilan normal adalah 

280 hari (40 minggu atau 10 bulan). 

b. Fisiologi Kehamilan 

1) Ovulasi  

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh 

sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur berlangsung 

20-35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses 

pematangan dan terjadi ovulasi (Manuaba, 2010). 

2) Spermatozoa  

Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses yang 

kompleks, spermatogonium berasal dari primitive tubulus, 

menjadi spermatosid pertama, menjadi spermatosit kedua, menjadi 

spermatid, akhirnya spermatozoa. Sebagian besar spermatozoa 

mengalami kematian dan hanya beberapa ratus yang mencapai 

tuba falopi. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genetalia 

wanita dapat hidup selama tiga hari, sehingga cukup waktu untuk 

terjadinya konsepsi (Manuaba, 2010). 

3) Fertilisasi  

Fertilisasi adalah penyatuan ovum dan spermatozoa yang 

biasanya berlangsung di ampula tuba (Saifudin, 2014). 
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4) Nidasi atau implantasi  

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke 

dalam endometrium. Umumnya nidasi terjadi pada depan atau 

belakang rahim dekat fundus uteri. Terkadang pada saat nidasi 

terjadi sedikit perdarahan akibat luka desidua yang disebut tanda 

Hartman (Saifudin, 2014). 

5) Plasentasi  

Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis 

plasenta. Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, plasentasi 

dimulai. Pada manusia plasentasi berlangsung sampai 12-18 

minggu setelah fertilisasi (Saifudin, 2014). 

c. Perubahan Fisiologi Ibu Hamil 

1) Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima 

dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai 

persalinan. Uterus mempuyai kemampuan yang luar biasa untuk 

bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan pulih 

kembali seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah 

persalinan (Prawirohardjo, 2016). 

2) Serviks 

Pada saat kehamilan mendekati aterm, terjadi penurunan 

lebih lanjut dari konsentrasi kolagen. Konsentrasinya menurun 
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secara nyata dari keadaan yang relatif dilusi dalam keadaan 

menyebar (dispersi) dan ter-remodel menjadi serat. Dispersi 

meningkat oleh peningkatan rasio dekorin terhadap kolagen. 

Penurunan konsentarasi kolagen dengan melunaknya seviks dan 

menjadi kebiruan (Prawirohardjo, 2016). 

3) Ovarium 

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan 

pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu karpus luteum 

yang dapat ditemukan di ovarium (Prawirohardjo, 2016). 

4) Vagina dan Perineum 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia 

terlihat jelas pada kulit dan otot-otot diperinium dan vulva, 

sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang 

dikenal dengan tanda chadwick. Perubahan ini meliputi penipisan 

mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dari 

sel-sel otot polos (Prawirohardjo, 2016). 

5) Payudara 

 Pada TM III suatu cairan berwarna kekuningan yang disebut 

kolostrum dapat keluar yang berasal dari kelenjar- kelenjar asinus 

yang mulai bersekresi. Peningkatan prolaktin akan merangsang 

sintesis laktosa yang akan meningkatkan produksi air susu. Aerola 

akan lebih besar dan kehitaman (Prawirohardjo, 2016). 
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6) Perubahan Metabolik 

 Pada trimester ke-2 dan ke-3 pada perempuan dengan gizi 

baik dianjurkan menambah berat badan per minggu sebesar 0,4 kg, 

sementara pada perempuan dengan gizi kurang atau lebih 

dianjurkan menambah berat badan per minggu masing-masing 

sebesar 0,5 kg dan 0,3 kg (Prawirohardjo, 2016). 

7) Sistem Kardiovaskular 

 Sejak pertengan kehamilan pembesaran uterus akan menekan 

vena kava inferior dan aorta bawah ketika berada dalam posisi 

terlentang. Sehingga akan mengurangi darah balik vena ke 

jantung. Akibat, terjadinya penurunan preload dan cardiac output 

sehingga akan menyebabkan terjadinya hipotensi arterial yang 

dikenal dengan sindrom hipotensi supine dan pada keadaan yang 

cukup berat akan mengakibatkan ibu kehilangan kesadaran. 

Penekanan pada aorta ini juga akan menguragi aliran darah 

uteroplasenta ke ginjal. Selama trimester terakhir posisi miring 

(Prawirohardjo, 2016). 

8) Traktus Digestivus 

Seiring dengan makin besarnya uterus, lambung, dan usus 

akan tergeser. Demikian juga dengan yang lainnya seperti 

apendiks yang akan bergeser kearah atas dan lateral. Gusi akan 

lebih menjadi hiperemesis dan lunak sehingga dengan trauma 
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sedang saja bisa menyebabkan perdarahan. Epulis selama 

kehamilan akan muncul, tetapi setelah persalinan akan berkurang 

secara spontan. Hemoroid juga merupakan suatu hal yang sering 

terjadi akibat konstipasi dan peningkatan tekanan vena pada 

bagian bawah karena pembesaran uterus (Prawirohardjo, 2016). 

9) Traktus Urinarius 

 Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan 

tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan 

sering berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan makin tuanya 

kehamilan bila uterus keluar dari rongga panggul. Pada akhir 

kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas 

panggul, keluhan itu akan timbul kembali (Prawirohardjo, 2016). 

10) Sistem Endokrin 

 Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar 

±135 % akan tetapi, kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti 

penting dalam kehamilan. Pada perempuan  yang mengalami 

hipofisektomi persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon 

prolaktin akan meningkat 10x lipat saat kehamilan aterm 

(Prawirohardjo, 2016). 

11) Sistem Muskuloskeletal 

 Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum 

pada kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke 
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posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang 

kearah dua tungkai dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu dan 

pada akhirnya menyebabkan perasaan tidak enak pada bagian 

bawah punggung terutama pada akhir kehamilan (Prawirohardjo, 

2016). 

d. Perubahan Psikologi Ibu hamil Trimester III 

 Perubahan psikologis yang terjadi pada kehamilan trimester III 

adalah sebagai berikut :  

1) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, 

dan tidak menarik.  

2) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu.  

3) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul saat 

melahirkan, khawatir akan keselamatannya.  

4) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, 

bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya.  

5) Merasa sedih karena terpisah dengan bayinya.  

6) Merasa kehilangan perhatian.  

7) Libido menurun  

(Romauli, 2011) 

e. Tanda Gejala Ibu Hamil 

Menurut (Dewi, 2011) tanda dan gejala kehamilan adalah sebagai 

berikut:  
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1) Tanda pasti Kehamilan  

a) Gerakan janin yang dapat dilihat/ dirasa/ diraba, juga bagian-

bagian janin.  

b) Denyut jantung janin  

c) Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen.  

2) Tanda-tanda tidak pasti kehamilan (Presumptive)  

a) Amenorea  

b) Mual dan muntah (nausea and vomiting)  

c) Mengidam (ingin makanan khusus)  

d) Pingsan  

e) Tidak ada selera makan (anoreksia)  

f) Lelah (Fatigue)  

g) Miksi  

h) Konstipasi/ Obstipasi  

i) Pigmentasi Kulit 

j) Epulis: hipertrofi papila gingivalis 

3)  Tanda-tanda kemungkinan hamil.  

a) Perut membesar  

b) Uterus membesar, terjadi perubahan dalam bentuk besar dan 

konsistensi dari rahim.  

c) Tanda Hegar, yaitu adanya uterus segmen bawah rahim yang 

lebih lunak dari bagian lain.  
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d) Tanda Chadwick, yaitu adanya perubahan warna pada serviks 

dan vagina menjadi kebiru-biruan.  

e) Tanda Piscaseck, yaitu adanya tanda yang kosong pada rongga 

uterus karena embrio biasanya terletak di sebelah atas,dengan 

bimanual akan terasa benjolan yang simetris.  

f)  Kontraksi-kontraksi kecil pada uterus bila dirangsang (Broxton 

Hicks). 

g) Teraba Ballotement. 

h) Reaksi kehamilan positif.  

f. Diagnosis Banding Kehamilan 

Suatu kehamilan kadang kala harus dibedakan dengan keadaan 

atau penyakit yang menimbulkan keraguan dalam pemeriksaan: 

1) Hamil palsu (pseudocyesis/ kehamilan spuria). Gejala dapat sama 

dengan kehamilan, seperti amenorea, perut membesar, mual, 

muntah, air susu keluar, bahkan wanita tersebut merasakan 

gerakan janin. Namun, pada pemeriksaan, uterus tidak membesar, 

tanda tanda kehamilan lain dan reaksi kehamilan negatif. 

2) Mioma uteri. Perut dan rahim membesar, tetapi pada perabaan, 

rahim terasa padat, kadang kala berbenjol benjol. Tanda 

kehamilan negatif dan tidak dijumpai tanda tanda kehamilan 

lainya. 
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3) Kista ovarium. Perut membesar, bahkan makin bertambah besar, 

tetapi pada pemeriksaan dalam, rahim teraba seperti biasa. Reaksi 

kehamilan negatif, tanda-tanda kehamilan negatif. 

4) Kandung kemih penuh dan terjadi retensi urin. Pada pemasangan 

kateter, keluar banyak urin. 

5) Hematometra. Uterus membesar karena terisi darah yang 

disebabkan himen imperforata, stenosis vagina dan serviks 

(Mochtar, 2012). 

g. Menentukan Usia Kehamilan  

1) Menurut (Mochtar, 2012) cara untuk menentukan tuanya usia 

kehamilan antara lain:  

a) Dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) sampai dengan 

hari pemeriksaan, kemudian dijumlah dan dijadikan dalam 

hitungan minggu. 

b) Ditambah 4,5 bulan dari waktu ibu merasa gerakan janin 

pertama kali “feeling life” (quickening).  

c) Menurut Mc. Donald adalah modifikasi cara Speigelberg, yaitu 

jarak fundus-simfisis dalam cm dibagi 3,5 merupakan tuanya 

usia kehamilan dalam bulan.  

Kemudian menurut (Manuaba, 2010)menjelaskan juga untuk 

menetapkan usia kehamilan yaitu :  
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a) Mendengarkan denyut jantung janin (DJJ), denyut jantung janin 

akan terdengar pada usia kehamilan lebih dari 16 minggu.  

b) Memperhitungkan masuknya kepala ke pintu atas panggul 

terutama pada primigravida masuknya kepala ke pintu atas 

panggul terjadi pada minggu ke 36.  

c) Mempergunakan hasil pemeriksaaan air ketuban, semakin tua 

usia kehamilan semakin berkurangnya atau sedikit air ketuban. 

Kemudian (Manuaba, 2010) menambahkan cara menetapkan 

usia kehamilan berdasarkan hasil pemeriksaan palpasi Leopold I 

pada trimester III. 

Tabel 2.1 

Usia kehamilan berdasarkan TFU pada pemeriksaan palpasi Leopold I 

TFU Usia Kehamilan 

3 jari diatas pusat 28 minggu 

Pertengahan prosesus xifoideus dan pusat 32 minggu 

Setinggi prosesus xifoideus 36 minggu 

2 jari dibawah prosesus xifoideus 40 minggu 

Sumber : (Manuaba, 2010) 

2) Pemeriksaan Leopold 

Tujuan pemeriksaan abdomen adalah untuk menentukan letak 

dan presentasi janin, tinggi fundus uteri dan denyut jantung janin. 

Pemeriksaan abdomen dengan palpasi dapat dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan Leopold I sampai dengan Leopold IV. 

a) Leopold I  

Leopold I digunakan untuk menentukan tinggi fundus 
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uteri, bagian janin dalam fundus, dan konsistensi fundus. Pada 

letak kepala akan teraba bokong pada fundus, yaitu tidak keras, 

tidak melenting dan tidak bulat. Variasi Knebel dengan 

menentukan letak kepala atau bokong dengan satu tangan di 

fundus dan tangan lain diatas simfisis (Manuaba, 2010). 

b) Leopold II  

 Menentukan batas samping rahim kanan/ kiri dan 

menentukan letak punggung. Letak membujur dapat ditetapkan 

punggung anak, yang teraba rata dengan tulang iga seperti 

papan cuci. Dalam Leopold II terdapat variasi Budin dengan 

menentukan letak punggung dengan satu tangan menekan di 

fundus. Variasi Ahfeld dengan menentukan letak punggung 

dengan pinggir tangan kiri diletakkan di tengah perut 

(Manuaba, 2010).  

c) Leopold III  

Menentukan bagian terbawah janin di atas simfisis ibu dan 

bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul (PAP) 

atau masih bisa digoyangkan (Manuaba, 2010). 

d) Leopold IV  

Menentukan bagian terbawah janin dan seberapa jauh 

janin sudah masuk (pintu atas panggul) PAP. Bila bagian 

terendah masuk PAP telah melampaui lingkaran terbesarnya, 
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maka tangan yang melakukan pemeriksaan divergen, 

sedangkan bila lingkaran terbesarnya belum masuk PAP, maka 

tangan pemeriksanya konvergen (Manuaba, 2010). 

3) Tinggi Fundus Uteri (TFU)  

Menurut Mc.Donald pemeriksaan TFU dapat dilakukan 

dengan menggunakan metlin (pita pengukur), dengan cara 

memegang tanda nol pita pada aspek superior simpisis pubis dan 

menarik pita secara longitundinal sepanjang aspek tengah uterus 

ke ujung atas fundus, sehingga dapat ditentukan TFU (Manuaba, 

2010). 

Tabel 2.2 

TFU pada Kehamilan TM III menurut Mc. Donald 

Umur Kehamilan TFU 

28 Minggu 25 cm 

30 Minggu 26 cm 

32 Minggu 27 cm 

34 28 cm 

36 Minggu 30 cm 

40 Minggu 33 cm 

    Sumber : (Mochtar, 2012) 

4) Tafsiran Berat Janin 

Tafsiran berat janin diartikan penting pada masa kehamilan 

untuk mengetahui berhubungan dengan meningkatnya risiko 

terjadinya komplikasi selama persalinan. Menurut (Mochtar, 

2012) berdasarkan rumusnya Johnson tausak adalah (tingi fundus 

dalam cm-n) x 155 = berat badan (g). bila kepala belum masuk 
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pintu atas panggul maka n=12, dan bila kepala sudah masuk pintu 

atas panggul maka n=11. 

Sedangkan Tafsiran Berat Janin dan panjang janin menurut 

(Manuaba, 2010)sesuai usia kehamilan trimester III dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 

Tafsiran berat janin sesuai usia kehamilan trimester III 

Usia Kehamilan 

(bulan) 

Panjang Badan (cm) Berat Janin (gram) 

7 7 x 5 = 35 1000 

8 8 x 5 = 40 1800 

9 9 x 5 = 45 2500 

10 10x 5 = 50 3000 

Sumber : (Manuaba, 2010) 

5) DJJ 

Denyut jantung janin menunjukan status kesehatan dan posisi 

janin terhadap ibu. Detak jantung janin bisa di dengar 

menggunakan stetoskop leanec atau doppler, detak jantung janin 

normal 120-160 kali permenit, apabila kurang dari 120x/ menit 

disebut brakikardi, sedangkan lebih dari 160x/ menit dinamakan 

takikardi dan harus diwaspadi adanya gawat janin (Mochtar, 

2012). 

h. Ketidaknyamanan Pada Masa Kehamilan 

1) Edema dependen atau fisiologis yang dialami ibu hamil trimester 

3, terjadi karena penumpukan mineral natrium yang bersifat 
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menarik air, sehingga terjadi penumpukan cairan di jaringan. Hal 

ini ditambah dengan penekanan pembuluh darah besar di perut 

sebelah kanan (vena kava) oleh rahim yang membesar, sehingga 

darah yang kembali ke jantung berkurang dan menumpuk di 

tungkai bawah. Oleh karena itu, ibu hamil trimester 3 disarankan 

untuk berbaring ke arah kiri (Varney, 2007). 

2) Nokturia  

Nokturia atau sering kencing yaitu suatu kondisi pada ibu 

hamil yang mengalami peningkatan frekuensi untuk berkemih 

dimalam hari. Hal ini terjadi karena adanya aliran balik vena dari 

ekstremitas difasilitasi saat wanita sedang berbaring pada posisi 

lateral rekumben karena uterus tidak lagi menekan pembuluh 

darah panggul dan vena cava inferior (Varney, 2007). 

3) Konstipasi  

Konstipasi pada ibu hamil terjadi akibat penurunan gerakan 

peristaltik yang disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar 

ketika terjadi peningkatan jumlah progesteron. Selain itu, 

pergeseran dan tekanan yang terjadi pada usus akibat pembesaran 

uterus atau bagian presentasi (Varney, 2007). 

4) Sesak Napas 

Seiring bertambahnya usia kehamilan, uterus mengalami 

pembesaran hingga terjadi penekanan diagfragma. Selain itu 
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diagfragma ini akan mengalami elevasi kurang lebih 4 cm selama 

kehamilan (Varney, 2007). 

5) Nyeri Ulu Hati  

Nyeri ulu hati sangat umum ditemui selama kehamilan 

terutama pada trimester 3. Pada ibu hamil nyeri ulu hati 

disebabkan oleh pengaruh berat uterus selama kehamilan yang 

mengganggu pengosongan lambung, juga karena pengaruh 

progesteron yang yang merelaksasi spingter esofagus bawah 

(Varney, 2007). 

6) Kram Tungkai 

Perbesaran uterus menyebabkan penekanan pada pembuluh 

darah panggul, sehingga mengganggu sistem sirkulasi atau sistem 

saraf, sementara sistem saraf ini melewati foramen obsturator 

dalam perjalanan menuju ekstremitas bagian bawah (Varney, 

2007). 

7) Nyeri Punggung Bawah  

Nyeri ini disebabkan oleh berat uterus yang semakin 

membesar yang mengakibatkan pergeseran pusat gravitasi 

mengarah kearah depan, seiring dengan ukuran perut yang 

semakin membuncit. Hal ini menyebabkan postur tubuh ibu 

berubah, dan memberikan penekanan pada punggung (Varney, 

2007). 
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i. Tanda Bahaya Kehamilan 

1) Perdarahan pervaginam 

  Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak normal adalah 

yang berwarna merah terang (segar) atau coklat kehitaman, 

perdarahan keluar tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, menetap, 

atau perdarahan yang sangat menyakitkan. Perdarahan ini dapat 

berarti absorbsi, kehamilan mola atau kehamilan ektopik 

(Prawirohardjo, 2016). Perdarahan pada kehamilan 22 minggu 

sampai sebelum bayi dilahirkan disebut perdarahan intrapartum 

sebelum kelahiran. Perdarahan pada akhir kehamilan, perdarahan 

tidak normal adalah merah, banyak dan kadang-kadang disertai 

nyeri. Perdarahan seperti ini bisa berarti plasenta previa atau 

abrupsi plasenta. 

2) Nyeri perut bagian bawah 

  Nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang. Hal ini 

mungkin gejala utama pada kehamilan ektopik atau abortus. 

3) Sakit kepala yang hebat menetap 

Sakit kepala pada kehamilan adalah umum dan sering kali 

merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit 

kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit 

kepala yang hebat yang menetap dan tidak hilang dengan 

beristirahat. Kadang- kadang dengan sakit kepala yang hebat 
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tersebut, ibu mengalami penglihatan yang kabur atau berbayang. 

Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan merupakan gejala dari 

pre eklampsia. 

4) Bengkak pada muka, kaki atau tangan 

Bengkak dapat menunjukkan adanya masalah serius jika 

tidak dengan beristirahat diikuti keluhan fisik yang lain. Hal ini 

bisa pertanda anemia, gagal jantung atau preeklampsia (Depkes, 

2011). 

5) Bayi kurang bergerak seperti biasa 

Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 

atau ke- 6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih 

awal. Jika bayi tidur, gerakannya melemah. Bayi harus bergerak 

minimal 3 kali dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan mudah 

terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan 

minum dengan baik (Depkes, 2011). 

6) Hipertensi Gravidarum 
 

Hipertensi dalam kehamilan termasuk hipertensi karena 

kehamilan dan hipertensi kronik (meningkatnya tekanan darah 

sebelum usia kehamilan 20 minggu). Nyeri kepala, kejang, dan 

hilangnya kesadaran sering berhubungan dengan hipertensi dalam 

kehamilan. Keadaan lain yang menyebabkan kejang ialah epilepsi, 

malaria, trauma kepala (Depkes, 2011). 
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j. Kebutuhan dasar ibu hamil 

1) Oksigen  

Kebutuhan oksigen ibu meningkat 20%, sebagai respon dari 

kehamilan. 

2) Nutrisi 

Menurut (Saifudin, 2014) nutrisi yang perlu ditambahkan 

pada saat kehamilan:  

a) Kalori  

Jumlah kalori yang diperlukan bagi ibu hamil untuk setiap 

harinya adalah 2500 kalori. Jumlah pertambahan berat badan 

sebaiknya tidak melebihi 10-12 kg selama hamil.  

b) Protein  

Jumlah protein yang diperlukan oleh ibu hamil adalah 85 

gram per hari. Sumber protein tersebut dapat diperoleh dari 

tumbuh-tumbuhan (kacang-kacangan) atau hewani (ikan, ayam, 

keju, susu, telur). Defisiensi protein dapat menyebabkan 

kelahiran premature, anemia dan oedema. 

c) Kalsium  

Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah 1,5 gram per hari. 

Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, terutama bagi 

pengembangan otak dan rangka. Sumber kalsium yang mudah 

diperoleh adalah susu, keju, yogurt, dan kalsium bikarbonat. 
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Defisiensi kalsium dapat menyebabkan riketsia pada bayi atau 

osteomalsia pada ibu.  

d) Zat besi  

Pemberian zat besi dimulai dengan memberikan satu tablet 

sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang, tiap tablet 

mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 60 mg) dan asam folat 

500 μg, minimal masing-masing 90 tablet, sebaiknya tidak 

diminum bersama teh atau kopi, karena akan mengganggu 

penyerapan. 

e) Asam folat  

Selain zat besi, sel-sel darah merah juga memerlukan asam 

folat bagi pematangan sel. Jumlah asam folat yang dibutuhkan 

oleh ibu hamil adalah 400 mikrogram perhari. Sumber makanan 

yang mengandung asam folat diantaranya produk sereal dan biji-

bijian misalnya, sereal ,roti, nasi dan pasta. Kekurangan asam 

folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik pada ibu hamil.  

3) Eliminasi  

a) Buang Air Kecil (BAK) Peningkatan frekuensi berkemih pada 

TM III paling sering dialami oleh wanita primigravida setelah 

lightening. Lightening menyebabkan bagian (terendah) janin 

akan menurun masuk kedalam panggul dan menimbulkan 

tekanan langsung pada kandung kemih (Marmi, 2015). 
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b) Buang Air Besar (BAB) Konstipasi diduga akibat penurunan 

peristaltic yang disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar 

ketika terjadi peningkatan hormon progesteron. Kontipasi juga 

dapat terjadi sebagai akibat dari efek samping penggunaan zat 

besi, hal ini akan memperberat masalah pada wanita hamil 

(Marmi, 2015). 

4) Istirahat  

Wanita hamil harus mengurangi semua kegiatan yang 

melelahkan. Wanita hamil juga harus menghindari posisi duduk, 

berdiri dalam waktu yang sangat lama. Ibu hamil tidur malam 

kurang lebih sekitar 8 jam setiap istirahat dantidur siang kurang 

lebih 1 jam (Marmi, 2015). 

5) Aktivitas  

Senam hamil bertujuan mempersiapkan dan melatih otot-

otot sehingga dapat dimanfaatkan untuk berfungsi secara optimal 

dalam persalinan normal. Senam hamil dimulai pada usia 

kehamilan sekitar 24-28 minggu. Beberapa aktivitas yang dapat 

dianggap sebagai senam hamil yaitu jalan-jalan saat hamil 

terutama pagi hari. Jangan melakukan pekerjaan rumah tangga 

yang berat dan hindarkan kerja fisik yang dapat menimbulkan 

kelelahan yang berlebihan (Saifudin, 2014). 
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6) Personal hygiene  

Personal hygiene sangat diperlukan selama kehamilan, 

karena kebersihan badan mengurangkan kemungkinan infeksi.  

7) Hubungan seksual 

Hubungan seksual disarankan untuk dihentikan bila 

terdapat tanda infeksi, pengeluaran cairan disertai rasa nyeri atau 

ikan hubungan seksual panas, terjadi perdarahan, terdapat 

pengeluaran cairan (air) yang mendadak, hentikan pada mereka 

yang sering mengalami keguguran, persalinan sebelum waktunya, 

mengalami kematian dalam kandungan, sekitar dua minggu 

menjelang persalinan (Manuaba, 2010). 

8) Imunisasi  

Imunisasi yang dibutuhkan oleh ibu hamil yang terpenting 

adalah tetanus toksoid. Imunisasi lain diberikan sesuai indikasi. 

Tabel 2.4 

Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) 

Imunisasi 

TT 

Selang waktu minimal 

pemberian imunisasi 
Lama perlindungan 

TT 1 

Langkah awal pembentukan 

kekebalan tubuh terhadap 

penyakit tetanus 

TT 2 1 bulan setelah TT 1 3 tahun 

TT 3 6 bulan setelah TT 2 5 tahun 

TT 4 12 bulan setelah TT 3 10 tahun 

TT 5 12 bulan setelah TT 4 25 tahun 

Sumber : (Kemenkes, Buku Kesehaatan Ibu dan Anak, 2016) 
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k. Kebutuhan Psikologi Ibu Hamil  

1) Sibling  

Sibling rivalry adalah persaingan di antara saudara kandung 

akibat kelahiran anak berikutnya, biasanya terjadi pada anak usia 

2-3 tahun. Sibling rivalry ini biasanya ditunjukkan dengan 

penolakan terhadap kelahiran adiknya, menangis, menarik diri dari 

lingkungannya, menjauh dari ibunya, atau melakukan kekerasan 

terhadap adiknya.  

2) Dukungan keluarga  

Pada keluarga bagi ibu hamil sangatlah penting, psikologis 

ibu hamil yang cenderung lebih labil dari wanita yang tidak hamil 

memerlukan banyak dukungan dari keluarga terutama suami 

.Kadang ibu dihadapkan pada suatu situasi yang ia sendiri 

mengalami ketakutan dan kesendirian, terutama pada trimester 

akhir, sehingga diharapkan bagi keluarga terdekat agar selalu 

memberikan dukungan dan kasih sayang (Saifudin, 2014). 

3) Perasaan aman dan nyaman selama kehamilan  

Selama kehamilan ibu banyak mengalami ketidaknyamanan 

fisik dan psikologis. Bidan bekerjasama dengan keluarga berusaha 

dan secara antusias memberikan perhatian serta megupayakan 

untuk mengatasi ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu. 
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4) Persiapan menjadi orang tua  

Ini sangat penting disiapkan karena setelah bayi lahir akan 

banyak perubahan peran yang terjadi, mulai dari ibu, ayah, dan 

keluarga. Persiapan dapat dilakukan dengan banyak berkonsultasi 

dengan orang yang mampu membagi pengalamannya dan 

memberikan nasehat mengenai persiapan menjadi orang tua. Selain 

persiapan mental, yang tak kalah pentingnya adalah persiapan 

ekonomi, karena bertambah anggota, bertambah pula 

kebutuhannya. 

5) Dukungan dari tenaga kesehatan  

Bagi ibu hamil, tenaga kesehatan khususnya bidan 

mempunyai tempat tersendiri dalam dirinya. Harapan pasien adalah 

bidan dapat dijadikan sebagai teman terdekat dimana ia dapat 

mencurahkan isi hati dan kesulitannya dalam menghadapi 

kehamilan dan persalinan. Posisi ini akan efektif sekali jika bidan 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam menjalin hubungan 

yang baik dengan pasien. Adanya hubungan saling percaya akan 

memudahkan bidan dalam memberikan penyuluhan kesehatan 

(Marmi, 2015). 

l. Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Asuhan anetanal adalah upaya preventif program pelayanan 

kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neotanal 
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melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan 

(Prawirohardjo, 2016). 

1) Ada 6 alasan penting untuk mendapatkan asuhan antenatal, yaitu : 

a) Membangun rasa saling percaya antara klien dan petugas 

kesehatan 

b) Mengupayakan terwujudnya kondisi terbaik bagi ibu dan bayi 

yang dikandungnya. 

c) Memperoleh informasi dasar tentang kesehatan ibu dan 

kehamilannya. 

d) Mengidentifikasi dan menatalaksana kehamilan risiko tinggi. 

e) Memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan dalam 

menjaga kualitas kehamilan dan merawat bayi. 

f) Menghindarkan gangguan kesehatan selama kehamilan yang 

akan membahayakan keselamatan ibu hamil dan bayi yang 

dikandungnya. 

2) Jadwal Kunjungan Asuhan Antenatal 

Sebaiknya kunjungan ANC dilakukan 4 kali selama kehamilan, 

yaitu: 

a) Satu kali pada trimester I 

b) Satu kali pada trimester II 

c) Dua kali pada trimester III 
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3) Pemeriksaan kehamilan 

a) Satu kali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 minggu 

b) Satu kali kunjungan antenatal selama kehamilan 28-36 minggu 

c) Dua kali kunjungan antenatal pada kehamilan di atas 36 minggu 

4) Standar Asuhan Kebidanan 

a) Timbang Berat Badan 

b) Ukur Tekanan Darah 

c) Ukur Tinggi Fundus Uteri (TFU) 

d) Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) 

e) Pemberian Tablet Besi (mininum 90 tablet selama kehamilan) 

f) Tes Terhadap PMS (Penyakit Menular Seksual) 

g) Temu Wicara Dalam Rangka Persiapan Rujukan 

 

2. Persalinan 

a. Definisi 

 Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri). Bentuk persalinan berdasarkan definisi 

adalah sebagai berikut : 

1) Persalinan spontan. Bila persalinan seluruhnya berlangsung 

dengan kekuatan ibu sendiri. 
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2) Persalinan buatan. Bila proses persalinan dengan kekuatan tenaga 

dan luar. 

3) Persalinan anjuran (partus presipitatus) 

(Manuaba, 2010). 

Menurut Varney ( 2007) persalinan adalah rangkaian proses yang 

berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini 

dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, dan diakhiri dengan 

pelahiran plasenta. 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi ( janin 

dan uri) yang dapat hidup ke dunia luar, dan rahim melalui jalan lahir 

atau dengan jalan lain ( Mochtar, 2012). 

Dapat disimpulkan bahwa persalinan adalah proses pengeluaran 

hasil konsepsi yaitu janin dan plasenta dari uterus ibu.  

b. Faktor yang mempengaruhi persalinan 

 Menurut (Mochtar, 2012)faktor-faktor yang berperan dalam 

persalinan ada 5 yaitu : 

1) Power (tenaga yang mendorong bayi keluar) 

Seperti his atau kontraksi uterus kekuatan ibu mengedan, 

kontraksi diafragma, dan ligamentum action terutama ligamentum 

retundum. 

2) Passage (faktor jalan lahir) 

Perubahan pada serviks, pendataran serviks, pembukaan 
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serviks dan perubahan pada vagina dan dasar panggul. 

3) Passanger 

Passanger utama lewat jalan lahir adalah janin. Passanger 

terdiri dari janin, plasenta, dan selaput ketuban. 

4) Psikis ibu 

 Penerimaan klien atas jalannya perawatan antenatal, 

kemampuan klien untuk bekerjasama dengan penolong, dan 

adaptasi terhadap rasa nyeri persalinan. 

5) Penolong 

 Meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, 

kesabaran, pengertiannya dalam menghadapi klien baik primipara 

dan multipara. 

c. Sebab-sebab yang menimbulkan persalinan 

 Sampai saat ini hal yang menyebabkan mulainya proses 

persalinan belum diketahui benar, yang ada hanya berupa teori-teori 

yang kompleks antara lain karena faktor-faktor hormone, struktur 

rahim, sirkulasi rahim, pengaruh tekanan pada saraf, dan nutrisi. 

Adapun teori-teori tersebut diantaranya:  

1) Teori penurunan hormon 

Saat 1-2 minggu sebelum proses melahirkan dimulai, terjadi 

penurunan kadar estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja 

sebagai penenang otot-otot polos rahim, jika kadar progesterone 
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turun akan menyebabkan tegangnya pembuluh darah dan 

menimbulkan his (Mochtar, 2012). 

2) Teori plasenta menjadi tua  

Seiring matangnya usia kehamilan, villi chorialis dalam 

plasenta mengalami beberapa perubahan, hal ini menyebabkan 

turunnya kadar estrogen dan progesteron yang mengakibatkan 

tegangnya pembuluh darah sehingga akan menimbulkan kontraksi 

uterus (Mochtar, 2012). 

3) Teori Distensi Rahim  

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas 

tertentu. Setelah melewati batas tersebut, akhirnya terjadi kontraksi 

sehingga persalinan dapat dimulai. Pada kehamilan gemeli, sering 

terjadi kontraksi karena uterus teregang oleh ukuran janin ganda, 

sehingga kadang kehamilan gemeli mengalami persalinan yang 

lebih dini (Mochtar, 2012). 

4) Teori Keregangan  

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas 

tertentu. Setelah melewati batas waktu tersebut terjadi kontraksi 

sehingga persalinan dapat dimulai. Pada kehamilan ganda 

seringkali terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga 

menimbulkan proses persalinan (Mochtar, 2012). 
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5) Teori Oksitosin  

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. 

Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat 

mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi 

Braxton Hicks. Menurunnya konsentrasi progesteron karena 

matangnya usia kehamilan menyebabkan oksitosin meningkatkan 

aktivitasnya dalam merangsang otot rahim untuk berkontraksi, dan 

akhirnya persalinan dimulai (Manuaba, 2010). 

6) Teori Hipotalamus-Pituitari dan Glandula Suprarenalis.  

Glandula suprarenalis merupakan pemicu terjadinya 

persalinan. Teori ini menunjukkan, pada kehamilan dengan bayi 

anensefalus sering terjadi kelambatan persalinan karena tidak 

terbentuknya hipotalamus (Manuaba, 2010). 

7) Teori Prostaglandin  

Konsentrasi Prostaglandin meningkat sejak usia kehamilan 

15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian 

prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim 

sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. Prostaglandin dianggap dapat 

merupakan pemicu terjadinya persalinan (Manuaba, 2010). 

8) Induksi Persalinan  

Persalinan dapat juga ditimbulkan dengan jalan sebagai 

berikut:  
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a) Gagang laminaria : dengan cara laminaria dimasukan ke dalam 

kanalis servikalis dengan tujuan merangsang fleksus 

frankenhauser.  

b) Amniotomi: pemecahan ketuban  

c) Oksitosin drip : pemberian oksitosin menurut tetesan per infus 

(Mochtar, 2012). 

d. Tanda Persalinan 

Tanda-tanda persalinan menurut (Manuaba, 2010) adalah sebagai 

berikut:  

1) Terjadinya his persalinan. Kontraksi uterus selama persalinan 

semakin kuat, berirama teratur, involunter, bertambah kuat, 

datang setiap 2-3 menit dan berlangsung antara 50-100 detik. His 

persalinan mempunyai ciri khas pinggang terasa nyeri yang 

menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin pendek, dan 

kekuatannya makin besar, makin beraktivitas (jalan) makin 

bertambah.  

2) Pengeluaran lendir dan darah (pembawa tanda). Pembukaan 

menyebabkan lendir darah yang terdapat pada kanalis servikalis 

lepas. Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah.  

3) Pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah 

yang menimbulkan pengeluaran cairan. Sebagian besar ketuban 

baru pecah menjelang pembukaan lengkap. Dengan pecahnya 
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ketuban diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam.  

4) Dorongan kuat untuk mengejan, tekanan pada anus, perineum 

menonjol, vulva dan anus membuka. 

e. Tahapan persalinan 

Persalinan dibagi menjadi empat kala yang berbeda. Kala I 

persalinan mulai ketika telah tercapai kontraksi uterus dengan 

frekuensi, intensitas, dan durasi yang cukup untuk menghasilkan 

pendataran dan dilatasi serviks yang progesif. 

Kala dua persalinan dimulai ketika dilatasi serviks sudah 

lengkap dan berakhir ketika janin sudah lahir. Kala tiga persalinan 

dimulai segera setelah janin lahir, dan berakhir dengan lahirnya 

plasenta dan selaput ketuban janin. 

1) Kala I  

Pada permulaan his, kala pembukaan tidak begitu kuat 

sehingga parturien masih dapat berjalan-jalan. Lamanya kala I 

untuk primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan multigravida 

sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva Friedman, diperhitungkan 

pembukaan primigravida 1 cm/ jam dan pembukaan multigravida 2 

cm/ jam. Dengan perhitungan tersebut, maka waktu pembukaan 

lengkap dapat diperkirakan (Manuaba, 2010). 

Menurut (Wiknjosastro, 2014)kala I persalinan dimulai 

sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat 
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(frekuensi dan kekuatannya) hingga serviks membuka lengkap (10 

cm). Kala I persalinan terdiri atas 2 fase, yaitu fase laten dan fase 

aktif.  

a) Fase laten  

Fase laten pada kala satu persalinan dimulai sejak awal 

kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan 

serviks secara bertahap. Berlangsung hingga serviks membuka 

kurang dari 4 cm. Pada umumnya, fase laten berlangsung 

hampir atau hingga 8 jam. 

b) Fase aktif  

Fase aktif pada kala satu persalinan memiliki frekuensi 

dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap 

(kontraksi dianggap adekuat atau memadai jika terjadi 3 kali 

atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung 40 detik atau 

lebih). Dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan 10 

cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm perjam 

(nulipara atau primigravida) atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm 

(multigravida). Fase aktif dibagi dalam tiga fase lagi, yaitu:  

(a) Fase akselerasi yaitu berlangsung dalam waktu 2 jam, 

pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.  

(b) Fase dilatasi maksimal berlangsung dalam waktu 2 jam 

pembukaan berlangsung cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.  
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(c) Fase deselerasi yaitu pembukaan menjadi lambat lagi, 

dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi 10 cm 

atau lengkap.  

Fase di atas dijumpai pada primigravida. Pada 

multigravida tahapannya sama namun waktunya lebih 

cepat untuk setiap fasenya. Kala 1 selesai apabila 

pembukaan serviks telah lengkap. Pada primigravida 

berlangsung kira-kira 13 jam, sedangkan pada 

multigravida kira-kira 7. 

2) Kala II  

Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. 

Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada 

multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat, 

kurang lebih 2-3 menit sekali. Dalam kondisi yang normal pada 

kala ini kepala janin sudah masuk dalam ruang panggul, maka pada 

saat his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang 

secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Wanita merasa 

adanya tekanan pada rectum dan seperti akan buang air besar. 

Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar 

dengan membukanya anus. Labia mulai membuka dan tidak lama 

kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada saat ada his. Jika 

dasar panggul sudah berelaksasi, kepala janin tidak masuk lagi di 
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luar his. Dengan kekuatan his dan mengedan maksimal kepala 

janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simpisis dan dahi, 

muka, dagu melewati perineum. Setelah his istirahat sebentar, 

maka his akan mulai lagi untuk mengeluarkan anggota badan bayi. 

3) Kala III 

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. 

Lama kala III untuk primi maupun multigravida adalah 10 menit. 

Pada kala III persalinan, miometrium berkontraksi mengikuti 

penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. 

Penyusupan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat 

perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan plasenta menjadi 

semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka 

plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding 

uterus.  

Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus 

atau ke dalam vagina. Tanda-tanda lepasnya plasenta yaitu 

perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, 

dan semburan darah mendadak dan singkat. Kala III dimulai 

setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan 

selaput ketuban.Penatalaksanaan manajemen aktif kala lll yaitu : 

menyuntikan oxytosin 10 IU secara intramuscular pada 1/3 bagian 

atas paha bagian luar (lakukan aspirasi sebelum penyuntikan 
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oxytosin). Melakukan penegangan tali pusat terkendali serta 

melakukan masase uterus (Wiknjosastro, 2014). 

4) Kala IV  

Kala IV dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam 

setelah itu. Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi 

karena perdarahan postpartum sering terjadi pada 2 jam pertama.  

Observasi yang dilakukan meliputi tingkat kesadaran 

penderita, pemeriksaan tanda-tanda vital:  

a) Tekanan darah jika kurang dari 90/60 mmHg dan nadi lebih 

dari 100 x/ menit, menunjukan ada suatu masalah. 

b) Suhu tubuh yang normaladalah <380c, suhu yang tinggi 

tersebut mungkin disebabkan oleh dehidrasi (karena 

persalinan yang lama dan kurang minum atau ada  infeksi). 

c) Jika kandung kencing penuh dengan air seni, uterus tidak 

berkontraksi dengan baik. 

d) Kontraksi uterus mutlak diperlukan untuk mrncegah 

terjadinya perdarahan dan pengembalian uterus ke bentuk 

normal. TFU normal yaitu sejajar dengan pusat atau di bawah 

pusat, dan jika uterus lembek maka kontraksi uterus yang 

tidak kuat dan terus-menerus dapat menyebabkan atonia uteri. 

e) Perdarahan dianggap masih normal bila jumlahnya tidak 

melebihi 400 sampai 500 cc (Manuaba, 2010). 
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f. Mekanisme Persalinan 

1) Engagement  

Pada tahap engagement (kepala terfiksasi pada PAP), terjadi 

peristiwa sinklitismus. Menambahkan sinklitimus yaitu bila arah 

sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang pintu atau panggul.  

2) Descent  

Penurunan kepala janin sangat tergantung pada arsitektur 

pelvis dengan hubungan ukuran kepala dan ukuran pelvis sehingga 

penurunan kepala berlangsung lambat. Kepala turun ke dalam 

rongga panggul, akibat tekanan langsung dari his, tekanan dari 

cairan amnion, kontraksi otot dinding perut dan diafragma 

(mengejan), dan badan janin terjadi ekstensi dan menegang. 

3) Fleksi  

Fleksi adalah ketika kepala janin fleksi, dagu menempel ke 

toraks, posisi kepala berubah dari diameter oksipito-frontalis 

(puncak kepala) menjadi diameter suboksipito-bregmatikus 

(belakang kepala).  

4) Rotasi internal (Putar Paksi Dalam)  

Rotasi Internal (Putar paksi Dalam) selalu disertai turunnya 

kepala, putaran ubun-ubun kecil kearah depan (ke bawah simfisis 

pubis), membawa kepala melewati distansia interspinarum dengan 

diameter biparientalis. 
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5) Ekstensi  

Dengan kontraksi perut yang benar dan adekuat kepala makin 

turun dan menyebabkan perineum distensi. Pada saat puncak 

kepala berada di simfisis dan dalam keadaan begini kontraksi perut 

ibu yang kuat mendorong kepala ekspulsi dan melewati introitus 

vagina.  

6) Rotasi eksternal (Putar Paksi Luar)  

Setelah seluruh kepala lahir terjadi putaran kepala ke posisi 

pada saat engagement. Dengan demikian bahu depan dan belakang 

dilahirkan lebih dahulu dan diikuti dada, perut, bokong dan seluruh 

tungkai. 

7) Ekspulsi  

Setelah putaran paksi luar, bahu depan di bawah simfisis 

menjadi hipomoklion kelahiran bahu belakang, bahu depan 

menyusul lahir, diikuti seluruh badan anak: badan (toraks, 

abdomen) dan lengan, pinggul/ trokanter depan dan belakang, 

tungkai dan kaki (Manuaba, 2010). 

g. Komplikasi pada Persalinan 

Komplikasi persalinan menurut (Mochtar, 2012) 

1) Pada ibu saat persalinan 

a) Panggul sempit. 

b) Persalinan akan berlangsung lama. 
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c) Ketuban pecah dini. 

d) Distosia Bahu. 

e) Presentasi Bokong. 

f) Presentasi kaki. 

g) Kepala tidak mau turun dan tali pusat menumbung. 

h) Moulage kepala berlangsung lama. 

i) Inersia uteri sekunder dan primer. 

2) Pada anak 

a) Infeksi intrapartal. 

b) Kematian janin intrapartal (KJIP). 

c) Prolaps funikuli. 

d) Perdarahan intrakranial. 

e) Kaput suksedaneum dansefalo-hematoma. 

f) Flaktur pada tulang kepala oleh tekanan yang hebat dari his 

dan alat yang dipakai. 

h. Asuhan Kebidanan Persalinan 

Dasar asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan 

aman selama persalinan dan setelah bayi lahir. Fokus pada 

pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, 

hipotermia, dan asfiksia bayi baru lahir (Mochtar, 2012). 

Pencegahan komplikasi pada ibu maupun bayi akan mengurangi 

kesakitan dan kematian ibu serta bayi baru lahir. Tujuan asuhan 
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persalinan normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan 

mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui 

berbagai upaya terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal 

sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga 

(Prawirohardjo, 2016). 

Kegiatan asuhan persalinan normal meliputi berikut : 

1) Pencegahan infeksi. 

2) Memberikan asuhan secara rutin dan pemantauan selama 

persalinan dan setelah bayi lahir dengan menggunakanpartograf. 

3) Memberikan asuhan sayang ibu secara rutin selama persalinan, 

pascapersalinan dan nifas. 

4) Menyiapkan rujukan. 

5) Menghindari  tindakan yang berlebihan atau berbahaya seperti 

episiotomi rutin, amniotomi, kateterisasi dan penghisapan lendir. 

6) Memberikan asuhan pada bayi baru lahir. 

7) Memberikan asuhan dan pemantauan ibu dan bayi baru lahir, 

termasuk dalam masa nifas dini secara rutin. 

8) Mengajarkan ibu dan keluarga untuk mengenali tanda bahaya 

selama nifas dan pada bayi baru lahir. 

9) Mendokumentasikan semua asuhan yang telah diberikan. 

i. 60 Langkah Asuhan Persalinan Normal 

60 Langkah asuhan persalinan normal menurut (Prawirohardjo, 2016) 



50 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Okti Noviani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2020 
 

 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasakan tekanan rektum dan atau vaginanya. 

c) Perineum menonjol 

d) Vulva vagina dan sfingter anal membuka 

2) Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial tiap 

digunakan.  

3) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih. 

5) Memakai satu sarung tangan dengan DTT atau steril untuk 

semua pemeriksaan dalam. 

6) Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik. 

7) Vulva Hygiene. 

8) Melakukan pemeriksaan dalam, bila selaput ketuban belum 

pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan 

amniotomi. 

9) Mendekontaminasi sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 

0,5%  

10) Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) saat tidak ada kontraksi.  

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. 
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12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan 

yang kuat untuk meneran. 

14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan 

bayi. 

15) Meletakkan kain bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. 

16) Membuka partus set. 

17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

18) Saat kepala bayi membuka vulva (5-6 cm), lindungi perineum 

dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, dan 

tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan kepala bayi 

agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap 

melewati introitus dan perineum. Menganjurkan ibu untuk 

meneran perlahan atau bernapas cepat. 

19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan 

kain atau kasa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat pada leher dan minta ibu untuk 

berhenti meneran dan bernapas cepat. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 
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22) Letakkan tangan pada sisi kiri dan kanan kepala bayi, minta ibu 

meneran sambil menekan kepala ke arah bawah dan lateral tubuh 

bayi hingga bahu depan melewati simfisis. Kemudian menarik 

dengan lembut ke atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu 

belakang. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai dari 

kepala bayi yang berada di bawah ke arah perineum,  

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada 

di atas (anterior) dan punggung ke arah kaki bayi untuk 

menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata 

kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 

25) Menilai bayi dengan cepat (30 detik), letakkan bayi di atas kain 

bersih yang telah disiapkan di perut ibu. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan 

biarkan kontak kulit dengan ibu. 

27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat 

bayi. 

28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah. 

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian IMD. 
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31) Mengecek janin tunggal. 

32) Beritahu ibu bahwa akan disuntik. 

33) Suntikkan oksitosin 10 unit IM pada 1/3 atas paha bagian luar. 

34) Pindahkan klem (penjepit untuk memotong tali pusat saat kala 

dua) pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. 

35) Letakkan tangan yang lain pada abdomen ibu untuk meraba 

kontraksi uterus dan menahan uterus pada saat melakukan 

penegangan pada tali pusat. 

36) Setelah terjadi kontraksi yang kuat, tegangkan tali pusat dengan 

satu tangan dan tangan lain (pada dinding abdomen) menekan 

uterus ke arah lumbal dan kepala ibu (dorso-kranial).  

37) Setelah plasenta terlepas tetap tegangkan tali pusat dengan arah 

sejajar lantai (mengikuti poros jalan lahir). 

38) Pada saat plasenta terlihat pada introitus vagina, lahirkan 

plasenta dengan kedua tangan dan hati-hati memutar plasenta 

hingga selaput ketuban terpilin. 

39) Meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan massase 

selama 15 detik. 

40) Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban. 

41) Memeriksa laserasi dan sumber keluarnya darah. 

42) Menilai ulang uterus, memastikannya berkontraksi dengan baik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke 
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dalam larutan klorin 0,5 %,. 

44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikat tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati 

sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan 

klorin 0,5%. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam. 

50) Mengajarkan ibu dan keluarga melakukan massase uterus dan 

memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, pernapasan, 

perdarahan yang keluar setiap 15 menit selama satu jam pertama 

dan 30 menit selama satu jam kedua pasca persalinan. 

53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5 % 

untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas 

peralatan setelah dekontaminasi. 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 
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sampah yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. 

Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu ibu 

memakai pakaian yang bersih dan kering. 

56) Memastikan ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. 

Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan. 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan 

dengan larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. 

58) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

membalikkan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam 

larutan klorin 0,5% (10menit). 

59) Mencuci kedua tangan dengan air sabun dan air mengalir. 

60) Dokumentasi melengkapi partograf. 

 

3. Nifas  

a. Definisi 

 Masa nifas adalah dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta 

sampai dengan 6 minggu (42 hari) (Prawirohardjo, 2016). 

 Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai 

dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti 

pra-hamil. Lama masa nifas yaitu 6-8 minggu (Mochtar, 2012). 
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 Periode pascapartum adalah masa dari kelahiran plasenta dan 

selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga 

kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil 

(Varney, 2007). 

 Sehingga dapat disimpulkan masa nifas adalah masa setelah 

persalinan (kelahiran bayi dan plasenta) sampai dengan kembalinya 

alat-alat kandungan seperti pada sebelum hamil. 

b. Tahap-tahap Masa Nifas 

1) Puerperium dini, yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan. 

2) Puerperium intermediat, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat 

genitalia uang lamanya 6-8 minggu. 

3) Puerperium lanjut, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pulih dan 

kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau 

sewaktu persalinan timbul komplikasi. Waktunya dapat 

mencapai berminggu- minggu, bulanan atau tahunan. 

(Mochtar, 2012) 

c. Perubahan Fisiologis Ibu Nifas 

1) Uterus 

 Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (berinvolusi) 

hingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 
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2) Payudara 

 Akan terjadi perubahan pada payudara yaitu konsistensi 

keras, puting menonjol, dan pengeluaran ASI. 

3) Bekas Implantasi uri (plasenta) 

 Plasenta bed (tempat plasenta) mengecil karena kontraksi 

dan menonjol ke kavum uteri dengan diameter 7,5 cm. Sesudah 2 

minggu menjadi 3,5 cm, pada minggu ke-enam 2,4 cm dan 

akhirnya pulih. 

4) Luka-luka 

 Pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan sembuh 

dalam 6-7 hari. 

5) Rasa Nyeri 

 Rasa nyeri disebut after pain (merian atau mulas-mulas) 

disebabkan kontraksi rahim, berlangsung 2-4 hari setelah 

persalinan. 

6) Lokia 

 Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri 

dan vagina dalam masa nifas 

a) Lokia rubra (cruenta): berisi darah segar dan sisa-sisa selaput 

ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo, dan 

mekonium selama 2 hari pasca persalinan. 

b) Lokia sanguinolenta: berwarna merah kuning, berisi darah 
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dan lendir pada hari ke 3-7 pasca persalinan. 

c) Lokia serosa: berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, 

pada hari ke 7-14 pasca persalinan. 

d) Lokia alba: cairan putih setelah 2 minggu. 

(Mochtar, 2012) 

Tabel 2.5 

Tinggi Fundus Uteri Dan Berat Uterus Menurut Masa Involusi 

Involusi Tinggi Fundus Uteri Berat Uterus 

Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram 

Uri lahir 2 jari dibawah pusat 750 gram 

1 minggu Pertengahan pusat 

simfisis 

500 gram 

2 minggu Tidak teraba diatas 

simfisis 

350 gram 

6 minggu Bertambah kecil 50 gram 

8 minggu Sebesar normal 30 gram 

Sumber : (Mochtar, 2012) 

7) Serviks 

Setelah persalinan bentuk serviks agak menganga seperti 

corong, berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, 

kadang-kadang terdapat perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, 

tangan masih bisa dimasukkan dilalui oleh 2-3 jari dan setelah 7 

hari, hanya dapat dilalui 1 jari. 

8) Ligamen-ligamen 

Ligamen, fascia, dan diafragma pelvis yang meregang pada 

waktu persalinan, setelah bayi lahir, secara berangsur-angsur 
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menjadi ciut menjadi ciut dan pulih kembali. Akibatnya tidak 

uterus jatuh ke belakang dan menjadi retrofleksi karena 

ligamentum rotundum menjadi kendor. Setelah melahirkan 

wanita memiliki kebiasaan ”berkusuk” atau ”berurut”. Sewaktu 

berkusuk, tekanan intra abdomen bertambah tinggi. Karena 

ligamentum, dan jaringan penunjang menjadi kendor setelah 

melahirkan, dan dilakukan urut. Untuk memulihkan kembali, 

sebaiknya latihan dan senam pasca persalinan (Mochtar, 2012). 

d. Perubahan Psikologis Ibu Nifas 

1) Taking On 

a) Periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan. Ibu pada 

umumnya pasif dan tergantung, perhatianya tertuju pada 

kekhawatiran akan tubuhnya. 

b) Ibu akan mengulang-ulang pengalamanya waktu bersalin. 

c) Peningkatan nutrisi mungkin dibutuhkan karena selera 

makan ibu biasanya bertambah.  

2) Taking In 

a) Berlangsung 2-4 hari postpartum. ibu menjadi orang tua 

yang sukses dengan tanggung jawab terhadap bayinya. 

b) Perhatian terhadap fungsi-fungsi tubuh (misal eliminasi). 

c) Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan untuk 

merawat bayi, misalnya menggendong dan menyusui. 
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3) Letting Go 

a) Periode yang biasanya terjadi setiap ibu pulang kerumah, 

pada ibu yang bersalin di klinik dan sangat berpengaruh 

terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh 

keluarganya.  

b) Ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi, 

yang berkurangnya hak ibu dalam kebebasan dan 

berhubungan sosial. 

c) Pada periode ini umumnya terjadi depresi postpartum 

(Bahiyatun, 2009). 

e. Kebutuhan Dasar Ibu Nifas 

1) Mobilisasi 

 Ibu harus istirahat, tidur terlentang selama 8 jam 

pascapersalinan. Setelahnya, ibu boleh miring kanan dan kiri 

untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Pada 

hari ke-2, ibu diperbolehkan duduk. Hari ke-3 ibu berjalan-

jalan, dan hari-4 atau ke-5 boleh pulang. Mobilisasi memiliki 

variasi, bergantung pada komplikasi persalinan, nifas dan 

sembuhnya luka. 

2) Diet 

 Makanan harus bermutu, bergizi dan cukup kalori, seperti 

protein, cairan, sayur-sayuran dan buah-buahan. 
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3) Kebersihan Diri 

 Membersihkan daerah vulva dari depan ke belakang 

setelah buang air kecil atau besar dengan sabun dan air. 

Mengganti pembalut dua kali sehari. Mencuci tangan dengan 

sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah 

kelamin. Menghindari menyentuh daerah luka episiotomi atau 

laserasi. 

4) Miksi 

 Hendaknya buang air kecil dilakukan sendiri secepatnya. 

Kadang- kadang wanita mengalami kesulitan berkemih karena 

sfingter uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme akibat 

iritasi sfingter ani selama persalinan. 

5) Defekasi 

 Buang air besar harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. 

6) Perawatan payudara 

 Perawatan payudara sudah dimulai sejak wanita hamil 

supaya puting susu lemas, tidak keras, dan kering sebagai 

persiapan menyusui bayi. 

7) Laktasi 

Terjadi perubahan pada mammae, yaitu : 

a) Proliferasi jaringan pada kelenjar alveoli dan 

bertambahnya jaringan lemak. 
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b) Pengeluaran cairan susu jolong (kolostrum), yang 

berwarna kuning- putih susu, dari duktus laktiferi, 

hipervaskularisasi pada permukaan dan bagian dalam, 

vena-vena berdilatasi sehingga tampak jelas. 

c) Setelah persalinan, pengaruh supresi estrogen dan 

progesteron hilang sehingga timbul pengaruh hormon 

laktogenik (LH) atau proklaktin yang akan merangsang air 

susu. Pengaruh oksitosin menyebabkan mio-epitel kelenjar 

susu berkontraksi sehingga air susu keluar. Produksi akan 

banyak sesudah 2-3 hari pasca persalinan. 

8) Melakukan KB untuk menjarangkan anak 

(Mochtar, 2012). 

f. Komplikasi pada masa nifas 

1) Perdarahan postpartum 

 Perdarahan  post partum adalah perdarahan lebih dari 

500-600 ml dalam masa  24  jam setelah anak lahir. Perdarahan 

Postpartum Primer (early postpartum hemorrhage) yang terjadi 

dalam 24 jam setelah anak lahir dan perdarahan postpartum 

sekunder (late postpartum hemorrhage) yang terjadi setelah 24 

jam, biasanya antara hari ke-5 sampai ke-15 postpartum 

(Mochtar, 2012). 

 Hal-hal yang menyebabkan perdarahan  postpartum  
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adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir, terlepasnya sebagian 

plasenta dari uterus, tertinggalnya sebagian dari plasenta seperti 

kotiledon, endometritis puerperalis (Wiknjosastro, 2014). 

2) Infeksi masa Nifas 

 Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

a) Setelah 24 jam pertama, suhu di atas 370C lebih dari 1 hari.  

b) Rasa sakit atau tidak nyaman, dengan atau tanpa 

pembengkakan, di  area abdominal bawah usai beberapa hari 

melahirkan. 

c) Rasa sakit yang tak kunjung reda di daerah perineal, setelah 

beberapa hari pertama. 

d) Bengkak di tempat tertentu dan/atau kemerahan, panas, dan 

keluar darah di tempat insisi Caesar. 

e) Rasa sakit di tempat tertentu, bengkak, kemerahan, panas, dan 

rasa lembek pada payudara begitu produksi penuh air susu 

mulai berkurang yang bisa berarti tanda-tanda mastitis 

(Saifudin, 2014). 

3) Subinvolusi Uterus 

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

a) Lochia yang baunya sangat tidak enak, seharusnya baunya  

sama  seperti saat menstruasi. 

b) Gumpalan darah yang banyak atau besar (seukuran jeruk 
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limau atau lebih besar) dalam lokhia. 

Subinvolusi uterus adalah proses involusi  rahim  (pengecilan 

rahim) tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sehingga 

proses pengecilan terlambat (Varney, 2007). 

4) Infeksi saluran kencing 

  Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

Sulit berkemih, rasa nyeri atau terbakar saat berkemih, sering 

merasakan keinginan untuk kencing dan hanya keluar sedikit, air 

kencing sedikit dan/atau berwarna keruh. Kejadian Infeksi 

Saluran Kencing pada masa nifas  relatif  tinggi dan hal ini 

dihubungkan dengan hipotoni kandung kemih akibat trauma 

kandung kemih waktu persalinan, pemeriksaan dalam yang 

terlalu sering, kontaminasi kuman dari perineum, atau 

kateterisasi. 

5) Tromboflebitis dan emboli paru 

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

a) Rasa sakit hingga ke dada, yang bisa merupakan indikasi 

gumpalan darah pada paru-paru (jangan dikacaukan dengan 

rasa nyeri dada yang biasanya akibat mengejan terlalu kuat). 

b) Rasa sakit di tempat tertentu, lemah dan hangat di betis atau 

paha dengan atau tanpa adanya tanda merah, bengkak dan 

nyeri, yang bisa merupakan tanda gumpalan darah pada 
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saluran darah dikaki. Perluasan infeksi nifas yang paling 

sering ialah invasi mikroorganisme patogenyang mengikuti 

aliran darah di sepanjang vena dan dan cabang-cabangnya 

sehingga terjadi tromboflebitis (Saifudin, 2014). 

6) Depresi postpartum 

Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut: 

 Depresi yang mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi, atau 

yang tidak mereda setelah beberapa hari, perasaan marah pada 

bayi terutama jika perasaan itu dibarengi dengan keinginan 

buruk.  Periode  masa nifas merupakan waktu dimana ibu 

mengalami stres pascapersalinan. Tanda dan gejala  yang  

mungkin diperlihatkan adalah perasaan sedih dan kecewa, sering 

menangis, merasa gelisah dan cemas, memperlihatkan penurunan 

keinginan untuk mengurus bayinya. 

g. Jadwal Kunjungan Nifas 

 Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk 

menilai status ibu dan BBL, mencegah, mendeteksi dan 

mengangani masa nifas. 

1) 6-8 jam setelah persalinan 

a) Mencegah pendarahan masa nifas karena atoni auteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan, 

rujukan bila pendarahan berlanjut. 
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c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. 

Catatan : Jika petugas kesehatan menolong persalinan ia 

harus memantau untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau 

sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil. 

2) 6 hari setelah persalinan 

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 

berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada 

pendarahan abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan 

abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi 

dan tali pusat, serta menjaga bayi tetap hangat dan merawat 

bayi sehari-hari. 
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3) 2 minggu setelah persalinan 

a) Memastikan rahim sudah kembali normal dengan mengukur 

dan meraba bagian rahim. 

4) 6 minggu setelah persalinan 

a) Menanyakan ibu tentang penyulit yang ia atau bayi alami. 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

 

4.    Bayi Baru Lahir 

a. Definisi 

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2.500-4000 gram 

(Jenny, 2013). 

 Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan 

individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma 

kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari 

kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin (Vivian, 2010). 

 Bayi baru lahir (BBL) merupakan bayi segera setelah lahir 

yang berusaha untuk melakukan penyesuaian diri dari kehidupan 

intrauteri ke kehidupan ekstrauteri (Bobak, 2004). 

 Sehingga dapat disimpulkan bayi baru lahir normal adalah bayi 

yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu yang dapat melakukan 

penyesuaian diri dari kehidupan intrauteri ke kehidupan ekstrauteri. 
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b. Ciri-ciri Bayi Baru Lahir Normal 

1) lahir aterm antara 37-42 minggu 

2) berat badan 2.500-4.000 gram 

3) Panjang, badan 48-52 cm 

4) Lingkar dada 30-38 cm 

5) Lingkar kepala 33-35 cm 

6) Lingkar lengan 11-12 cm 

7) Frukuensi denyut jantung 120-160x/ menit 

8) pernapasan 40-60x/ menit 

9) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang 

cukup. 

10) Rambut lanuga tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna. 

11) Nilai APGAR >7, gerak aktif, bayi lahir  menangis kuat. 

12) Refleks rooting (mencari putting susu dengan rangsangan taktil 

pada pipi dan daerah mulut) sudah terbentuk dengan baik. 

13) Refleks sucking (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan 

baik. 

14) Refleks moro (gerakan memeluk bila di kagetkan) sudah 

terbentuk dengan baik. 

15) Refleks grasping (menggeenggam) sudah baik. 

16) Genitalia. 
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a) Pada laki-laki kematanagn di tandai dengan testis yang berda 

pada skroktum dan pesis yang berlubang. 

b) perempuan kematangan ditandai dengan vagina dan uretra 

yang berlubang, serta adanya labia minora dan mayora. 

17) Eliminasi baik yang ditandai dengan keluarnya mekonium 

dalam 24 jam pertama dan berwarna hitam kecoklatan 

(Jenny, 2013). 

c. Klasifikasi Bayi Baru Lahir 

Klasifikasi Bayi baru lahir menurut (Marmi, 2015)yaitu : 

1) Neonatus menurut masa gestasinya : 

a) Kurang bulan (preterm infant) : < 259 hari (37 minggu) 

b) Cukup bulan (term infant) : 259-294 hari (37-42 minggu) 

c) Lebih bulan (postterm infant) : > 294 hari (42 minggu atau 

lebih) 

2) Neonatus menurut berat badan lahir : 

a) Berat lahir rendah : < 2500 gram 

b) Berat lahir cukup : 2500-4000 gram 

c) Berat lahir lebih : > 4000 gram 

d. Penatalaksanaan bayi baru lahir normal 

Menurut (Saifudin, 2014)Penanganan bayi baru lahir antara lain: 

1) Pengaturan suhu 

 Bayi kehilangan panas melalui empat cara, yaitu: 
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konduksi, konveksi evaporas dan radiasi. Dalam keadaan 

telanjang dan basah pada bayi baru lahir menyebabkan bayi 

mudah kehilangan panas secara evaporasi dan paling jarang 

secara konduksi kecuali jika bayi diletakkan pada alas yang 

dingin. 

2) Resusitasi neonatus 

 Resusitasi neonatus tidak rutin dilakukan pada semua bayi 

baru lahir. Bila bayi gagal bernafas spontan, hipotonus, atau 

ketuban bercampur mekonium, maka harus dilakukan langkah-

langkah resusitasi. Perawatan rutin pada bayi sehat ialah 

mengeringkan bayi, memberi kehangatan, membersihkan jalan 

nafas bila diperlukan dan mengobservasi warna kulit bayi. 

3) Inisiasi menyusui dini 

 Segera setelah bayi dilahirkan, bayi diletakkan di  dada  

atau perut atas ibu selama paling sedikit satu jam untuk 

memberi kesempatan pada bayi untuk mencari dan menemukan 

puting susu ibunya. minuman pokok yang diberikan yaitu Air 

Susu Ibu. 

4) Pengikatan dan pemotongan tali pusat 

 Pengikatan dan pemotongan tali pusat segera setelah 

persalinan banyak dilakukan secara luas diseluruh dunia, tetapi 

penelitian menunjukkan hal ini tidak bermanfaat bagi ibu 
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ataupun bayi, bahkandapat berbahaya bagi bayi. Penanganan 

tali pusat dikamar bersalin harus dilakukan secara asepsis untuk 

mencegah infeksi tali pusat dan tetanus neonatorum. 

5) Perawatan tali pusat 

 Yang terpenting dalam perawatan tali pusat adalah 

menjaga agar tali pusat tetap kering dan bersih. Cuci tangan 

dengan sabun dan air bersih sebelum merawat tali pusat. 

Bersihkan dengan lembut kulit di sekitar tali pusat dengan 

kapas basah, kemudian bungkus dengan longgar/ tidak terlalu 

rapat dengan kassa bersih/ steril. 

6) Pelabelan 

 Label nama bayi atau nama ibu harus dilekatkan pada 

pergelangan tangan atau kaki sejak diruang  bersalin,  dan  

pemasangan jangan terlalu ketat ataupun longgar. 

7) Profilaksis mata 

 Pemberian antibiotik profilaksis pada mata terbukti dapat 

mencegah terjadinya konjungtivitis. Profilaksis mata yang 

sering digunakan adalah tetes mata silver nitrat 1%, salep mata 

eritromisin, dan salep mata tetra siklin. 

8) Pemberian vitamin K 

  Berikan injeksi 1 mg vitamin K1 di sepertiga paha bagian 

luar secara intramuskular. 
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9) Pengukuran berat dan panjang lahir 

  Dua hal yang selalu ingindiketahui orang tua tentang 

bayinya yang baru lahir adalah jenis kelamin dan beratnya. 

10) Memandikan bayi 

 Memandikan bayi merupakan hal yang sering dilakukan, 

tetapi masih banyak kebiasaan yang salah dalam memandikan 

bayi, seperti memandikan bayi segera setelah lahir yang dapat 

menyebabkan hipotermia. 

e. Tahapan Bayi Baru Lahir  

1) Tahap I terjadi segera setelah lahir, menit-menit pertama 

kelahiran. Pada tahap ini digunakan sistem scoring apgar. 

2) Tahap II disebut tahap transisional reaktivitas. Pada tahap II 

dilakukan pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya 

perubahan perilaku.  

3) Tahap III disebut tahap periodik, pengkajian dilakukan setelah 

24 jam pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh 

(Dewi, 2011). 
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Tabel 2.6 

APGAR SKOR 

Tanda APGAR 

Tanda  

Nilai : 0  Nilai : 1  Nilai : 2  

Appearance  

(warna kulit)  

Pucat/biru 

seluruh tubuh  

Tubuh 

merah, 

ekstremitas 

biru  

Seluruh tubuh 

kemerahan  

Pulse  

(denyut jantung)  

Tidak ada  <100  >100  

Grimace  

(tonus otot)  

Tidak ada  Ekstremitas 

sedikit fleksi  

Gerakan aktif  

Activity  

(aktivitas)  

Tidak ada  Sedikit gerak  Langsung 

menangis  

Respiration  

(pernafasan)  

Tidak ada  Lemah/tidak 

teratur  

Menangis  

  Sumber : (Dewi, 2011) 

Klasifikasi nilai APGAR 

1) Nilai 1-3 asfiksia berat  

2) Nilai 4-6 asfiksia sedang  

3) Nilai 7-10 asfiksia ringan  

f. Adaptasi Fisiologi Bayi Baru Lahir 

1)  Adaptasi Pernapasan 

a) Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik (meliputi usaha 

yang diperlukan untuk mengembangkan paru-paru dan 

mengisi alveolus yang kolaps misalnya perubahan dalam 

gradian tekanan) , sensorik (meliputi suhu, bunyi, cahaya, 

suara, dan penurunan suhu), dan kimia (meliputi perubahan 

dalam darah, misalnya penurunan kadar oksigen, 



74 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Okti Noviani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2020 
 

 

peningkatan karbon dioksida, dan penurunan pH sebagai 

akibat asfiksia-sementara selam kelahiran. 

b) Frekuensi bayi baru lahir berkisar 30-60 kali/ menit. 

c) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk dan 

muntah, terutama selama 12-18 jam pertama. 

d) Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. Respons 

refleks terhadap obstruksi nasal dan membuka mulut untuk 

mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar 

bayi sampai 3 minggu setelah kelahiran (Jenny, 2013). 

2) Adaptasi Kardiovaskular 

a) Berbagai perubahan antomi berlangsung setelah lahir. 

Beberapa perubahan terjadi dengan cepat, dan sebagian lagi 

terjadi seiring dengn waktu. 

b) Sirkulasi perifer lambat yang menyebabkan akrosianosis 

(pada tangan, kaki, dan sekitar mulut). 

c) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/ menit saat bangun dan 

100 kali/ menit saat tidur. 
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Tabel 2.7 

Adaptasi Kardiovaskuler pada bayi baru lahir 

Struktur Sebelum Lahir Setelah Lahir 

Vena umbikalis Membawa darah arteri ke hati 

dan jantung 

Menutup, menjadi 

ligamentum 

Arteri umbikalis Membawa darah arteriovenosa 

ke plasenta 

Menutup, menjadi 

ligamentum venosa 

Duktus venosus Pirau darah arteri kedalam vena 

cava inferior 

Menutup, menjadi 

ligamentum arteriosum 

Foramen ovale Menghubungkan atrium kanan 

dan kiri 

Biasanya menutup, 

kadang-kadang terbuka 

Paru-paru Tidak mengandung udara dan 

sangat sedikit mengandung 

adarh berisi cairan 

Berisi udara dan disuplai 

darah dengan baik 

Arteri pulmonalis Membawa sedikit darah ke paru Membawa darah banyak 

ke paru 

Aorta Menerima darah dari kedua 

ventrikel 

Menerima darah hanya 

dari ventrikel kiri 

Vena cava inferior Membawa darah vena dari 

tubuh dan darah arteri dari 

plasenta 

Membawa darah hanya 

dari atrium kanan 

Sumber : (Dewi, 2011) 

d) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan bervariasi 

sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi (Jenny, 

2013). 

3) Suhu Tubuh  

Suhu normal pada neoatus adalah 360c-370c. Empat 

kemungkinan mekanisme yang dapat menyebabkan bayi baru 

lahir kehilangan panas tubuhnya. 

a) Konduksi 

Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya 
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yang kontak langsung dengan tubuh bayi. Sebagai contoh, 

konduksi bisa terjadi ketika menimbang bayi tanpa alas 

timbangan, memegang bayi saat tangan dingin, dan 

menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan BBL 

(Dewi, 2011). 

b) Konveksi  

Panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya 

yang sedang bergerak. Sebagai contoh, konveksi dapat 

terjadi ketika membiarkan atau menempatkan BBL dekat 

jendela, atau membiarkan BBL di ruangan yang terpasang 

kipas angin (Dewi, 2011). 

c) Radiasi  

Panas dipancarkan dari BBL keluar tubuhnya ke 

lingkungan yang lebih dingin. Sebagai contoh, membiarkan 

BBL dalam ruangan AC tanpa diberikan pemanas (radiant 

warmer), membiarkan BBL dalam keadaan telanjang, atau 

menidurkan BBL berdekatan dengan ruangan yang dingin 

(dekat tembok) (Dewi, 2011).  

d) Evaporasi  

Panas hilang melalui proses penguapan yang 

bergantung pada kecepatan dan kelembapan udara 

(perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi 
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uap). Evaporasi ini dipengaruhi oleh jumlah panas yang 

dipakai, tingkat kelembapan udara, dan aliran udara yang 

melewati. Apabila BBL dibiarkan dalam suhu kamar 25 

derajat celcius, maka bayi akan kehilangan panas melalui 

konveksi, radiasi, dan evaporasi yang besarnya 200 kg/BB, 

sedangkan yang dibentuk hanya sepersepuluhnya saja 

(Dewi, 2011). 

4) Adaptasi neurologis 

a) Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis 

belum berkembanmg sempurna. 

b) Bayi baru lahir menunjukan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang 

buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstermitas. 

c) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Saat bayi tumbuh , 

perilaku yang lebih kompleks (misalnya kontrol kepala, 

tersenyum) akan berkembang. 

d) Reflek bayi baru lahir merupakan indikator penting 

perkembangan normal. 

5) Adaptasi gastrointestinal 

a) Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

b) Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk 
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menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 

c) Kelenjar saliva imatur saat lahir, sedikit saliva diolah 

sampai bayi berusia 3 bulan. 

d) Pengeluaran mekonium, yaitu fases berwarna hitam 

kehijauan, lengket, dan mengndung darah samar, 

diekskresikan dalam 24 jam pada 90% bayi baru lahir. 

e) Variasi besar terjuadi diantara bayi baru lahir tentang minat 

terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan 

yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan. 

f) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakan 

pada payudara, sebagian lainya memerlukan 48 jam untuk 

menyusu secara efektif. 

g) Gerakan acak tangan ke mulut dan mengisap jari telah 

diamati didalam uterus, tindakan-tindakan ini berkembang 

baik pada saat lahir dan diperkuat dengan rasa lapar (Jenny, 

2013). 

6) Adaptasi ginjal 

a) Laju filtrasi glomelurus relatif rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus. 

b) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir 

yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk 
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berespons terhadap stresor. 

c) Sebagian besar bayi baru lahir bekemih dalam 24 jam 

pertama setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari 

pertama, setelah itu mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 

jam. 

d) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat, noda 

kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok 

karena kristal asam urat (Jenny, 2013). 

7) Adaptasi hati 

a) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentukan darah. 

b) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang 

esensial untuk pembekuan darah. 

c) Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 

5 bulan kehidupan ekstrauterin, pada saat ini bayi baru lahir 

menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi (Jenny, 2013). 

g. Pemeriksaan Fisik Bayi  

1) Kepala : pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, sutura 

menutup/melebar, adanya caput succedaneum, cepal hematoma, 

kraniotabes dan sebagainya. 

2) Mata : pemeriksaan terhadap perdarahan, subkonjungtiva, 

tanda-tanda infeksi (pus). 
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3) Hidung dan mulut : pemeriksaan terhadap labio skisis, 

labiopalatoskisis, dan reflek isap (dinilai dengan mengamati 

bayi ketika menyusu). 

4) Telinga : pemeriksaan terhadap kelainan daun/ bentuk telinga. 

5) Leher : pemeriksaan terhadap hematom sterno 

cleidomastoideus, ductus thyroglossalis. 

6) Dada : pemeriksaan terhadap bentuk, pembesaran buah dada, 

pernapasan, retraksi. 

7) Jantung : pemeriksaan terhadap pulpasi, frekuensi bunyi 

jantung, kelainan bunyi jantung. 

8) Abdomen : pemeriksaan terhadap membuncit (pembesaran hati, 

limpa, tumor, aster). 

9) Tali pusat : pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah 

pada tali pusat. 

10) Alat kelamin : pemeriksaan testis berada dalam skrotum, penis 

berlubang pada ujung (pada bayi laki-laki), vagina berlubang, 

labia mayora menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 

11) Lain-lain : mekonium harus keluar dalam 24 jam sesudah 

lahir, bila tidak, harus waspada terhadap atresia ani atau 

obstruksi usus. Selain itu urin juga harus keluar dalam 24 jam. 

Bila urin tidak keluar dalam 24 jam, maka harus diperhatikan 

kemungkinan adanya obstruksi saluran kemih. 
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h. Kunjungan Neonatus 

Pelayanan kunjungan neonatal dilaksanakan minimal 3x yaitu: 

1) Kunjungan neonatal I (KN 1): 1-3 hari setelah lahir 

a) Konseling pemberian ASI 

b) Perawatan tali pusat 

c) Awasi tanda-tanda bahaya neonatus 

d) Memberikan imunisasi HB-0 

2) Kunjungan neonatal II (KN 2): hari ke4-7 

a) Pastikan tali pusat agar tetap kering 

b) Konseling pemberian ASI minimal 10-15 kali dalam 24 jam 

3) Kunjungan neonatal III (KN 3): hari ke8-28  

a) Konseling pemberian ASI minimal 10-15 kali dalam 24 jam 

b)  Memberitahu ibu imunisasi BCG 

 

5. KB (Keluarga Berencana) 

a. Definisi 

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan 

atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai 

kontrasepsi (Mochtar, 2012). 

Menurut WHO, keluarga berencana merupakan tindakan yang 

membantu individu untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang 
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diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan 

jumlah anak dalam keluarga. 

Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, 

jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2015). 

Sehingga dapat disimpulkan keluarga berencana adalah suatu 

usaha untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan 

dan jumlah anak dalam keluarga. 

b. Tujuan  

Tujuan umum keluarga berencana adalah membentuk keluarga 

kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi dalam suatu 

keluarga dengan cara mengatur melahirkan anak. Kontrasepsi atau 

antikonsepsi (conception control) adalah cara, alat, atau obat-obatan 

untuk mencegah terjadinya konsepsi (Mochtar, 2012). 

c. Macam-macam Metode Kontrasepsi 

1) Senggama Terputus (Coitus Interruptus) 

a) Senggama terputus adalah didasarkan pada kenyataan pria 

dapat merasa jika ia akan berejakulasi. Cara kerjanya adalah 

dengan penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. 

Dengan demikian semen (air mani) sengaja dikeluarkan di 

luar liang senggama. 
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b) Efektivitas 

Angka kegagalan (kehamilan) tinggi, yaitu antara 18-38. 

c) Efek samping 

Dapat menyebabkan penyakit ginekologik, neurologis, 

kejiwaan, seperti neurasteni, keluhan prostat. 

2) Metode Amenore Laktasi (MAL) 

(a) Sepanjang sejarah telah lama mengetahui bahwa jika ibu 

menyusui bayinya, selama mereka menyusui kemungkinan 

menjadi hamil akan lebih kecil dan bersifat sementara 

(Varney, 2007). 

(b) Efek samping 

Terlalu lama atau panjang waktu menyusukan anaknya sampai 

gigi seri tumbuh akan menimbulkan perlukaan pada puting 

susu (Mochtar, 2012). 

3) Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA) 

(a) Sistem Kalender (Pantang Berkala) 

Sel telur (ovum) dapat hidup 6-24 jam sedangkan air mani 

(sperma) selama 48-72 jam. Konsepsi mungkin akan terjadi 

jika dilakukan 2 hari sebelum ovulasi. 

Carakerja : Siklus haid wanita mengalami ovulasi hanya 1 kali 

sebulan, terjadi 14 hari sebelum haid berikutnya atau beberapa 

hari sebelum atau sesudah hari tersebut (Mochtar, 2012). 
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(b) Sistem Suhu Basal 

Suhu badan diukur memakai termometer, sewaktu bangun 

pagi hari (dalam keadaan istirahat penuh), setiap hari. Hasil 

pengukuran dicatat pada kartu pencatatan suhu badan 

(Mochtar, 2012). 

4) Metode Barier 

(a) Kondom 

Kondom merupakan selubung/ sarung karet yang dapat 

terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastik 

(vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang 

pada penis saat hubungan seksual. Tipe kondom terdiri dari: 

Kondom biasa, Kondom berkontur (bergerigi), kondom 

beraroma, kondom tidak beraroma.  

Manfaat kontrasepsi yaitu : 

(1) Efektif bila digunakan dengan benar 

(2) Tidak menganggu produksi ASI 

(3) Tidak menganggu kesehatan klien 

(4) Murah dan dapat dibeli secara umum 

(5) Tidak perlu resep dokter 

(Affandi, 2012). 

b) Diafragma 

 Diafragma adalah kap terbentuk bulat cembung, terbuat 
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dari lateks (karet) yang diinsersikan ke dalam vagina 

sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. 

Manfaat kontrasepsi yaitu: 

(1) Efektif bila di gunakan dengan benar 

(2) Tidak mengganggu hubungan seksual 

(3) Tidak mengganggu produksi ASI 

(4) Tidak mengganggu kesehatan klien 

(Affandi, 2012) 

5) Kontrasepsi kombinasi (hormone esterogen dan progesterone) 

a) Pil kombinasi 

(1) Jenis  

(a) Monofasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 

tablet mengandung hormone aktif estrogen/ progestin 

dalam dosis yang sama, 7 tablet tanpa hormon aktif. 

(b) Bifasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 

tablet mengandung hormone aktif esterogen/ 

progestin dengan dua dosis yang berbeda, dengan 7 

tablet tanpa hormon aktif. 

(c) Trifasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 

tablet mengandung hormone aktif esterogen/ 

progestin dengan tiga dosis yang berbasis, dengan 7 

tablet tanpa hormon aktif. 
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(2) Cara kerja  

(a) Menekan ovulasi 

(b) Mencegah implantasi 

(c) Lendir serviks mengental sehingga sulit di lalui oleh 

sperma. 

(3) Yang dapat menggunakan Pil Kombinasi 

(a) Usia reproduksi 

(b) Telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki 

anak. 

(c) Gemuk atau kurus. 

(d) Menginginkan metode kontrasepsi dengan 

efektivitas tinggi dan pasca keguguran. 

(4) Yang tidak boleh menggunakan Pil Kombinasi 

(a) Hamil atau dicurigai hamil 

(b) Menyusui eksklusif 

(c) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui 

penyebabnya. 

(d) Tekanan darah > 180/110 mmHg 

(Affandi, 2012). 
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b) Suntikan kombinasi 

(1)Jenis  

  Depo medroksiprogesteron asetat dosis 25 mg dan 

estradiol sipionat dosis 5 mg yang diberikan secara IM 

sebulan sekali. 

 Noretindrom enantat dosis 50 mg dan estradiol 

valerat dosis 5 mg yang diberikan secara IM sebulan 

sekali. 

(2) Keuntungan 

(a) Tidak diperlukan pemeriksaan dalam. 

(b) Jangka panjang 

(c) Efek samping sangat kecil 

(d) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. 

(3) Kerugian 

(a) Terjadi perubahan pada pola haid 

(b) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan dan keluhan 

seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua dan 

ketiga. 

(c) Penambahan berat badan 

(d) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan 

infeksi menular seksual, hepatitis B virus, atau infeksi 

virus HIV(Affandi, 2012). 
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6) Kontrasepsi Progestin 

a) Kontrasepsi suntikan progestin 

(1) Jenis  

(a) Depo medroksiprogesteron asetat mengandung 150 

mg yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik 

secara IM di daerah bokong. 

(b) Depo Noretindrom enantat yang mengandung 200 mg 

di berikan setiap 2 bulan dengan cara disuntik IM. 

(2) Cara Kerja 

 Mencegah  ovulasi, mengentalkan lendir servik, 

menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, 

menghambat proses gamet dan tuba. 

(3) Waktu mulai menggunakan kontrasepsi suntikan 

progestin yaitu: 

(a) Setiap saat selama siklus haid, asal ibu tidak  hamil. 

(b) Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. 

(c) Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat 

diberikan setiap saat, asalkan saja ibu tersebut tidak 

hamil. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh 

melakukan hubungan seksual 

(Affandi, 2012). 
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b) Kontrasepsi pil progestin (Minipil) 

(1) Jenis minipil menurut  

(a) Kemasan dengan sisi 35  pil 

(b) Kemasan dengan isi 28pil 

(2) Waktu mulai menggunakan minipil 

(a) Mulai hari pertama sampai hari ke-5 siklus haid 

(b) Dapat digunakan setiap saat, asal saja tidak terjadi 

kehamilan. 

(c) Bila menggunakannya setelah hari ke-5 siklus haid, 

jangan melakukan hubungan seksual selama 2 hari. 

(d) Bila menyusui antara 6 minggu dan 6 bulan 

pascapersalinan dan tidak haid, minipil dapat dimulai 

pada hari 1-5 siklus haid. 

(e) Minipil dapat diberikan segera pasca keguguran  

(Affandi, 2012). 

(3)  Pemakaian pil KB tidak dianjurkan seperti penyakit hati, 

penyakit kencing manis, penyakit gangguan mental, dan 

perdarahan yang tidak jelas (Manuaba, 2010). 

c) Kontrasepsi Implant 

 Implant adalah metode kontrasepsi hormonal yang 

efektif, tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya 

kehamilan antara tiga hingga lima tahun. 
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(1) Jenis 

(a) Norplant terdiri dari 6 kapsul yang mengandung 216 

mg lenovorgestrel. 

(b) Jadelle terdiri dari 2 kapsul, 150 mg levonogestrel. 

Efektifitas Implan-2 pada kehamilan yaitu 0,2 per 100 

perempuan. 

(2) Implanon terdiri dari 1 kapsul, etonogestrel. 

(3) Waktu yang optimal untuk memasang implant yaitu 

(a) Selama haid (dalam waktu 7 hari pertama siklus haid) 

(b) Pascapersalinan (3-4 minggu), bila tidak menyusukan 

bayinya 

(c) Pasca keguguran (segera atau dalam 7 hari pertama) 

(d) Sedang menyusukan bayinya secara eksklusif (lebih 

dari 6 minggu pascapersalinan dan sebelum 6 bulan 

pasca- persalinan). 

(4) Cara kerja 

(a) Menebalkan mukus serviks menjadi kental dan 

jumlahnya menjadi berkurang sehingga tidak dapat 

dilewati oleh sperma. Menekan pengeluaran FSH dan 

LH dari hipotalamus dan hipofise. 

(b) Mencegah ovulasi dan mengganggu proses implantasi 

pada endometrium. 
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(5) Efek samping 

(a) Perubahan perdarahan haid. 

(b) Sakit kepala, meningkatkan berat badan (1,7%). 

(c) Perubahan suasana hati (gugup atau cemas). 

(d) Depresi (0,9%) 

(Affandi, 2012). 

7) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

(a) Jenis 

(1) AKDR CuT-380 adalah alat kontrasepsi dalam rahim 

yang berbentuk T. 

(2) AKDR lain yang beredar di Indonesia ialah NOVA T. 

(b) Cara kerja 

(1) Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba 

falopi. 

(2) Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum 

uteri. 

(3) Mencegah terutama sperma dan ovum bertemu. 

(4) Mencegah implantasi telur dalam uterus. 

(c) Keuntungan 

(1) Tidak mempengaruhi hubungan seksual 

(2) Meningkatkan kenyaman seksual karena tidak perlu takut 

hamil 
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(3) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu 

takut hamil. 

(4) Dapat digunakan sampai menopause 

(5) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah 

abortus 

(d)  Kerugian  

(1) Haid lebih lama dan banyak 

(2) Saat haid lebih sakit 

(3) Perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang 

memungkinkan penyebab anemia. 

(4) Tidak mencegah IMS termasuk HIV/ AIDS. 

(e) Waktu penggunaan 

(1) Setiap waktu dalam siklus haid, yang dapat 

dipastikan klien tidak hamil. 

(2) Hari pertama sampai ke-7 siklus haid. 

(3) Segera setelah melahirkan, selama 48 jam pertama atau 

setelah 4 minggu pasca persalinan. 

(4) Setelah menderita abortus (segera atau menderita waktu 7 

hari) apabila tidak ada gejala infeksi 

(Affandi, 2012). 

8) Kontrasepsi Mantap 

a) Tubektomi  
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 Tubektomi adalah metode kontrasepsi untuk 

perempuan yang tidak ingin anak lagi  

(1) Manfaat kontrasepsi 

(a) Sangat efektif 

(b) Tidak mempengaruhi proses menyusui 

(c) Tidak bergantung pada faktor senggama 

(d) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang 

(e) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual 

(2) Yang dapat menjalankan tubektomi 

(a) Usia > 26 tahun 

(b) Paritas >2 

(c) Pasca persalinan 

(d) Pasca keguguran 

(e) Yakin telah mempunyai besar keluarga yang 

sesuai dengan kehendaknya 

(3) Yang sebaiknya tidak menjadi tubektomi 

(a) Hamil 

(b) Perdarahan vaginal yang belum terjelaskan 

(c) Tidak boleh menjalani proses pembedahan 

(d) Kurang pasti mengenai keinginannya untuk 

fertilisasi di masa depan 

 (Affandi, 2012). 
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b) Vasektomi 

  Vasektomi adalah metode kontrasepsi untuk lekaki 

yang tidak ingin anak lagi. 

(1) Keterbatasan vasektomi 

(a) Permanen 

(b) Bila tidak siap ada kemungkinan penyesalan di 

kemudian hari 

(c) Risiko dan efek samping pembedahan kecil 

(d) Ada nyeri/ rasa tak nyaman pasca bedah.  

(2) Vasektomi sesuai untuk lelaki  

(a) Dari semua usi reproduksi (biasanya <50) 

(b) Tidak ingin anak lagi, menghentikan fertilitas, ingin 

metode kontrasepsi yang sangat efektif dan permanen. 

(c) Yang istrinya mempunyai masalah usia, paritas atau 

kesehatan di mana kehamilan dapat menimbulkan 

risiko kesehatan 

(Affandi, 2012). 

d. Penapisan 

1) Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian atau metode 

kontrasepsi (misalnya pil KB, suntikan atau AKDR) adalah untuk 

menentukan apakah ada: 
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a) Kehamilan 

b) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

c) Masalahnya (misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) 

yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut 

(Affandi, 2012). 

2) Bagaimana meyakini bahwa klien tidak hamil : 

a) Tidak melakukan senggama sejak haid terakhir,atau 

b) Sedang memakai metode kontrasepsi efektif secara benar dan 

konsisten. 

c) Sedang dalam 7 hari pertama haid (I –VII). 

d) Sedang dalam 4 minggu pascapersalinan (perempuan tidak 

menyusui). 

e) Sedang dalam 7 hari pertama pasca keguguran, atau menyusui 

secara penuh, kurang dari 6 bulan pasca persalinan dan tidak 

haid (Affandi, 2012). 

 

B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Proses Manajemen Kebidanan Menurut Helen Varney (1997) 

 Proses manajemen kebidanan terdiri dari tujuh langkah yang 

berurutan dan setiap langkah disempurnakan secara periodik. Langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Langkah 1. Pengumpulan data dasar 

 Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan 

semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara 

klien secara lengkap, mengumpulkan semua informasi yang akurat dari 

semua sumber, yaitu : 

1) Riwayat kesehatan. 

2) Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya. 

3) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya. 

4) Meninjau data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil 

studi. 

b. Langkah 2. Interpretasi data dasar 

Pada langkah ini data dasar yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang 

spesifik. Diagnosis kebidanan yaitu diagnosis yang ditegakkan oleh 

profesi bidan dalam praktek kebidanan. 

c. Langkah 3. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah 

diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan 

diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis/ masalah potensial benar 

terjadi. 
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d. Langkah 4. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang 

memerlukan penanganan segera. 

 Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau 

dokter dan/ atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan 

anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Data 

yang dikumpulkan mengindikasikan situasi yang gawat dan 

membutuhkan intervensi dari dokter. 

e. Langkah 5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh 

 Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap 

diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, tidak 

hanya dari kondisi atau masalah klien tetapi antisipasi untuk apa yang 

terjadi berikutnya. Rencana asuhan ini tersebut bersifat rasional (tidak 

berasumsi), tetapi sesuai keadaan klien dan teori yang benar. 

f. Langkah 6. Melaksanakan perencanaan 

 Perencanaan asuhan yang telah dibuat harus dilaksanakan secara 

efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau 

sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan. 

g. Langkah 7. Evaluasi 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi yang meliputi pemenuhan 

kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai 

kebutuhan yang telah diidentifikasi di dalam masalah dandiagnosis 

(Muslihatun, 2009). 
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2. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan dengan Metode SOAP 

Pendokumentasian adalah catatan mengenai asuhan yang telah dan 

akan dilakukan pada seorang pasien, di dalamnya tersirat proses berpikir 

bidan yang sistematis sesuai langkah manajemen kebidanan. 

Pendokumentasian dilakukan dengan metode SOAP yang bersifat 

sederhana, jelas, logis dan singkat. 

a. S (Data Subjektif) 

Helen Varney menjelaskan bahwa “Data Subjektif (S)” 

adalahpendokumentasianmanajemen kebidanan dalam langkah pertama 

(pengkajian data) yang diperoleh melalui anamnesis. Data subjektif ini 

berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien yang dicatat 

sebagai kutipan atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosis. 

b. O (Data Objektif) 

Pendokumentasian pertama (pengkajian data) yang diperoleh 

melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik, laboratorium 

atau pemeriksaan diagnostik lain dan catatan medik serta informasi dari 

keluarga atau orang lain. Data ini memberikan bukti gejala klinispasien. 

c. A (Assessment) 

 Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari 

data subjektif dan objektif. Analisis/Assessment adalah 

pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney 

langkah kedua, ketiga dan keempat. 
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d. P (Planning) 

Planning/ perencanaan adalah pendokumentasian dengan membuat 

rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Tujuannya, 

mengusahakan dan mampu membantu pasien mencapai kemajuannya 

dan tercapainya kesejahteraanya. Tindakan ini harus sesuai dengan hasil 

kolaborasi tenaga kesehatan lain yaitu dokter. 

e. E (Evaluasi) 

Evaluasi adalah tafsiran atau efek tindakan yang telah diambil 

untuk menilai efektivitas asuhan atau hasil pelaksanaan tindakan 

(Muslihatun, 2009). 

 

C. Aspek Hukum 

1. Landasan hukum kewenangan bidan 

 Berdasarkan Permenkes RI nomor 146/MENKES/PER/XI/2010 

tentang penyelenggaraan praktik bidan pada pasal 9 dijelaskan bahwa 

bidan dalam menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan 

anak dan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.  

 Sedangkan pasal 10 menjelaskan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ibu meliputi konseling dan masa pra kehamilan, 

kehamilan normal, persalianan normal, ibu nifas normal, ibu menyusui dan 

konseling pada masa antara dua kehamilan.  
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 Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa dalam memberikan  pelayanan 

kesehatan  anak, bidan berwenang untuk memberikan asuhan bayi baru 

lahir normal, dan dalam memberikan penyuluhan dan konseling tentang 

kesehatan reproduksi perempuan dan KB tercantum pada pasal 12. 

2. Wewenang bidan berdasarkan Permenkes RI nomor 

146/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktik bidan 

menyebutkan bahwa dalam pasal 14 bidan menjalankan praktik di daerah 

yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar 

kewenanagan sebagaimanan dimaksud dalam pasal 9. 

 


