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BAB  II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

A. Teori Kehamilan  

1. Pengertian kehamilan  

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal 

akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan 

menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di 

mana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 

minggu (minggu ke 13 hingga ke 27), dan trimester ketiga 13 minggu 

(minggu ke 28 hingga ke 40) (Prawiroharjo, 2010; h. 213). 

Kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan dan 

terdiri dari ovulasi, migrasispermatozoa, dan ovum, konsepsi, dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 

2010; h.75). 

menurut Federasi Obstetri Genekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamialan normal akan berlangsung 

dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender 

internasional. Kehamialan terbagi dalam tiga trimester, dimana trimester 

satu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu 

ke – 13 hingga ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 

hingga ke-40) (Sarwono, 2010; h.  212). 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari hari pertama haid terakhir (Saefudin, AB, dkk. 2014; h. 89). 
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2. Fisologis kehamilan  

a. Ovulasi  

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh 

sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang 

berlangsung 20-35 tahun, hanya 420 ovum yang dapat mengikuti 

proses pematangan dan terjadi ovulasi (Sukarni, 2013; h. 65). 

b. Spermartozoa 

Proses pembentukan spermatozoa proses yang kompleks. 

Spermatogonium berasal dari sel primitive tubulus, menjadi 

spermatosit pertama, menjadi spermatosit kedua, menjadi spermatid 

akhirnya spermatozoa. Pada setiap hubungan seksual dikeluarkan 

setiap 3 cc sperma yang mengandung 40 – 60 juta spermatozoa 

setiap cc. Bentuk spermatozoa seperti kecebong yang terdiri atas 

kepala (lonjong sedikit gepeng yang mengandung inti), leher 

(penghubung antara kepala dan ekor) ekor panjang sekitar 10 kali 

kepala mengandung energi sehingga dapat bergerak. Sebagian besar 

spermatozoa mengalami kematian dan hanya beberapa ratus yang 

dapat mencapai tuba fallopi. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat 

genetalia wanita dapat hidup selama tiga hari, sehingga cukup waktu 

untuk mengadakan konsepsi (Holmes, D, dkk.2012. h. 13). 

c. Konsepsi 

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut 

konsepsi atau fertilisasi dan pembentukkan zigot. Proses konsepsi 

dapat berlangsung seperti uraian di bawah ini : 

1) Ovum yang di lepaskan dalam proses ovulasi, diliputi oleh korona 

radita yang mengandung persediaan nutrisi.  

2) Pada ovum dijumpai inti dalam bentuk metaphase di tengah 

sitoplasma yang disebut vitelus. 

3) Dalam perjalanan, korona radiata berkurang pada zona pelusida. 

Nutrisi di alirkan kedalam vitelus, melalui saluran pada zona 

pelusida. 

4) Konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba, tempat yang paling 

luas yang dindingnya penuh jonjot dan tertutup sel yang 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fatmawati Hanifatul Alfiyah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

11 
 

mempunyai silia. Ovum mempunyai waktu hidup terlama di dalam 

ampula tuba. 

Ovum siap di buahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. 

Spermatozoa menyebar dan masuk melalui kanalis serviks dengan 

kekutan sendiri. Pada kavum uteri terjadi proses kapasitasi yaitu 

pelepsan lipoprotein dari sperma sehingga mampu melakukan 

fertilisasi. Spermatozoa melakukan perjalanan menuju tuba falopi. 

Spermatozoa hidup selama tiga hari di dalam genitalia interna. 

Spermatozoa akan mengelilingi ovum yang telah siap dibuahi serta 

mengikis korona radiate dan zona pelusida dengan proses enzimatik. 

Melalui spermatozoa memasuki ovum. Setelah kepala spermatozoa 

masuk kedalam ovum, ekornya lepas dan tertinggal diluar. Kedua inti 

ovum dan inti spermatozoa bertemu dengan membentuk zigot  

(Sukarni, 2013; hal : 65). 

d. Proses nidasi atau implantasi 

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi 

kedalam endometrium. Blastula diselubungi oleh satu sampai disebut 

trofoblas, yang mampu menghancurkan dan mencairkan jaringan. 

Ketika blastula mencapai rongga rahim, jaringan endometrium berada 

dalam masa sekresi. Jaringan endometrium  banyak mengandung 

sel-sel desidua yaitu sel-sel besar yang mengandung banyak gligogen 

serta mudah dihancurkan oleh trofoblas. Blastula dengan bagian yang 

berisi massa sel dalam (inner cell mass) akan mudah masuk kedalam 

desidua, menyababkan luka kecil yang kemudian sembuh dan 

menutup lagi (Walyani, ES. 2014; h. 47). 

3. Tanda-Tanda Kehamilan 

a. Tanda tidak pasti (presumptive sign) 

Menurut Astuti, HP. (2012; h. 124) indikator mungkin hamil  

adalah karateristik-karateristik fisik yang biasa dilihat atau sebaliknya 

diukur oleh pemeriksaan dan lebih spesifik dalam hal perubahan-

perubahan psikologis yang disebabkan oleh kehamilan. 

1) Amenorhea (berhentinya menstruasi) 

Konsepsi dan nidasi meneyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel de graaf  dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. 
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Lama amenorhea dapat dikonfirmasi dengan memastikan hari 

pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk 

memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan. Tetapi 

amenorhea juga dapat disebabkan oleh penyakit kronik tertentu, 

tumor pituitary, perubahan dan faktor lingkungan, malnutrisi, dan 

biasanya gangguan emosional seperti ketakutan akan kehamilan. 

2) Mual (nausea) muntah (emesis) 

Pengaruh ekstrogen dan progesteron terjadi pengeluaran asam 

lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang 

terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning sickness. 

Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologis tetapi bila terlampau 

sering dapat penyebabkan kesehatan yang disebut dengan 

hiperemesis gravidarum. 

3) Ngidam (menginginkan makanan tertentu) 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan 

yang demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi dibulan-

bulan pertama kehamilan dan akan mengilang dengan makin 

tuanya kehamilan.  

4) Syncope (pingsan) 

Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan syaraf pusat menimbulkan 

syncope atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika berada 

pada tempat yang ramai, biasanya akan hilang setelah 16 minggu. 

5) Kelelahan  

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan 

kecepatan basal metabolisme (basal metabolism rate-BMR) pada 

kehamilan, yang akan meningkat seiring pertambahan usia 

kehamilan akibat aktivitas metabolisme hasil konsepsi. 

6) Payudara tegang  

Ekstrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus pada 

payudara, sedangkan progesteron menstimulasi perkembangan 

sistem alveolar payudara. Bersama somatomamotropin, hormon-

hormon ini menimbulkan pembesaran payudara, menimbulkan 
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perasaan tegang dan nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, 

pelebaran putting susu, serta pengeluaran kolostrum. 

7) Sering miksi  

Desakan rahim kedalam menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang sering terjadi 

pada triwulan pertama akibat desakan uterus terhadap kandung 

kemih. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini berkurang 

karena uterus membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir 

triwulan, gejala bisa timbul karena janin mulai masuk kerongga 

panggul dan menekan kembali kandung kemih.  

8) Konstipasi atau obsipasi  

Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltik usus (tonus 

otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB. 

9) Pigmentasi kulit 

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. 

Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang 

merangsang melanofar dan kulit. 

Pigmen ini meliputi tempat-tempat berikut ini 

a) Sekitar pipi kloasma gravidarum  (penghitaman pada daerah 

dahi, hidung, pipi, dan leher) 

b) Sekitar leher nampak lebih hitam 

c) Dinding perut striate/gravidarum (terdapat pada orang 

primigravida, warnanya memberi), stiae nigra, linea alba 

menjadi lebih hitam (linea grisea / nigra) 

d) Sekitar payudara, hiperpigmentasi areola mamae sehingga 

terbentuk areola sekunder. Pigmentasi aerola ini berbeda 

pada tiap wanita ada yang merah muda pada wanita kulit 

putih, coklat tua pada wanita kulit coklat dan hitam pada 

wanita kulit hitam. Selain itu, kelenjar mongometri menonjol 

dan pembuluh darah menifes sekitar payudara. 

10) Epulis 

Hipertropi papilla ginggivae/gusi, sering terjadi pada triwulan 

pertama. 
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11) Varises atau penampakan pembuluh darah vena 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan pelebaran 

pembuluh darah terutama pada wanita yang mempunyai bakat. 

Varises dapat terjadi di sekitar genetalia eksterna, kaki, dan betis, 

serta payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat hilang 

setelah persalinan. 

b. Tanda kemungkinan (probability sign) 

Menurut Walyani, ES. (2014: hal 72-73) tanda kemungkinan 

adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat diketahui oleh 

pemeriksa dengan melalukan pemeriksaan fisik kepada wanita hamil. 

1) Pemebesaran perut  

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan 

keempat kehamilan. 

2) Tanda heger 

Tanda heger adalah pelunakan dan dapat ditekankan isthmus 

uteri. 

3) Tanda goodel  

Adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil serviks 

seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak 

seperti bibir. 

4) Tanda chadwicks 

Berubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa 

vagina termasuk juga porsio dan serviks. 

5) Tanda piscaseck 

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena 

ovum berimplentasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga 

daerah tersebut berkembang lebih dahulu. 

6) Kontraksi Braxton hicks 

Merupakan perenggangan sel-sel otot uterus, akibat 

meningkatnya octomysin di dalam otot uterus. Kontraksi ini tidak 

beritmik, sporadik, tidak nyeri, biasanya timbul pada kehamilan 

delapan minggu, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan 

abdominal pada trimester ketiga. Kontraksi ini akan terus 
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meningkat frekuensinya, lamanya dan kekutannya sampai 

mendekati persalinan. 

7) Teraba ballottement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan 

pemeriksa. 

8) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotes) positif 

Pemeriksaan ini adalah mendeteksi adanya Human Chorionic 

Gonadotropin (Hcg) yang diperoduksi oleh sinsiotropoblastik sel 

selama kehamilan. Hormon ini disekresi di peredaran darah ibu 

(pada plasma darah) dan disekresikan pada urine ibu. Hormon ini 

dapat dimulai dideteksi pada 26 hari setealah konsepsi dan 

meningkat dengan cepat pada hari ke 30-60. 

c. Tanda pasti (positive sign) 

Menurut Hanni, U. (2011 h. 72-75) tanda pasti adalah tanda 

yang menunjukan langsung keberadaan janin, yang dapat dilihat 

langsung oleh pemeriksaan  

1) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksaan. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan sekitar 20 minggu. 

2) Denyut jantung janin 

Dapat didengar pada usia kehamilan 12 minggu dengan 

menggunakan alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler). 

Dengan stetoskop laenec, DJJ baru dapat didengar pada usia 

kehamilan 18-20 minggu. 

3) Bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala dan bokong) 

serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba dengan 

jelas pada usia kehamilan lebih tua (trisemester terakhir). Bagian 

janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG 

terlihat adanya kantong kehamilan, ada gambaran embrio. 

4) Pada pemeriksaan rontgen terlihat adanya tulang-tulang janin. 
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4. Perubahan fisiologis pada ibu hamil 

a. System reproduksi  

1) Uterus  

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima 

konsepsi sampai persalinan. Selama kehamilan pembesaran 

uterus terjadi akibat peregangan dan hipertrofi mencolok sel-sel 

otot, sementara produksi miosit baru terbatas. Hipertrofi pada awal 

kehamilan diperkirakan dirangsang oleh efek estrogen dan 

progesreron. Tetapi sekitar 12 minggu peningkatan ukuran uterus 

terutama berkaitan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh hasil 

konsepsi yang terus membesar. Pembesaran yang paling 

mencolok terdapat pada fundus. (Cuningham, 2012; h. 114) 

Menurut Astuti, HP. ( 2012; h. 141 ) ukuran fundus uteri: 

1) Usia kehamilan 1 bulan sebesar telur ayam 

2) Usia kehamilan 2 bulan sebesar telur angsa 

3) Usia kehamilan 3 bulan setinggi simpisis pubis  
Tabel 2.1 : Perkiraan Tinggi Fundus Terhadap Usia Gestasi 

Minggu gestasi Perkiraan tinggi fundus 

12 minggu Setinggi simfisis pubis 
16 minggu Pertengahan antara simfisis pubis umbilikus 
20 minggu 1-2 jadi di bawah umbilicus 
24 minggu 1-2 jari diatas umbilicus 
28-30 minggu 1/3 antara umbilikus dan px 
32 minggu 3-4 jari di bawah px 
36-38 minggu 1 jari di bawah px 

40 minggu 2-3 jari di bawah px dan janin sudah masuk ke 
PAP 

Sumber : varney, 2007 hal 1055 

2) Serviks 

Selama kehamilan terjadi peningkatan vaskularitas dan hiperemia 

di kulit dan otot perineum dan vulva disertai perlunakan jaringan 

ikat di bawahnya. Meningkatnya vaskularitas sangat 

mempengaruhi vagina dan menyebabkan warnanya menjadi 

keunguan. (tanda chandwick). Dinding vagina mengalami 

perubahan sebagai persiapan untuk meregang saat persalinan. 

Perubahan ini mencakup peningkatan bermakna ketebalan 
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mukosa, melonggarnya jaringan ikat, dan hipertofi sel otot polos. 

Sekresi serviks ke dalam vagina saat kehamilan sangat meningkat 

dan berupa cairan putih agak kental. PH cairan ini asam berkisar 

3,5 sampai 6 hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi asam 

laktat dari glikogen dan epitel vagina oleh kerja lactobacillus 

acidophilus. 

3) Ovarium 

Selama kehamilan ovulasi berhenti dan pematangan folikel-folikel 

baru ditunda. Biasanya hanya satu korpus luteum yang ditemukan 

pada wanita hamil. Sruktur ini berfungsi maksimal selama 6 

sampai 7 minggu pertama kehamilan 4-5 minggu pasca ovulasi 

dan setelah itu tidak banyak berkontribusi dalam produksi 

progerteron. Biasanya pengangkatan korpus luteum biasanya 

tidak menyebabkan abortus (Cuningham, 2012; h. 114). 

4) Tuba uterine 

Otot-otot tuba uterine hanya sedikit yang mengalami hipertrofi 

selama kehamilan. Tetapi epitel tuba menjadi agak mendatar di 

stroma endosalping mungkin berbentuk sel-sel desidua, tetapi 

tidak terbentuk membran desidua yang kontinue. Peningkatan 

ukuran uterus apabila terdapat kista paratuba atau ovarium dapat 

menyebabkan torsio tuba uterine (Cuningham, 2012; h. 115). 

5) Vagina dan perineum 

Selama kehamilan terjadi peningkatan vaskularitas dan hiperemia 

di kulit dan otot perineum dan vulva disertai perlunakan jaringan 

ikat di bawahnya. Meningkatnya vaskularitas sangat 

mempengaruhi vagina dan menyebabkan warnanya menjadi 

keungua (tanda chandwick). Dinding vagina mengalami 

perubahan sebagai persiapan untuk meregang saat persalinan. 

Perubahan ini mencakup peningkatan bermakna ketebalan 

mukosa, melonggarnya jaringan ikat, dan hipertofi sel otot polos. 

Sekresi serviks ke dalam vagina saat kehamilan sangat meningkat 

dan berupa cairan putih agak kental. PH cairan ini asam berkisar 

3,5 sampai 6 hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi asam 
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laktat dari glikogen dan epitel vagina oleh kerja lactobacillus 

acidophilus (Cuningham, 2012; h. 116). 

6) Sistem endrokrin 

Sistem endrokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran 

(ductless) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi ditubuh 

melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain (Astuti, 

HP. 2012; h. 82). 

7) Homeostatis sistemik 

Perubahan sistemik yang paling mendasar pada kehamilan 

normal adalah retensi cairan. Kondisi ini menyebabkan 

peningkatan 8-10 kg dari total peningkatan rata-rata berat badan 

11-13 kg pada wanita hamil. Perubahan tersebut mempunyai 

pengaruh penting pada interpretasi indeks hematologis selama 

kehamilan normal. Peningkatan volume plasma yang relatif besar 

terjadi pada wanita yang melakukan olahraga teratur selama 

kehamilan sedangkan peningkatan yang relatif kecil terjadi pada 

wanita yang mengalami komplikasi kehamilan berupa hambatan 

pertumbuhan intra uterus (IUGR) dan preeklamsia (Holmes, 2011; 

h. 33). 

8) Sistem kardiovaskular 

Terjadi perubahan pada frekuensi jantung meningkat 10-20 

persen dan isi sekuncup mengalami peningkatan tetapi tidak 

terjadi secara bersama-sama. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan volume plasma.  Terjadi perumbahan tekanan darah 

arteri  menjadi menurun pada awal kehamilan, tetapi akan 

meningkat bertahap selama trimester tiga tetapi harus diwaspadai 

dapat terjadi hipertensi selama kehamilan (Holmes, 2011; h. 36). 

5. Perubahan dan Adaptasi Psikologis dalam Masa Kehamilan 

a. Trimester I 

Pada trisemester ini dianggap sebagai penyesuain terhadap 

kenyataan bahwa dirinya sedang mengandung. Pada trisemester ini 

banyak wanita hamil yang mengalami sedih, kecewa, depresi, cemas 

dan penolakan. Seseorang yang hamil pada trisemester ini masih 

fokus pada dirinya sendiri sehingga timbul tidak percaya akan 
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kehamilannya seiring usahanya akan menghadapi pengalaman 

kehamilan yang buruk, yang pernah dialami ibu sebelumnya. Namun 

perasaan itu biasa hilang dengan sendirinya seiring penerimaan 

kehamilannya (Sukarni, 2013; 72). 

b. Trimester II 

Trimester kedua sering disebut dengan periode pancaran 

kesehatan, saat ibu merasa sehat. Ini desebabkan karena selama 

trimester ini umumnya wanita sudah merasa baik dan terbebas dari 

ketidaknyaman kehamilan. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar 

hormon yang lebih tinggi. Ibu sudah mulai menggunakan energi dan 

pikirannya secara lebih konstruktif (Kusmiati,2010; h. 71-74). 

c. Trimester III 

Trimester III sering disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan, pada periode ini ibu mulai menyadari kehadiran bayi 

sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar 

menanti kehadiran sang bayi. Trimester ini merupakan waktu, 

persiapan yang aktif terlihat dalam menanti kelahiran bayi dan 

menjadi seorang tua sementara perhatian utama ibu terfokus pada 

bayi yang akan segera dilahirkan (Walyani, ES. 2014; h. 66). 

6. Kunjungan Minimal ANC  

Tabel 2.2 : Kunjungan Minimal ANC   

Kunjungan Waktu Alasan 

Trisemseter 1 Sebelum 14 minggu 1. Mendeteksi masalah yang dapat 
ditangani sebelum 
membahayakan jiwa  

2. Mencegah masalah, missal : 
tetanus neonatal, anemia, 
kebiasaan tradisional yang 
membahayakan 

3. Membangun hubungan saling 
percaya 

4. Memulai persiapan kelahirah dan 
kesiapan menghadapi komplikasi 

5. Mendorong perilaku sehat 
(nutrisi, kebersihan, olahraga, 
istirahat, seks dll) 

Trimester II 14 – 28 minggu Sama dengan trimester I ditambah, 
kewaspadaan khususnya terhadap 
hipertensi kehamilan, (deteksi gejala 
preeklamsi, pantau TD, evaluasi 
odema, proteinurin) 
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Kunjungan Waktu Alasan 

Trisemester III 28-36 minggu  Sama, ditambah : deteksi kehamilan 
ganda 

 Setelah 36 minggu Sama, ditambah : deteksi kelainan 
letak atau kondisi yang memerlukan 
persalinan di RS. 

Sumber : Astuti, HP. (2012; h.180). 
 

7. Standar Asuhan Kehamilan 

Standar pelayanan ANC meliputi standar 10 T, sehingga ibu hamil 

yang datang memperoleh pelayanan yang komprehensif dengan harapan 

Ante Natal Care dengan standar 10 T dapat sebagai daya ungkit 

pelayanan kehamilan dan diharapkan ikut andil dalam menurunkan angka 

kematian ibu sebagai berikut : 

a. Timbang berat badan tinggi badan  

Tinggi badan ibu dikategorikan adanya resiko apabila hasil 

pengukuran <145 cm. Berat badan ditimbang setiap ibu datang atau 

berkunjung untuk mengetahui kenaikan berat badan dan penurunan 

berat badan. Kenaikan ibu hamil normal rata-rata antara 6,5-16 kg 

(Astuti, HP. 2012; h. 180). 

b. Tekanan darah 

Diukur setiap kali ibu datang atau berkunjung, deteksi tekanan 

darah yang cenderung naik diwaspadai adanya gejala hipertensi dan 

preeklamsi. Tekanan darah normal berkisar sytole/diastole :110/80 -

120/80 mmHg (Astuti, HP. 2012; h. 180). 

c. Pengukuran tinggi fundus uteri 

Menggunakan pita sentimeter, letakan titik no pada tepi atas 

sympisis dan rentangkan sampai fundus uteri (fundus tidak boleh 

ditekanan) (Walyani, ES. 2014; h. 80-83). 

d. Pemberian tablet tambah darah (tablet fe) 

Dimulai dengan pemberian satu tablet sehari sesegera 

mungkin setelah rasa mual hilang. Tiap tablet mengandung FeSO4 

320 mg (zat besi 60 mg) dan asam folat 500 mg, minimal masing-

masing 90 tablet besi sebaiknya tidak diminum bersamaan teh atau 

kopi, karena akan mengganggu penyerapan (Saefudin, AB, dkk. 

2014; h. 91). 
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e. Pemberian imunisasi TT 
Tabel 2.3 : Pemberian Imunisasi TT  

Imunisasi Interval % 
perlindungan 

Masa 
perlindungan 

TT1 Pada kunjungan ANC 
pertama 

0 % Tidak ada 

TT2 4 minggu setelah TT 1 80% 3 tahun 
TT3 6 bulan setelah TT 2 95 % 5 tahun 
TT4 1 tahun setelah TT 3 99 % 10 tahun 
TT5 1 tahun setelah TT4 99 % 25 tahun / 

seumur hidup  
       Sumber : Saefudin, AB, dkk. (2014; h. 91). 
 

f. Pemeriksaan Hb 

Pemeriksaan Hb dilakukan pada kunjungan ibu hamil yang 

pertama kali, lalu diperiksa lagi menjelang persalinan. Pemeriksaan 

Hb adalah salah satu upaya untuk mendeteksi anemia pada ibu hamil 

(Saefudin, AB, dkk. 2014; h. 91). 

g. Pemeriksaan urine  

Untuk mengetahui adanya protein dalam urine ibu hamil. 

Protein urine ini untuk mendeteksi ibu hamil kearah preeklamsi 

(Walyani, ES. 2014; h. 81). 

h. Pengambilan darah untuk pemeriksaan VDRL  

Pemeriksaan Vaneral Dasease Research Laboratory (VDRL) 

untuk mengetahui adanya treponema pallidum/penyakit menular 

seksual, antara lain siphilish (Walyani, ES. 2014; h. 81). 

i. Pemeriksaan urine reduksi 

Dilakukan pemeriksaa urine reduksi hanya kepada ibu dengan 

ibu dengan indikasi penyakit gula/DM atau riwayat penyakit gula pada 

keluarga ibu dan suami (Walyani, ES. 2014; h. 81). 

j. Temu wicara (Walyani, ES. 2014; h. 82). 

8. Tujuan Asuhan Antenatal Care (ANC) 

Menurut Walyani, ES.  (2014; h. 7) tujuan asuhan antenatal care yaitu : 

a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan 

tumbuh kembang janin. 

b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan 

sosial ibu dan bayi. 
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c. Mengenali secara dini adanya ketidak normalan atau komplikasi yang 

mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara 

umum, kebidanan dan pembedahan.  

d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, 

ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 

e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian 

ASI esklusif. 

f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran 

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

9. Ketidaknyamanan Trimester III 

Ketidaknyaman trimester III menurut Kusmiyati, (2010; h. 143-153) : 

a. Keputihan 

          Penyebabnya peningkatan produksi lendir dan kelenjar 

endoservikal sebagai akibat peningkatan kadar estrogen. 

Pencegahannya yaitu meningkatkan kebersihan sengan mandi setiap 

hari dan menghindari pencucian vagina dan mencuci vagina dengan 

sabun dari arah depan ke belakang. 

b. Sering BAK 

          Penyebabnya tekana uterus dapa kandung kemih. Cara 

mengatasinya yaitu kosongkan serasa ada dorongan untuk kencing, 

perbanyak minum pada siang hari, batasi minum bahan diuretika 

alamiah seperti kopi, teh, kola dan caffein. 

c. Hemorroid 

          Penyebabnya tekanan yang meningkat dari uterus gravid 

terhadap vena hemoroida. Pencegahannya yaitu mengkonsumsi 

makanan yang berserat, gunakan kompres es, kompres hangat atau 

sit bath. 

d. Konstipasi 

          Peningkatan kadar progesteron yang menyebabkan peristaltik 

usus jadi lambat, dan penurunan motilitas sebagai akibat dari 

relaksasi otot-otot halus. Pencegahannya yaitu minum caira dingin 

atau panas ketika perut kosong, istirahat cukup, senam. 
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e. Sesak nafas 

          Uterus membesar dan penekanan pada diafragma. 

Pencegahannya yaitu latihan nafas melalui senam hamil, tidur dengan 

bantal ditinggikan, makan tidak terlalu banyak, konsul dokter bila ada 

asma. 

f. Pusing 

          Penyebabnya yaitu pengumpulan darah di dalam tungkai, yang 

mengurangi aliran balik vena dan menurunkan output kardiak serta 

tekanan darah dengan tekanan darah dengan tegangan yang 

meningkat. Pencegahannya yaitu bangun secara perlahan dari posisi 

istirahat, hindari berdiri terlalu lama dalam lingkungan yang hangat, 

hindari berbaring dalam posisi terlentang, konsul untuk rasa sakit 

yang terus menerus. 

10. Deteksi Dini Bahaya atau Komplikasi Ibu dan Janin pada Kehamilan 

a. Perdarahan kehamilan  

          Menurut Astuti, HP. (2012; h. 189-192) pada kehamilan lanjut 

perdarahan yang tidak normal adalah warnanya merah, banyak, dan 

kadang-kadang, tetapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Macam-

macam perdarahan pada kehamilan lanjut : 

1) Solusio plasenta 

Solusia plasenta adalah keadaan dimana plasenta yang letaknya 

normal terlepas sebelum janin keluar biasanya dihitung sejak 

kehamilan 28 minggu. 

a) Penyebab solusio plasenta 

Faktor vaskuler seperti toksemia gravidarum, hipertensi 

esensial karena desakan darah tinggi maka pembuluh darah 

mulai pecah kemudian terjadi haematoma retroplasenter dan 

plasenta sebagian lepas. 

(1) Faktor trauma; pengecilan yang tiba-tiba dari uterus pada 

polihidramnion dan gamelli, tarikan tali pusat yang pendek 

akibat pergerakan janin yang lepas 

(2) Faktor paritas; lebih banyak dijumpai pada multipara 

(3) Pengaruh lain seperti anemia, malnutrisi, tekanan uterus 

pada vena cava inferior 
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b) Tanda dan gejala 

(1) Perdarahan disertai nyeri, warna gelap 

(2) Anemia dan syok 

(3) Rahim keras seperti papandan nyeri pegang 

(4) Palpasi sukar karena rahim keras 

(5) Fundus uteri makin lama makin naik 

(6) Sering ada proteinuria karena disertai toxemia 

c) Pengobatannya 

(1) Umum; pemberian darah, pemberian O2, peemberian 

antibiotik. 

(2) Khusus; hentikan perdarahan dengan human fibrinogen 

atau darah 

(3) Obstetris; pimpinan persalinan dalam 6 jam 

2) Plasenta previa 

Plasenta previa merupakan keadaan dimana plasenta 

berimplantasi pada segmen bawah rahim dan menutupi sebagian 

atau seluruh ostium uteri uternum. 

a) Klasifikasi 

(1) Plasenta previa totalis; seluruh ostium tetrutup oleh 

plasenta 

(2) Plasenta previa lateralis; hanya sebagian ostium tertutup 

oleh plasenta 

(3) Plasenta previa marginalis; pada pinggir ostium dan 

segmen bawah rahim terdapat plasenta 

b) Etiologi 

(1) Hipoplasia endometrium cacat pada bekas persalinan SC, 

dan kuretase 

(2) Korpus luteum beraksi lambat dimanan endometrium 

belum siap menerima hasil konsepsi 

(3) Tumor seperti mioma uteri 

(4) Kadang-kadang pada malnutris 
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c) Tanda dan gejala 

(1) Perdarahan segar tanpa rasa nyeri 

(2) Bagian terndah janin sangat tinggi karena plasenta 

terletak bagian bawah rahim 

(3) Pada plasenta previa ukur panjang rahim berkurang 

karena disertai kelainan letak. 

d) Pengaruh pada kehamilan dan persalinan 

(1) Kesulitan dalam menafsirkan letak janin 

(2) Memnyebabkan partus prematurus 

(3) Letak janin yang tidak normal menyebabkan partus 

patologi 

e) Penanganan 

(1) Terapi ekspetatif, agar janin tidak terlahir prematur, rawat 

inap, tirah baring, pemberian antibiotik, USG, pemberian 

tokolitik 

(2) Terapi aktif, wanita hamil di atas 22 minggu dengan 

perdarahan aktif dan banyak lakukan terminasi kehamilan 

dengan SC. 

b. sakit kepala yang hebat 

Menurut Astuti, HP. (2012; h. 189) sakit kepala pada kehamilan adalah 

umum dan seringkali merupakan ketidak nyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala 

yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala yang hebat, menetap dan 

tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut 

mungkin ibu menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbaangan. Sakit kepala 

yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsia penanganannya yaitu: 

1) Istirahat, rileksasi 

2) Pantau TD, proteinuria, refleks, oedema 

3) Analgetik jika perlu  

c. Penglihatan kabur 

          Menurut Cuningham, (2011 h. 193) penglihatan kabur dapat 

disebabkan karena pengaruh hormonal, ketajaman penglihatan ibu 

dapat berubah selama proses kehamilan. Masalah visual yang 

mengidentifikasikan keadaan yang mengancam adalah perubahan 

visual yang mendadak, misal pandangan kabur dan ada bayang-
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bayang. Perubahan penglihatan mungkin disertai sakit kepala yang 

hebat dan mungkin menandakan preeklamsi. Penangananya yaitu: 

1) Pemeriksaan retina berulang 

2) Konsumsi makanan mengandung vitamin A 

3) Istirahat  

d. Nyeri abdominal yang hebat  

Menurut Hanni, U, dkk.(2011; h.119) nyeri abdominal tidak 

berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal. Nyeri 

abdomen yang memungkinkan menunjukan masalah yang 

mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebebat, menetap, dan 

tidak hilang setelah istirhat. Hal ini bisa berarti apendisitis, kehamilan 

ektopik, penyakit radang pelvis, persalinan preterem, grastitis, 

penyakit kantong empedu, iritasi uterus absrupsi plasenta, ISK, dan 

lain-lain. 

e. Keluar cairan pervaginam 

Keluarnya cairan berupa air- air dari vagina pada trimes 3, 

ketuban dinyatakan pecah dini jika sebelum proses persalinan 

berlangsung, pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan 

preterm (sebelum kehamilan 37 minggu) maupun pada kehamilan 

aterm, normalnya selaput ketuban pada akhir kala I atau awal kala, 

persalinan bisa juga belum pecah saat mengedan (Hanni, U, dkk. 

2011; h.119). 

f. Bayi kurang gerak  

Ibu mulai merasakan gerakkan bayinya sejak bulan kelima 

atau bulan ke enam, bahkan beberapa ibu dapat merasakannya lebih 

awal. Jika bayi tidur, gerakkannya akan melemah, bayi harus 

bergerak paling sedikit tiga kali dalam periode 3 jam. Gerakkan bayi 

akan mudah terasa jika berbaring atau istirahat dan ibu makan, 

minum dengan baik (Yuni, K. 2010; h.154-168). 

 

 

 

b. Bengkak wajah dan jari-jari tangan 
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Merupakan masalah yang serius apabila muncul pada muka 

dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan disertai dengan 

keluhan fisik lainnya. Hal ini bisa merupakan tanda-tanda anemia, 

gagal jantung dan pre eklamsi (Sumarni, 2011; h.192). 

 

B. Teori Persalinan 

1. Pengertian Persalinan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan 

janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah 

proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-

42minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa 

komplikasi baik ibu maupun janin. Beberapa pengertian lain dari 

persalinan spontan dengan tenaga ibu, persalinan buatan dengan 

bantuan, persalinan anjuran bila persalinan terjadi tidak dengan 

sendirinya tetapi melalui pacuan. Persalinan dikatakan normal bila tidak 

ada penyulit (Dewi, A. 2012; h 1). 

Persalian adalah proses pembukaan dan penipisan serviks, dan 

janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan 

ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir. Jadi persalinan dan kelahiran 

normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan 

cukup bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang 

kepala yang belangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu 

maupun pada janin (Saefudin, AB, dkk. 2014; h. 100). 

2. Tahapan Persalinan 

a. Kala I 

Kala I persalinan adalah sebagai permulaan kontaksi 

persalinan sesungguhnya, yang ditandai oleh perubahan serviks yang 

progresif dan diakhiri dengan pembukaan lengkap.Durasi kala I 

biasanya berkisar dari 6 gingga 18 jam pada primipara dan 2 hingga 

10 jam pada multipara (Cuningham, 2012; h. 402). 

 

 

 

Kala satu dibagi menjadi 3 fase yaitu : 
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1) Fase laten 

Menurut Holes, D. dkk. (2012; h. 223) fase laten adalah waktu 

antara awitan persalinan dan pembukaan 3-4 cm. fase laten 

berlangsung antara 3 dan 8 jam lebih singkat pada wanita 

multipara. 

2) Fase Aktif 

Menurut Walyani, ES. (2014; h. 14) pada fase aktif terjadi dilatasi 

serviks sebesar 4 hingga 7 cm, kontraksi uterus dalam fase aktif 

terjadi dengan interval waktu 5 hingga 8 menit dan lama kontaksi 

45 hingga 60 detik dengan intensitas yang sedang hingga kuat. 

Fase aktif berlangsung sekitar 3 jam pada primipara dan 2 jam 

pada multipara. 

Berdasarkan kurva friedman : 

a) Periode akselerasi, berlangsung Selma 2 jam pembukaan 

menjadi 4 cm. 

b) Periode dilatasi maksimal, berlangsung selama 2 jam 

pembukaan berlangsung cepat dari 4 menjadi 9 cm. 

c) Periode deselerasi, berlangsung lambat dalam waktu 2 jam 

pembukaan 9 cm menjadi 10 cm/lengkap.  

3) Fase Transisi 

Menurut Lochart, A. (2014; h. 49) pada fase transisi terjadi dilatasi 

serviks sebesar 8 hingga 10 cm, kontraksi uterus dalam fase 

transisi dengan interval waktu 1 hingga 2 menit dan lamanya 

kontraksi 60 hingga 90 detik dengan intensitas yang kuat.  

b. Kala II 

Menurut Saefudin, AB, dkk. (2014; h. 100) Kala dua 

berlangsung dari dilatasi lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini 

biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. 

Menurut Lockhart, A, dkk. (2014; h. 49-57) ada tujuh macam gerakan 

yang utama yaitu : 

1) Engagement terjadi ketika presenting part janin sudah masuk jauh 

ke pelviks sehingga tinggiunya sudah setinggi spina iskiadika 

pelvis ibu. 
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2) Fleksi terjadi selama gerakan desus dan disebabkan oleh 

resistensi kepala janin yang mengenai dasar panggul. 

3) Rotasi interna mengacu pada gerakan rotasi kepala untuk 

melewati spina istiadika. 

4) Ekstensi  oksiput dilahirkan lewat gerakan ekstensi, kepala janin 

akan mendongak (ekstensi) dan bagian kepla, muka serta dagu 

dilahirkan. 

5) Rotasi eksterna disebut juga restitusi mengacu pada gerakan 

rotasi eksterna bagia kepala dan selanjutnya rotasi kedua bahu 

kedalam posisi anteroposterior didalam pelvis. 

6) Ekspulsi mengaju pada kelahiran tubuh bayi yang lain dan 

peristiwa ini memadai akhir dari kala dua persalinan. 

c. Kala III  

Menurut Saefudin, AB, dkk. (2014; h. 101) kala III disebut juga 

dengan kala pelepasan plasenta dimulai segera setelah bayi lahir 

sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. 

Proses lepasnya plasenta dapat diperkirakan dengan 

mempertahankan tanda-tanda dibawah ini. 

1) Uterus menjadi bundar  

2) Uterus terdorong keatas karena plasenta di lepas ke segmen 

bawah rahim. 

3) Tali pusat bertambah panjang. 

4) Terjadinya semburan darah secara tiba-tiba. 

Menurut JNPK-KR (2010; h. 100) menejemen aktif kala III 

bertujuan untuk menghasilkan kontraksi yang lebih efektif sehingga 

dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan mengurangi 

kehilangan darah kala III persalinan jika dibandingkan dengan 

penatalaksanaan fisiologis, langkah utma dari menejemen aktif kala III 

yaitu:  

1) Memberikan suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah 

bayi lahir. 

2) Melakukan peregangan tali pusat terkendali 

3) Massase fundus uteri  
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Kala III dapat dibagi menjadi dua fase yaitu 

1) Fase pelepasan plasenta  

Menurut Sondakh, J. (2013; h. 6-7) ada beberapa cara pelepasan 

plasenta : 

a) Schultze   

proses pelepasan plasenta seperti penutupan payung. Cara ini 

merupakan cara yang paling sering terjadi (80%). Bagian yang 

lepas terlebih dahulu adalah bagian tengah, lalu terjadi 

retroplasental hematoma yang menolak plasenta mula-mula 

bagian tengah, kemudian tengahnya. Menurut cara ini, 

perdarahan tidak ada sebelum plasenta lahir dan berjumlah 

banyak setelah plasenta lahir. 

b) Ducan  

Berbeda dengan sebelumnya, pada cara ini lepasnya plasenta 

mulai dari pinggir 20%. Darah akan mengalir keluar antara 

selaput ketuban. Pengeluarannya juga serempak dari tengah 

dan pinggir plasenta. 

2) Fase pengeluaran plasenta 

Menurut Purwoastuti, E. (2014; h.110) fase pengeluaran plasenta 

dibagi menjadi 3 yaitu:  

a) Kustner 

Tangan kanan menegangkan tali pusat, tangan kri menekan 

daerah simpisis. Bila tali pusat tidak masuk lagi ke dalam 

vagina berarti plasenta telah terlepas. 

b) Strassman  

Tangan kanan mengangkat tali pusat, tangan kiri mengetok 

fundus uterus. Bila terasa ada getaran pada tangan kanan, 

berarti plasenta belum terlepas. 

c) Klein 

Ibu diminta mengejan, tali pusat akan turun. Bila berhenti 

mengejan tali pusat masuk lagi, berarti plasenta belum 

terlepas dari dinding uterus. 
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d. Kala IV  

Yakni 1 jam setelah plasenta keluar. Kala ini penting untuk 

menilai perdarahan (maksimal 500 ml) dan baik tidaknya kontraksi 

uterus yang harus diperhatikan yaitu kontraksi uterus yang baik, tidak 

ada perdarahan pervaginam atau alat-alat genetalia lainnya, plasenta 

dan selaput ketuban harus sudah lahir lengkap, kandung kemih harus 

kosong luka-luka perineum harus terawat dengan baik dan tidak ada 

hematom. Ibu dan bayi dalam keadaan baik. Keadaan ini harus sudah 

dicapai dalam waktu 1 jam setelah plasenta lahir lengkap 

(Purwoastuti, E. 2014; h.110). 

3. Teori Sebab di Mulainya Persalinan 

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya 

kekutan his sehingga terjadi awal mula terjadinya proses persalinan, 

walupun hingga kini belum dapat diketahui dengan pasti penyebab 

terjadinya persalinan  

a. Teori Penurunan Progesteron  

Kadar hormon progesteron akan dimulai menurun kira-kira 1-2 

minggu sebelum persalinan dimulai. Terjadi kontraksi otot-otot polos 

uterus pada persalinan akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat 

yang belum dieketahui secara pasti penyebabnya, tetapi terdapat 

beberapa kemungkinan, yaitu : 

1) Hipoksia pada miometrium yang sedang berkontraksi. 

2) Adanya penekanan ganglia syaraf di serviks dan uterus bagian 

bawah otot-otot yang saling bertautan 

3) Peregangan serviks pada saat dilatasi atau pendataran serviks, 

yaitu pemendekan saluran serviks dari panjang sekitar 2 cm 

menjadi hanya berupa muara melingkar dengan tepi hamper 

setipis kertas. 

4) Peritoneum yang berada diatas fundus mengalami perenggangan 

(Sulistiyawati, 2013; h. 4-5). 

b. Teori keregangan 

Otot rahim mempunyai otot kemampuan meregang dalam 

batas tertentu, setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi 

sehingga persalinan dapat dimulai. Contoh pada hamil ganda sering 
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terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga menimbulkan 

proses persalinan (Manuaba, dkk. 2010; h. 168) 

c. Teori oksitosin interna 

Hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin. Adanya 

perubahan keseimbangan antara estrogen dan progesteron dapat 

mengubah tingkat sensitivitas otot rahim dan akan mengakibatkan 

terjadinya kontraksi uterus disebut braxton hicks. Penurunan kadar 

progesteron karena usia kehamilan yang sudah tua akan 

mengakibatkan aktivitas oksitosin meningkat (Sondakh, J. 2013; h. 2-

3). 

4. Tanda –Tanda Persalinan 

a. Tanda pendahuluan persalinan  

1) Lightening 

Merupakan peristiwa turunnya (desensus) kepala janin ke dalam 

pelvis atau rongga panggul ibu. Umumnya lightening terjadi dalam 

waktu 2 hingga 4 minggu sebelum kelahiran pada primipara. 

Keadaan ini mungkin disebabkan oleh tonus otot abdomen. 

Lightening juga dapat terjadi pada saat melahirkan atau sesudah 

dimulainya persalinan pada multipara (Lockhart, A. 2014; h. 42-

45). 

2) Perubahan serviks  

Perubahan serviks terjadi akibat peningkatan intensitas kontraksi 

braxton hicks. Servik menjadi matang selama periode yang 

berbeda-beda sebelum persalinan. Serviks menjadi lunak, mulai 

menipis, dan sedikit terbuka. Kematangan serviks sebagai tanda 

kesiapan untuk persalinan. Kematangan serviks ini ditentukan 

dengan pemeriksaan dalam. Ketika serviks sudah matang posisi 

serviks akan berubah dan ujung serviks mengarah ke dalam 

vagina (Cuningham, 2012; 402). 

3) Pengeluaran lendir darah  

Terjadinya his persalinan mengakibatkan perubahan serviks yang 

akan menimbulkan pendataran dan pembukaan, pembukaan 

menyebabkan lendir yang terdapat kanalis servikalis lepas, terjadi 
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perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah (Sondakh, j. 

2013; h. 3). 

4) Pengeluaran cairan  

Pada beberapa persalinan akan terjadi pecah ketuban. Sebagian 

besar keadaan ini terjadi menjelang pembukaan lengkap. Setelah 

adanya pecah ketuban, diharapkan proses persalinan akan 

berlangsung <24 jam (Sondakh, j. 2013; h. 3). 

b. Tanda pasti persalinan  

Menurut Sukarni, (2013; h. 219) tanda pasti persalinan yaitu  

1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya 

kontraksi 

2) Ibu merasakan ada perbandingan tekanan pada rectum/ vagina 

3) Perineum menonjol 

4) Vulva vagina, spinter ani membuka 

5) Meningkatnya pengeluaran lendir darah  

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persalinan 

Menurut (Sondakh, J.2013; h.4-5) adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi jalannya proses persalinan adalah penumpang 

(passenger) jalan lahir (passage), kekuatan (power), posisi ibu 

(positioning), dan respon psikologis (psychology reponse) 

a. Passanger (penumpang)  

Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta. Hal 

ini yang perlu diperhatikan mengenai janin adalah ukuran kepala 

janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin, sedangkan yang perlu 

diperhatikan plasenta adalah letak besar dan luasnya. 

b. Passage (jalan lahir)  

Jalan lahir dibagi dua yaitu, jalan lahir keras dan jalan lunak. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari jalan keras adalah ukuran dan 

bentuk tulang panggul, sedangkan yang perlu diperhatikan pada jalan 

lahir adalah segmen bawah uterus yang dapat merenggang, serviks 

otot-otot dasar panggul, vagina dan intoitus vagina. 
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c. Power (kekuatan)  

Faktor kekuatan dalam persalinan dibagi menjadi 2 yaitu  

1) Kekuatan primer (kontraksi involuter) 

Kontraksi berasal dari segmen atas uterus yang menebal dan 

dihantarkan keuterus bawah dalam bentuk gelombang. Istilah 

yang digambarkan kontraksi involunter ini antara lain frekuensi, 

durasi, dan intensitas kontraksi. Kekuatan primer ini 

mengakibatkan serviks menipis (effacement) dan berdilatasi 

sehingga janin turun. 

2)  Kekuatan sekunder (kontraksi ivolunter)  

Pada kukutan ini otot diagfragma dan abdomen ibu berkontraksi 

dan mendorong keluar isi jalan lahir sehingga menimbulkan 

tekanan intra abdomen. Tekanan ini menekan uterus pada 

semua sisi dan menambah kekuatan dalam mendorong keluar. 

Kekutan sekunder ini mempengaruhi dilatasi serviks lengkap. 

Kekuatan ini cukup penting dalam usaha untuk mendorong 

keluar dari uterus dan vagina. 

d. Posisi ibu (positioning) 

Posisi ibu dapat mempengaruhi adaptasi anatomi dan 

fisiologis persalinan. Perubahan posisi yang diberikan pada ibu 

bertujuan untuk mengilangkan rasa letih, memberi rasa nyaman, dan 

memeprbaiki sirkulasi. Posisi tegak (contoh : posis berdiri, berjalan, 

duduk, dan jongkok) memberi sejumlah keuntungan salah satunya 

memungkinkan gaya gravitasi membantu penurunan janin. Selain itu 

posisi ini dianggap dapat mengurangi kejadian penekanan tali pusat. 

e. Respon psikologis ( psychology respone) 

Respon psikologis ibu dapat dipoengaruhi oleh 

1) Dukungan suami 

2) Dukungan keluarga  
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6. 58 Asuhan Persalinan Normal 

Menurut Sondakh, J. (2013; h. 198-205) 58 asuhan persalinan normal 

Melihat Tanda dan Gejala Kala Dua 

1. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua 

a. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rekrum dan 

atau vaginanya. 

c. Perineum  nampak menonjol 

d. Vulva-vagina dan sfingter anal membuka 

Menyiapkan Pertolongan Persalinan  

2. Pastikan kelengkapan persalinan, bahan, dan obat-obatan esesnsial 

untuk menolong persalinan dan tatalaksana komplikasi ibu dan bayi 

baru lahir. Untuk asfeksia yaitu tempat datar dan keras, 2 kain dan 

satu handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 

cm dari tubuh bayi 

a) Letakan kain diatas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal 

bahu bayi  

b) Siapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik seteril sekali pake dalam 

partus set 

3. pakai clemek plastik 

4. Lepaskan semua perhiasan yang dipakai, cuci kedua tangan dengan 

sabun dan air bersih yang mengalir kemudian mengeringkan tangan 

dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang bersih. 

5. Pakai sarung dengan DTT  pada tangan yang akan digunakan untuk 

periksa dalam. 

6. Masukan oksitosin kedalam tabung suntik (gunakan tangan yang 

memakai sarung tangan DTT atau seteril (pastikan tidak terjadi 

kontaminasi pada alat  

Memastikan Pembukaan Lengkap dan keadaan  Janin Baik 

7. Bersihkan vulva dan perineum dengan hati-hati (jari tidak menyentuh 

vulva dan perineum) dari depan kebelakang dengan menggunakan 

kapas atau kasa yang dibasahi air DTT 

a) Jika introitus vagina , perineum atau anus terkontaminasi oleh 

feses, bersihkan dengan seksama dari arah depan belakang 
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b) Buang kapas atau kasa pembersih yang telah digunakan  

8. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap  

a) Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap 

maka lakukan amniotomi 

9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang 

masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5 % 

kemudian lepaskan dan rendam kedalam keadaan terbalik dalam 

larutan klorin 0,5 % selama 10 menit cuci kedua tangan dengan air 

mengalir setelah sarung tangan dilepas 

10. Periksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi/saat uterus 

relaksasi untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-

160)x/menit) 

a. Lakukan tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

b. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. 

Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk Membantu Proses Pimpinan 

Meneran. 

11. Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, serta 

bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginannya. 

a. Tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin 

(ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan 

mendokumentasikan semua temuan yang ada. 

b. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran 

mereka untuk mendukung dan memberi semangat kepada ibu 

saat ibu mulai meneran sacara benar. 

12. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. (bila ada rasa 

ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi 

setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu 

merasa nyaman). 
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13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan 

kuat untuk meneran. 

a. Membimbing ibu meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk 

meneran. 

b. Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran. 

c. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan 

pilihannya (tidak meminta ibu untuk berbaring terlentang). 

d. Menganjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi. 

e. Menganjurkan keluarga unutk mendukung dan memberi semangat 

pada ibu. 

f. Menganjurkan asupan cairan per oral. 

g. Menilai DJJ setiap lima menit. 

h. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara atau 

60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu 

tidak mempunyai keinginan untuk meneran. 

i. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil 

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 menit, 

anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi-

kontraksi tersebut dan beristirahat diantara kontraksi. 

j. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera. 

14. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang 

nymana, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 

60 menit.  

Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi 

15. Letakan  handuk  bersih (untuk mengeringkan bayi) diperut ibu , jika 

kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. 

16. Letakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu. 

17. Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan 

bahan. 

18. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 
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Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi 

19. Setelah nampak kepala bayi membuka vulva 5-6 cm, membuka vulva, 

maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan 

kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk 

menahan posisi kepala bayi tetap tetap fleksi agar tidak defleksi dan 

membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan 

atau bernafas cepat dan dangkal saat 1/3 bagian kepala bayi telah 

keluar dari vagina. 

20. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi 

a. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat 

bagian atas kepala bayi. 

b. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya didua 

tempat dan memotongnya. 

21. Tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. 

Lahirkan Bahu  

22. Setelah kapala melakukan putar paksi luar, pegang secara biparetal. 

Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan 

kepal kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah 

arkus pubis dan kemudian gerakan kearah atas distal untuk 

melahirkan bahu belakang. 

Lahirnya bahu  

23. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan atas kearah perineum ibu 

untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan 

tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku 

sebelah atas. 

24. Setelah tubuh dari lengan lahir, penelusuran tangan atas berkelanjut 

ke punggung, bokong tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki 

(masukan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata 

kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya) 

Penanganan Bayi Baru Lahir 

25. Melakukan penilaian (selintas)  

a. Apakah bayi menangis kuat dan/atau bernafas tanpa kesulitan? 

b. Apakah bayi bergerak dengan aktif  
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c. Jika bayi tidak menangis, tidak bermafas atau megap- megap, 

lakukan langkah resusitasi (lanjutkan ke langkah-langkah resitasi 

pada asfeksi bayi baru lahir) 

26. Keringkan tubuh bayi 

Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh 

lainnya kecuali tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk 

basah dengan handuk/kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut bu. 

27. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam 

uterus (hamil tunggal) 

28. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi 

baik. 

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Suntikan oksitosin 10 unit IM 

(intramuskular) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi 

sebelum menyuntikan oksitosin). 

30. Setelah 2 menit pasca-persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-

kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat kearah distal (ibu) 

dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. 

31. Pemotongan dan peningktan tali pusat  

a. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi 

perut bayi) dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem 

tersebut 

b. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi 

kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya 

dengan simpul kunci pada sisi lainnya.  

c. Lepaskan klem dan masukan dalam wadah yang telah disediakan  

32. Letakan bayi agar ada kontak ibu ke kulit bayi  

Letakan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga 

bayi berada di anatra payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari 

putting payudara ibu. 

33. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat pasang topi di kepala bayi. 
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Penatalaksanaan Aktif Kala III 

34. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. 

35. Letakan satu tangan di atas kain pada ibu, pada tepi atas simpisis, 

untuk mendeteksi adanya kontraksi. Tangan lain memegang tali 

pusat. 

36. Setelah uterus berkontaksi, tegangkan kearah bawah sambil tangan 

yang lain mendororong uteus kearah belakang-atas (dorso kranial) 

pertahankan posisi tangan dorso kranial selama 30-40 detik. Jika 

plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali 

pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi 

prosedur diatas 

a. Jika uterus tidak segera berkontrasi, minta ibu, suami, atau 

anggota keluarga untuk melakuakn stimulasi putting susu 

Mengeluarkan plasenta  

37. Lakuakn peregangan tali pusat dan dorongan dorso kranial hingga 

plasenta terlepas, minta ibu meran sambil penolong menarik tali pusat 

dengan arah sejajar lantai dan kemudian kea rah atas, mengikuti 

poros jalan lahir  (tetap lakaukan dorsokranial) 

a. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan kleam hingga 

berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. 

b. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit penegangan tali pusat : 

a. Beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM  

b. Lakukan katerisasi (aseptik) jika kandung kemih penuh minta 

keluarga untuk menyiapkan rujuakan  

c. Ulangi peregangan tali pusat 15 menit berikutnya 

d. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau 

apabila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. 

38. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan 

kedua tangan. Pegang dan putar plasenta (searah jarum jam) hingga 

selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta 

pada wadah yang telah disediakan. 

a. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril 

untuk melakuakan eksporasi sisa selaput kemudian gunakan jari-
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jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian 

selaput yang tertinggal. 

Rangsangan taktil (massase uterus) 

39. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massase 

uterus, letakan telapak tangan di fundus dan lakukan massase 

dengan gerakan tangan di fundus dan lakukan massase dengan 

gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus 

teraba keras) 

a. Lakuakan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontrasi 

setelah 15 detik masasse 

Menilai perdarahan 

40. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bagian bayi, dan 

pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukan plasenta ke 

dalam kantung plastik tau tempat khusus 

41. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan 

penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. (bila ada robekan 

yang menimbulkan perdarahn aktif, segera lakukan penjahitan). 

Melakukan Prosedur Pascapersalinan 

42. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan 

pervaginam 

43. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu minimal 

1 jam  

a. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui 

dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama biasanya 

berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu 

payudara. 

b. Biarkan bayi berada didada ibu selama 1 jam walaupun bayi 

sudah berhasil menyusu  

44. Setelah satu jam lakukan menimbangan/pengukuran bayi, beri tetes 

mata antibiotik profikalis, dan Vitamin K1 1 mg intramuscular di paha 

kiri anterolateral. 
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45. Setelah satu jam pemberian Vitamin K1 1 berikan suntikan hepatitis B 

dipaha kanan anterolateral  

a. Letakan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa 

disusukan  

b. Letakan kembali di dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu 

didalam satu jam pertama dan biarkan bayi sampai bayi berhasil 

menyusu 

Evalusi  

46. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam  

a. 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca-persalinan  

b. Setiap 15 menit pertama pasca-persalinan  

c. Setiap 20-30 ,emit pada jam kedua pasca-persalinan  

d. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakuakan asuhan 

sesuai untuk tatalaksana atonia uteri. 

47. Anjurkan ibu atau keluarga cara melakukan massase uterus dan 

menilai kontraksi  

48. Evaluasi dan stimulasi jumlah kehilangan darah. 

49. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit 

selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama 

jam kedua pasca persalinan  

a. Memeriksa temparatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam 

pertama pasca persalinan  

b. Melakuan tindakan yang sesuai untuk temuan tidak normal. 

50. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 

(40-60 x/memit) serta suhu tubuh normal (36,5-37,5 0C) 

Kebersihan dan keamanan  

51. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5 % 

untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah 

didekontaminasi  

52. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang 

sesuai 
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53. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan 

ketuban, lender, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih 

dan kering  

54. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan 

keluarga untuk memberika ibu minuman dan makanan yang 

diinginkan. 

55. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% 

56. Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5%, balikan 

bagian dalam ke luar dan terendam dalam larutan klorin 0,5% selama 

10 menit. 

57. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalair 

Dokumentasi  

58. Lengkapi partograf (halam depan dan belakang), periksa tanda vital 

dan asuhan kala IV.  

7. Komplikasi dan Kondisi Resiko Tinggi pada Persalinan 

a. Persalinan prematur 

Menurut Anita, (2014; h. 148) persalinan prematur adalah 

persalinan yang terjadi pada kehamilan 21 minggu dan 37 minggu. 

Persalinan prematur akan meningkatkan resiko morbiditas dan 

mortalitas janin akibat kurangnya maturasi yang berat. 

1) Penyebab dari persalinan prematur yaitu: 

a) Penyakit kardiovaskular, diabetes melitus 

b) Hipertensi gestasional, Infeksi 

c) Pembedahan atau trauma abdomen 

d) Inkompetensi serviks dan kelainan plasenta 

e) Ketuban pecah dini dan Hidramnion 

f) Kehamilan kembar 

2) Hasil pemeriksaan 

a) Mula timbul kontraksi yang ritmik 

b) Kemungkinan ruptur membran pelepasan sumbat mukus 

serviks dan cairan yang mengandung darah dari dalam vagina 

c) Pada pemeriksaan dalam ditemukan effacement dan dilatasi 

servik 
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3) Penanganan 

a) Penanganannya dirancang untuk menekan persalinan 

prematur ketika hasil pemeriksaan memperlihatkan 

perkembangan paru janin yang immature, dilatasi serviks 

yang kurang dari 4 cm dan tidak ada faktor yang merupakan 

kontra indikasi bagi kehamilan 

b) Tirah baring jika diperlukan terapi dengan preparat tokolitik 

syaratnya yaitu kehamilan kurang dari 20 minggu, dilatasi 

serviks melebihi 4 cm, effacement serviks lebih dari 50%. 

b. Syok 

Menurut Prawirohardjo, (2009; h. 129) syok adalah suatu 

keadaan disebabkan gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi 

jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolism. Penyebab 

terjadinya syok salah satunya adalah perdarahan, neurologik, 

endotoksik/septik, anafilaktik, emboli, komplikasi anastesi, dan 

kombinasi. 

1) Tanda dan gejala syok 

Tanda dan gejala syok adalah tekanan darah menurun, nadi cepat 

dan lemah, keringat dingin, sianosis jari, sesak nafas, penglihatan 

kabur, gelisah, dan oligoria 

2) Penanganan syok 

Hentikan segera penyebab perdarahan, bersihkan saluran nafas, 

pasang dua set infus untuk transfusi, terapi obat-obatan, 

monitoring.  

c. Kelainan letak 

1) Letak sungsang 

Letak sungsang adalah kehamilan dengan janin letak memanjang 

dengan bokong atau kaki sebagai bagian terendah. 

a) Klasifikasi pada presentasi bokong : 

(1) Presentasi bokong sempurna; terjadi jika kedua kaki 

mengalami fleksi pada panggul dan lutut. 
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(2) Presentasi bokong murni; terjadi jika kedua kaki 

mengalami fleksi pada panggul dan ekstensi pada lutut 

(3) Presentasi kaki; terjadi jika sebuah kaki mengalami 

ekstensi pada panggul dan lutut 

b) Etiologi 

Fiksasi kepala pada pintu atas panggul tidak baik atau tidak 

ada, janin mudah bergerak, gemelli, kelainan uterus, janin 

sudah lama mati, sebab yang tidak diketahui. 

c) Diagnosis 

(1) Palpasi; kepala teraba di fundus, bagian bawah bokong, 

dan punggung di kiri atau di kanan. 

(2) Auskultasi; DJJ paling jelas terdengan pada tempat yang 

lebih tinggi dari pusat 

(3) Pemeriksaan dalam; dapat diraba os sakrum, tuber ischii, 

dan anus, kadang-kadang kaki 

(4) Pemeriksaan foto rontgen; bayangan kepala di fundus 

d) Penatalaksanaan 

Melakukan USG terlebih dahulu untuk mengecek keadaan 

janin dan melakukan penapisan yaitu panggung sempit, anak 

mahal, primitua, TBJ > 3500 gram, presentasi kaki kecuali 

TBJ > 1800 gram. Jika keadaan diatas tidak ada maka dapat 

dilakukan persalinan pervaginam jika salah satu keadaan di 

atas ada maka dilakukan persalinan dengan SC. 

2) Letak lintang 

Menurut Anita, (2014; h. 162-168) letak lintang adalah suatu 

keadaan dimana janin melintang di dalam uterus dengan kepala 

pada posisi yang satusedagkan bokong bersada pada posisi yang 

lain. 

a) Etiologi 

Fiksasi kepala tidak ada karena pamggul sempit, plasenta 

previa dan hidrosefalus, janin sudah bergerak pada 

hidramnion, multiparitas, sudah mati, gemelli, kelainan uterus 

b) Diagnosis 

(1) inspeksi; perut membuncit ke samping 
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(2) palpasi; fundus lebih rendah dari sebelumnya pada usia 

kehamilan, fundus kosong dan bagian bawah kosong 

kecuali kalau bahu sudah masuk ke dalam pintu atas 

panggul, kepala (ballotement) teraba di kanan atau kiri 

(3) auskultasi; DJJ setinggi pusat kanan atau kiri 

(4) pemeriksaan dalam teraba tulang iga, skapula, dan kalau 

tangan menumbung teraba tangan, teraba bahu dan 

ketiak yang bisa menutup ke kanan atau ke kiri 

(5) foto rontgen; tampak janin pada letak lintang 

c) Penatalaksanaan 

Persalinan dilakukan dengan sectio caesaria apabila janin 

hidup usia kehamilan >28 minggu, Dilakukan embriotomi 

apabila janin mati. 

3) Pre-eklamsia ringan 

Menurut Prawirohardjo, (2009; h. 128) preeklamsia ringan adalah 

suatu sindrom spesifik kehamilan dengan menurunya perfusi 

organyang berakibat terjadinya vasospasme pembuluh darah dan 

aktivitas endotel. 

a) Diagnosis 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan timbulnya hipertensi 

disertai proteinuria dan oedem selama kehamilan 20 minggu. 

Tekanan darah > 140/90 mmhg. Kenaikan sistolik >30 mmhg 

dan diastolik >15 mmhg. 

b) Tujuan perawatan preeklamsia 

Mencegah kejang, perdarahan intrakranial, gangguan fungsi 

organ vital, dan melahirkan bayi sehat. Pada kasus ini dapat 

dirawat secara rawat jalan. 

4) Preeklamsia berat dan eklampsia 

Preeklamsia berat (PEB) adalah tekanan darah sistolik > 160 

mmHg dan diastolik >110 mmhg disertai proteinuria 5 g/24 jam. 

Penangannya yaitu pemberian obat anti kejang (Mgso4). 

5) Inersia uteri 

Menurut Anita, ( 2014; h. 157-160) inersia uteri adalah his yang 

sifatnya jarang, lemah, dan waktunya singkat. Keadaan ini dapat 
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terjadi setiap saat dalam proses persalinan meskipun umumnya 

digolongkan menjadi primer dan sekunder. 

a) Penyebab dari inersia uteri 

(1) Permasalahan yag berkaitan dengan passager, passage 

dan power 

(2) Pemberian obat analgetik atau anastesi yang terlalu awal 

pada persalinan 

b) Hasil pemeriksaan 

(1) Kontraksi hipotonik; jumlah kontraksinya sedikit atau 

jarang 

(2) Kontraksi hipertonik; intensitas kontraksi tidak lebih kuat 

dari pada intesitas kontraksi hipotonik 

(3) Kontraksi yang tidak terkoordinasi 

c) Penanganan 

(1) Perbaikan kekuatan kontraksi  

(2) Persalinan dapat memerlukan penguatan jika janin 

berada dalam bahaya atau jika persalinan tidak terjadi 

secara spontan dan janin terlihat sudah aterm. Yaitu 

pemberian oksitosin untuk menginduksi.  

(3) Peningkatan istirahat, pelaksanaan analgesia dengan 

obat seperti morfin sulfat yang mungkin akan 

menimbulkan sadasi sehingga pasien dapat beristirahat 

6) Distosia bahu 

Menurut Varney, (2007; h. 136) distosia bahu adalah presentasi 

sefalik dengan bahu anterior terjepit diatas simpisis pubis bukan 

masuk ke pelvis minor. Emboli cairan amnion terjadi karena defek 

pada membran tersebut atau sebagai akibat dari solusio plasenta 

parsial. Janin menghadapi resiko tumpukan mekonium lanugo, 

dan vernik dala arteriola pulmonalis. 

a) Etiologi 

Faktor predisposisinya yaitu kematian janin intra uteri, paritas 

yang tinggi, solusio plasenta, penguatan persalinan dengan 

oksitosin dan usia ibu yang lanjut. 

b) Hasil pemeriksaan 
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Dispnea mendadak, sianosis, takipnea, perdarahan, nyeri 

dada, batuk-batuk dengan sputum yang berbuih dan berwarna 

merah muda, pasien bertambah gelisah dan cemas, syok 

yang tidak sesuai dengan intensitas kehilangan darah. 

c) Penanganan 

(1) Memberikan oksigen, darah dan heparin 

(2) Memasang kateter tekanan vena sentral 

(3) Memantau dengan ketat status kardiopulmonal 

(4) Segera melahirkan bayi 

7) Ketuban pecah dini (KPD) 

Menurut Varney, (2007;h. 135) KPD adalah ketuban pecah 

sebelum waktunya masuk persalinan tanpa memandang umur 

gestasi. Pecah ketuban dini didefinisikan sesuai dengan jumlah 

jam dari waktu pecah ketuba sampai masuk persalinan. Interval ini 

disebut periode laten dan dapat terjadi kapan saja dari 1 sampai 

12 jam atau lebih.  

a) Etiologi 

(1) Malpresentasi dan panggul yang sempit sering menyertai 

ruptur membran 

(2) Faktor predisposisinya yaitu gizi serta higiene yang buruk 

dan kurangnya perawatan antenatal. 

b) Hasil pemeriksaan 

(1) Ketuban pecah dini menyebabkan cairan amnion yang 

mengandung darah dan partikel verniks kaseosa untuk 

menyembur atau merembes keluar dari dalam vagina 

(2) Demam pada ibu 

(3) Nila PH cairan amnion yang alkalis dari forniks posterior 

akan mengubah warna kertas nitrasin menjadi biru gelap. 

c) Penanganan 

(1) Bergantung pada usia janin dan resiko infeksi  

(2) Pada kehamilan aterm biasanya dilakukan induksi 

dengan oksitosin dalam waktu 24 jam sesudah ketuban 

pecah 
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(3) Pada kehamilan prematur pasien di rawat dirumah sakit 

dan menjalani observasi untuk mendeteksi tanda infeksi 

 

8) Prolaps tali pusat 

Menurut Anita, (2014; h. 179) terdapat dua jenis prolaps yaitu 

menumbung biasanya masuk ke dalam pelviks atau terkemuka 

yaitu lati pusat berada di samping bagian presentasi tetapi tidak 

masuk ke dalam serviks (varney, 2007) 

a) Etiologi 

(1) Ketuban pecah dini, plasenta previa 

(2) Presentasi janin yang bukan presentasi kepala 

(3) Tumor intrauteri yang menghalangi engagement 

presenting part,  janin yang kecil 

(4) Disproporsi sefalopelvik  

(5) Hidramnion, kehamilan kembali 

b) Hasil pemeriksaan 

(1) Tali pusat dapat diraba pada perineum ketika melakukan 

vaginal toucher 

(2) Pemeriksaan USG dapat membatu memastikan 

(3) Pola DJJ memperlihatkan deselarasi yang bervariasi 

c) Penanganan 

(1) Pasien ditempatkan pada posisi tredelenburg atau posisi 

lutut   dada untuk mengurangi tekanan pada tali pusat 

(2) Kepala janin diangkat ke atas agar terlepas dari tali pusat 

dengan tangan yang sudah mengenakan sarung tangan 

steril dan dimasukan ke dalam vagina ibu 

(3) Oksigen diberikan untuk meningkatkan oksigenasi janin 

(4) DJJ dipantau untuk mendeteksi deselerasi 

(5) Kasa steril yang sudah dibasahi dengan larutan saline 

dipakai untuk membungkus tali pusat yang sudah 

terpajang di luar 

(6) Kelahiran pervaginam dapat dilakukan jika serviks sudah 

dilatasi lengkap.  
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9) Disproporsi sefalopelvik ( CPD) 

Menurut Anita, (2014; h. 190) CPD adalah disproporsi antara 

ukuran janin dan ukuran pelviks yaitu ukuran pelviks yang tidak 

terlalu besar untuk mengakomodasi keluarnya janin. CPD akan 

menyebabkan kegagalan dalam kemajuan persalinan.  

a) Etiologi 

(1) Panggul yang kecil, pintu atas panggul yang sempit 

(ketika ukuran yang paling kecil untuk diameter 

anteroposterior kurang dari 11 cm atau diameter 

transvesal maksimal pintu atas panggul hanya 12 cm 

atau kurang) 

(2) Pintu bawah panggul yang sempit (penyempitan distasia 

itertuberosa atau diameter transversal yang ukurannya 

kurang dari 11 cm) 

(3) Ukuran bayi yang besar, posisi kepala bayi yang 

abnormal, kelainan pada bayi dan malpresentasi bayi 

b) Hasil pemeriksaan 

Tidak terdapatnya engagement pada primigravida yang 

disebabkan oleh anomali janin seperti ukuran kepala yang 

melebihi ukuran normal, atau kelainan panggul seperti ukuran 

panggul ibu yang lebih kecil dari pada ukuran normal. 

c) Penanganan 

(1) Melakukan trial labor (persalinan percobaan) apabila 

terdapat denensusu presenting part dan dilatasi serviks 

(2) sectio caesaria Jika persalinannya tidak mau maju atau 

bila terjadi komplikasi maka merupakan pilihan terbaik. 

10) Ruptur uterus 

Menurut Anita, (2014; h. 185-188) penyebab ruptur uterus adalah 

cedera atau defek pada uterus yang terjadi sebelum atau selama 

kehamilan. Ruptur uteri terjadi karena uterus mengalami strain 

yang berlebihan 
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a) Etiologi 

(1) Biasanya ruptur uteri terjadi pada pasien dengan riwayat 

kelahiran sectio caesaria 

(2) Partus lama, partus macet 

(3) Presentasi yang abnormal atau Kehamilan kembar 

(4) Penggunaan oksitosin 

(5) Manuver yang menimbulkan trauma dengan 

menggunakan vakum 

b) Hasil pemeriksaan 

(1) Semburan mendadak darah dalam jumlah banyak dari 

vagina 

(2) Perasaan seperti ada yang robek 

(3) Kontraksi uterus berhenti, perdarahan hebat, tanda syok 

(4) Bunyi denyut jantung janin tidak terdengan 

c) Penanganan 

(1) Penggantian cairan, pemberian oksitosin IV untuk 

menghasilkan kontraksi uterus dan meminimalkan 

perdarahan 

(2) Jika mungkin lakukan operasi sectio caesaria 

(3) Laparotomi untuk mengendalikan perdarahan 

(4) Histerektomi untuk mengangkat uterus yang rusak 

(5) Ligasi tuba untuk mencegah pembuahan di kemudian hari 

 

C. Teori Nifas  

1. pengertian Nifas 

 Masa nifas atau puerperium dimulai dari kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat-alat kandung kembali seperti keadaan sebelum hamil. 

Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta 

dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Dalam bahasa latin, waktu mulai 

tertentu setelah melahirkan anak ini disebut puerperium yaitu dari kata 

puer yang artinya bayi dan parous melahirkan. Puerperium adalah masa 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fatmawati Hanifatul Alfiyah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

52 
 

pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandung 

kembali seperti pra hamil (Dewi,  VNL. 2013; h.1). 

 Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhirnya 

ketika alat-alat kandung kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Roito, J, dkk. 

2013; h.1). 

 Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Saefudin, AB, 

dkk. 2014; h.122). 

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas 

Menurut Sulistyawati, A. (2009; h. 24) asuhan yang diberikan 

kepada ibu nifas bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis bagi ibu dan bayi 

Dengan diberikan asuhan, ibu akan mendapatkan fasilitas dan 

dukungan dalam upayanya dalam menyelesaikan peran barunya 

sebagai ibu (pada kasus ibu dengan kelahiran anak pertama) dan 

dampingan keluarga dalam membuat bentuk dan pola baru dengan 

kelahiran anak berikutnya. Jika ibu dapat melewati masa ini dengan 

baik maka kesejahteraan fisik dan psikologis bayi pun meningkat. 

b. Pencegahan, diagnosa dini, dan pengobatan komplikasi pada ibu 

Dengan diberiakan asuhan pada ibu nifas, kemungkinan 

munculnya permasalahan komplikasi akan lebih cepat terdeteksi 

sehingga penanganan pun lebih dapat maksimal. 

c. Merujuk ke asuhan tenaga ahli bilamana perlu 

Meskipun ibu dan keluarga mengetahui ada permasalan 

kesehatan pada ibu nifas yang meemerlukan rujukan, namun tidak 

semua keputusan yang diambil tepat, misalnya mereka memilih untuk 

tidak dating kefasilitas pelayanan karena pertimbangan tertentu. Jika 

bidan senantiasa mendampingi pasien dan keluarga maka keputusan 

tepat dapat diambil sesuai kondisi pasien sehingga kejadian 

mortalitas dapat dicegah. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fatmawati Hanifatul Alfiyah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

53 
 

d. Mendukung dan memperkuat keyakinan ibu, serta memungkinkan ibu 

untuk mampu melaksanakan peranannya dalam situasi keluarga dan 

budaya yang khusus. 

Pada saat memberikan asuhan nifas ketrampilan  seorang 

bidan sangat dituntut dalam memberikan pendidikan kesehatan 

terhadap ibu dan keluarga, ketrampilan yang harus dikuasi oleh bidan 

antara lain berupa materi pendidikan yang sesuai dengan kondisi 

pasien, teknik penyampaian, media yang digunakan, dan pendekatan 

psikologis sesuai dengan budaya setempat. Hal tersebut sangat 

penting untuk diperhatikan karena sangat banyak pihak yang 

beranggapan bahwa bayi lahir telah selamat, serta secara fisik ibu 

dan bayi tidak ada masalah maka tidak perlu lagi tidak dilakukan 

pendampingan ibu. Padahal bagi para ibu (terutama ibu baru), 

beradaptasi dengan peran barunya sangatlah berat dan 

membutuhkan suatu kondisi mental yang maksimal. 

e. Pemberian vitamin A 

Salah satu upaya suplementasi vitamin A pada ibu nifas 

adalah pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi 200.000 SI sebanyak 

2 kapsul pada ibu nifas 0-42 hari, yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI, bayi lebih kebal dan 

jarang terserang penyakit infeksi, kesehatan ibu cepat pulih setelah 

melahirkan. 

f. Mendorong pelaksanaan yang sehat tentang pemberian makan anak, 

serta peningkatan pengembangan hubungan yang baik antara ibu dan 

anak. 

Saat bidan memberikan asuhan pada masa nifas, materi dan 

pemantauan yang diberikan tidak hanya sebatas dalam lingkup 

permasalahan ibu, tapi bersifat menyeluruh terhadap ibu dan anak. 

Kesempatan untuk berkonsultasi tentang kesehatan, termasuk 

kesehatan anak dan keluarga akan sangat terbuka. Bidan akan 

mengkaji pengetahuan ibu dan keluarga mengenai upaya mereka 

dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga. Upaya 

pengembangan pola hubungan psikologis yang baik antara ibu, anak, 

dan keluarga juga dapat ditingkatkan melalui asuhan ini. 
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3. Tahapan dan Perode Masa Nifas 

Menurut Dewi, VNL. (2013; h. 4)  tahapan masa nifas yaitu :        

a. Tahapan masa nifas  

Masa nifas dibagi menjadi 3 tahap yaitu puerperium dini, 

puerperium intermedial, dan remote puerperium. Perhatikan 

penjelasan berikut : 

1) Puerperium dini 

Puerperium dini merupakan masa kepulihan, yang dalam hal ini 

ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan- jalan . Dalam agama 

islam dianggap bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium intermedial 

Puerperium intermedial merupkan masa kepulihan menyeluruh 

alat-alat genetalia, yang lamanya sekitar 6 sampai 8 minggu. 

3) Remote puerperium 

Remot puerperium merupakan masa yang di perlukan untuk pulih 

dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu 

persalinan terdapat komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna 

dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bulan, bahkan 

tahunan. 

b. Periode masa nifas  

Menurut Lusiana, N. (2010; h. 7) periode masa nifas dibagi menjadi 3 

peridode : 

1) Immediate puerperium 

Immediate puerperium merupakan keadaan yang terjadi segera 

setelah persalinan sampai 24 jam sesudah persalinan (0-24 jam 

sesudah   melahirkan) 

2) Early puerperium  

Early puerperium merupakan keadaan yang terjadi pada 

permulaan puerperium. Waktu 1 hari sesudah melahirkan sampai 

7 hari (1 minggu pertama) 

3) Late puerperium  

Late puerperium adalah waktu 1 minggu sesudah melahirkan 

sampai 6 minggu. 
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4. Perubahan fisiologis pada Masa Nifas  

a. Perubahan involusi uteri 

1) Involusi uteri 

Segera setelah plasenta lahir, pada uterus yang berkontraksi 

posisi fundus uteri berada di pertengahan antara umbilicus dan 

simpisis atau sedikit lebih tinggi. 
Tabel 2.4 pengukuran tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut 

   involusi  

Involusi  Tinggi  Fundus 
Uteri  

Berat 
uterus 
(gr) 

Diameter 
bekas melekat 
plasenta (cm) 

Keadaan 
serviks  

Bayi lahir Setinggi pusat 1000   
Uri lahir  2 jari di bawah 

pusat  
750 12,5 Lembek  

Satu 
minggu 

 pertengahan 
pusat – simpisis 

500 7,5  

Dua 
minggu  

Tak teraba diatas 
simpisis  

350 3 – 4  

Enam 
minggu  

Bertambah kecil  50 -60 1 – 2  

     
  Sumber : Sukarni, 2011; h. 78) 

 
2) Involusi tempat plasenta  

Uterus bekas implantasi plasenta merupakan luka yang kasar 

menonjol ke dalam vakum uteri. Segera setelah plasenta lahir, 

dengan cepat luka mengecil, pada akhir minggu ke-2 hanya 

sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 1-2 cm. 

Pada permulaan nifas bekas plasenta mengandung banyak 

pembuluh darah besar yang tersumbat oleh thrombus. Luka bekas 

plasenta tidak meninggal parut. Hal ini disebabkan karena diikuti 

pertumbuhan endrometrium baru dibawah permukaan luka. 

Regenerasi endometrium terjadi di tempat implementasi plasenta 

selama sekitar 6 minggu. Pertumbuhan kelenjar endometrium ini 

berlangsung didalam decidua basalis. Pertumbuhan kelenjar ini 

mengikis pembuluh darah yang membeku pada tempat 

implementasi plasenta sehingga terkelupas dan tak dipakai lagi 

pada pembungan lochea (Nugroho,T.  2014: h. 96). 
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b. Servik 

Servik menjadi lunak segera setelah ibu melahirkan. Servik 

mengalami pemendekan dan konsistensinya menjadi lebih padat dan 

akan kembali ke bentuk semula pada 18 jam pascapersalinan 

(Mardiah, 2013; h. 63). 

c. Vagina dan perineum  

Ekstrogen postpartum yang menurun berperan dalam 

penipisan mukosa vagina dan hilanya rugae. Vagina yang semula 

sangat terenggang dapat kembali secara bertahap keukuran sebelum 

hamil, 6 -8 minggu setelh bayi lahir. Rugue akan kembali terlihat pada 

sekitar minggu ke-4, walupun tidak akan semenonjol wanita nulipara. 

Pada umumnya, rugue dapat memipih secara permanen. Mukosa 

tetap atrofik pada ibu yang menyusui sekurang-kurangnya sanpai 

menstruasi dimulai kembali. Penebalan mukosa vagina terjadi seiring 

pemuliha fungdi ovarium. Kekurangan estrogen menyebabkan 

penururunan jumlah pelumas vagina dan penipisan mukosa vagina. 

Kekeringan lokal dan rasa tidak nyaman saat koitus atau dispardunia 

menetap sampai fungsi ovarium kembali normal dan menstruasi 

kembali lagi. Pada awalnya, introitus mengalami eritematosa dan 

edimatosa, terutama ada daerah episiotomi atau jahitan laserasi  

(Roito, J, dkk.  2013; h. 63-64). 

d. Lochea 

Lochea menurut Dewi, VN L. (2013; h. 58 – 59) merupakan  

ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempeunyai reaksi 

basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih capat 

dari pada kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lochea 

mempunyai bau yang amis meskipun tidak terlalu menyengat dan 

volumenya berbeda-beda pada setiap wanita. Sekret mikroskopik 

lochea terediri atas eritrosit, peluruhan desidua, sel epitel dan bakteri. 

Lochea mengalami perubahan karena proses involusi. Pengeluaran 

lochea dapat diabagi berdasarkan waktu dan warnanya diantara 

sebagai berikut : 
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1) Lochea rubra/merah (kruenta) 

Lochea ini muncul pada hari pertama sampai ketiga masa 

postpartum. Warnanya biasanya merah dan mengandung darah 

dari perobekan/luka pada plasenta dan serabut dari desidua dan 

chorion. Lochea ini terdiri atas sel desidua, verniks caseosa, 

rambut lanogo, sisa mekonium, dan sisa darah  

2) Lochea sanguilenta 

Lokchea ini berwarna merah kuning berisi darah dan lendir karena 

pengarauh plasama  darah, pengeluaran pada hari ke 3-5 hari 

postpartum. 

3) Lochea serosa 

Lochea ini muncul pada hari ke 5-9 postpartum. Warnanya 

biasanya kekuningan atau kecoklatan. Lochea ini terdiri atas lebih 

sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri atas leukosit dan 

robekan laserasi plasenta. 

4) Lochea alba 

Lochea muncul lebih dari ke 10 postpartum, warnanya pucat, 

putih, kekuningan, serta lebih banyak mengandung leokosit, 

selaput lender serviks, dan serabut jaringan yang mati. 

5. Adaptasi psikologis ibu  nifas 

a. Fase taking in 

Fase taking in yaitu periode ketergantungan yang berlangsung 

sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus terhadap dirinya 

sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. 

Ketidaknyamanan yang dialami antara lain rasa mules, nyeri pada 

luka jahitan, kurang tidur, dan kelelahan. Hal ini perlu diperhatikan 

pada fase ini adalah istirahat yang cukup, komunikasi yang baik dan 

nutrisi (Mardinah, 2013; h. 76). 

b. Fase taking hold 

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu 

merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tangguang jawab 

dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga 

mudah tersinggung. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi 

dengan baik dukungan dan pemberian penyuluhan/pendidikan 
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kesehatan tentang perawatan diri dan bayinya. Tugas bidan antara 

lain mengajarkan cara perawatan bayi, cara menyusui yang benar, 

cara merawat luka jahitan, senam nifas, pendidikan kesehatan gizi, 

istirahat, kebersihan diri dan lain-lain (Dewi, VLN. 2013; h. 121). 

c. Fase letting go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan 

peran barunya. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu 

sudah dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. 

Terjadi peningkatan akan peran barunya, lebih mandiri dalam 

memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Dukungan suami dan 

keluarga dapat membantu merawat bayi. Kebutuhan akan istirahat 

masih diperlukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya (Nugroho, T. 

2014: hal 116). 

6. Kebutuhan Dasar Ibu Nifas 

a. Nutrisi dan cairan  

Menurut Dewi, VNL. (2013; hal 71) ibu nifas membutuhkan 

nutrisi yang cukup, gizi seimbang terutama kebutuhan protein dan 

karbohidrat. 

1) Kebutuhan kalori selama menyusui proposional dengan jumlah air 

susu ibu yang dihasilkan dan lebih tinggi selama menyusui 

dibandingkan selama hamil. Rata-rata kandungan Kalori ASI yang 

dihasilkan ibu dengan nutrisi baik adalah 70 kal/ 100 ml dan kira-

kira 85 kal diperlukan oleh ibu untuk tiap 100 ml yang dihasilkan. 

Rata-rata ibu menggunakan kira-kira 640 kal/ hari untuk 6 bulan 

pertama 510 kal/hari selama 6 bulan kedua untuk menghasilkan 

jumlah susu normal. Rata-rata ibu harus mengonsumsi 2.300-

2.700 kal ketika menyusui. 

2) Ibu memelurkan penambahan 20 gr protein diatas kebutuhan 

normal ketika menyusui. Jumlah ini hanya 16% dari tambahan 500 

kal yang dianjurkan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan 

pergantian sel-sel yang rusak atau mati. Sumber protein dapat 

diperoleh dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani 

antara lain telor, daging, udang, kerang, susu dan keju. 
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Sementara itu, protein nabati banyak terkandung dalam tahu, 

tempe kacang-kacangan. 

3) Nutrisi lain yang diperlukan selama laktasi adalah asupan cairan. 

Ibu menyusui dianjurkan minum 2-3 liter per hari dalam bentuk air 

putih, susu dan jus buah. Mineral, air dan vitamin digunakan untuk 

melindungi tubuh dari serangan penyakit dan mengatur 

kelancaran metabolisme  didalam tubuh.  

4) Pil zat bezi (fe) harus diminum untuk menambah zat gizi 

setidaknya selam 40 hari persalinan. 

5) Minym kapsul vit. A (200.000 unit) sebanyak 2 kali yaitu pada 1 

jam setelah melahirkan dan 24 jam dapat memberikan vitamin A 

pada banyinya melalui ASI. 

b. Ambulasi  

Ambulasi adalah kebijakan untuk secepat mungkin 

membimbing penderita keluar dari tempat tidurnya dan 

membimbingnya secepat mungkin untuk berjalan. Pada persalinan 

normal sebaiknya ambulasi dikerjakan setelah 2 jam (ibu boleh miring 

kekiri atau kekanan untuk mencegah adanya trombosit). Keuntungan 

dari ambulasi dini yaitu: ibu merasa lebih sehat dan kuat, faal usu dan 

kandung kemih lebih baik, kesempatan yang baik untuk mengajar ibu 

merawat anaknya, tidak menyebabkan pendarahan abnormal, tidak 

memperngaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka diperut, tidak 

memperbesar kemungkinan prolaps atau retroflexio (Roito, J. 2013;h. 

85). 

c. Eliminasi  

Buang air kecil (BAK). Setelah melahirkan, terutama bagi ibu 

yang pertama kali melahirkan akan teras pedih bila BAK. Keadaan ini 

mungkin disebabkan oleh iritasi pada uretra sebagai akibat persalinan 

sehingga penderita takut BAK. Bila kandung kemih penuh, maka 

harus diusahakan agar penderita dapat buang air kecil sehingga tidak 

memerlukan penyadapan karena penyadapan bagaimanapun 

kecilnya akan membawa bahaya infeksi.  

Buang air besar (BAB). Defekasi (buang air besar) harus ada 

dalam 3 hari postpartum. Bila ada obsitpasi dan timbul koprostase 
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hingga skibala (fes meranges yang merangsang) tertimbun direktum, 

mungkin akan terjadi febris (Dewi, VNL. 2013; hal 71). 

d. Kebersihan diri dan perineum 

Menjaga kebersihan seluruh tubuh untuk mencegah infeksi 

dan alergi kulit pada bayi. Membersihkan daerah genetalia dengan 

sabun dan air. Mengganti pembalut setiap kali darah sudah penuh 

atau minimal 2 kali dalam sehari. Jika mempunyai luka jahitan hindari 

untuk menyentuh daerah luka terlalu sering. Untuk menjaga 

kebersihan diri dapat melibatkan keluarga dalam perawatan 

kebersihan ibu (Sulistyawati, A. (2013; h. 105). 

e. Latihan senam nifas  

Senam nifas adalah senam yang dilakukan ibu–ibu setelah 

keadaan tubuhnya pulih kembali. Senam nifas bertujuan untuk 

mempercepat penyembuhan, mencegah terjadinya komplikasi, serta 

memulihkan dan menguatkan otot-otot punggung, otot dasar panggul 

dan otot perut. 

Pada saat hamil otot perut dan sekitar rahim, serta vagina 

telah terenggang dan melemah. Latihan senam nifas ini dilakukan 

untuk membantu mengencangan otot-otot tersebut. Hal ini untuk 

mencegah terjadinya nyeri punggung dikemudian hari dan terjadinyaa 

kelemahan otot panggung sehingga dapa mengakibatkan ibu tidak 

bisa menahan BAK. Gerakan senam nifas ini dilakukan dari gerakan 

yang paling sederhana hingga yang sulit. Sebaiknya dilakukan secara 

bertahap dan terus menerus. Melakukan pengulangan setiap 5 

gerakan tingkatan setiap 10 kali ( Salehah, 2011; h. 75). 

7. Kebijakan Program Nasional Masa NIfas  

Menurut Roito, J, dkk. (2013; h. 3-4), pemerintah melalui 

departemen kesehatan, juga telah memberikan kebijakan dalam hal ini, 

sesuai dengan dasar kesehatan pada ibu dan masa nifas, yakni  paling 

sedikit 4 kali kunjungan pada masa nifas. 

a. Untuk menilai kesehatan ibu dan kesehatan bayi baru lahir. 

b. Pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan 

kesehatan ibu nifas dan bayinya. 
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c. Mendeteksi adanya kejadian-kejadian pada masa nifas. 

d. Menangani berbagai masalah yang timbul dan gangguan kesehatan 

ibu maupun bayinya pada masa nifas 
  Tabel 2.5 : Frekuensi Kunjungan, Waktu dan Tujuan  

Kunjungan Waktu Tujuan 
1 6-8 jam setelah 

persalinan  
a. Mencegah pendarahn masa nifas 

karena atonia uteri. 
b. Mendeteksi dan merawat penyebab 

lain perdarahan : Rujuk apabila ada 
pendarahan berlanjut. 

c. Memberikan konseling kepada ibu 
atau salah satu anggota keluarga 
bagaimana mencegah perdarahan 
pada masa nifas karena atonia atori. 

d. Pemberian ASI awal 
e. Melakukan hubungan antara ibu dan 

bayi baru lahir. 
f. Mencegah bayi tetap dengan cara 

mencegah hipotermi. 
Jika petugas kesehatan menolong 
persalinan, ia harus tinggal dengan ibu 
dan bayi baru lahir 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 
dibawah umbilikus, tidak ada 
pendarahan abnormal, tidak ada bau. 

b. Menilai adanya tanda-tanda demam, 
infeksi atau pendarahan abnormal 

c. Memastikan ibu mendapatkan 
cukupan makanan, cairan, dan 
istirahat. 

d. Memastikan ibu menyusui dengan 
baik dan tidak memperhatikan tanda-
tanda penyulit.  

e. Memastikan konseling pada ibu 
mengenali asuhan pada bayi, tali 
pusat dan menjaga bayi tetap hangat 
serta merawat bayi sehari-hari. 

3 2 minggu 
setelah 
bersalin  

Sama dengan 6 hari setelah persalinan 

4 6 minggu 
setelah 
bersalin  

a. Menayakan pada ibu tentang penyulit 
yang ibu dan ibu yang alami 

b. Memberikan konseling untuk KB 
secara dini. 

Sumber : Saifudin dkk, (2014: hal 123). 
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8. Deteksi Dini dan Komplikasi Pada Masa Nifas 

a. Hemoragi  

MenurutDewi, VNL, dkk. (2013; h. 107) hematoma terdiri dari : 

1) Perdaran pasca persalinan primier 

Pada pendarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah 

persalinan didefinisikan sebagai perdarahan pasca persalinan. 

Beberapa etiologi dari komplikasi ini adalah atonia uteri dan sisa 

plasenta (80%), laserasi jalan lahir (20%), serta gangguan faal 

pembekuan darah pasca solusio plasenta. Faktor resiko: partus 

lama, overdistensi uterus (hidramnion, kehamilan kembar, 

makrosomnia),  perdarahan antepartum, pasca induksi oksitosin 

atau MgSO4, porioamnionitis, mioma uteri, anastesi. 

2) Pendarahan pasca persalinan skunder 

Etilogi utma adalah sebagai berikut  

a. Proses reepitelialisasi plasental site yang buruk  

b. Sisa konsepsi atau gumpalan darah  

b. Komplikasi pada masa nifas 

1) Trauma perineum  

Trauma perineum adalah luka pada perineum sering terjadi saat 

proses persalinan. Saat persalinan terkadang dokter/bidan 

melakukan episiotomi, yaitu menggunting perineum untuk 

mengurangi trauma yang berlebihan pada daerah perineum dan 

mencegah robekan perineum yang tidak beraturan. Dengan 

episiotomi, perineum digunting agar jalan lahir lebih luas dan 

perlukaan yang terjadi dapat diminimalkan (Sukarni, 2013; h.285). 

2) Perdarahan  

Istilah perdarahan postpartum dalam arti luas mencakup semua 

perdarahan yang terjadi setelah kelahiran bayi: sebelum selama 

dan sesudah keluarnya plasenta. Menurut definisi, hilangnya 

darah lebih dari 500 ml selama 24 jam pertama merupakan 

perdarahan postpartum. Setelah 24 jam, keadaan ini dinamakan 

perdarahan postpartum lanjut atau latepostpartum hemorrhage. 

Insidensi perdarahan postpartum sekitar 10 persen. 
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Pada kelahiran normal akan terjadi kehilangan darah sebanyak 

kurang lebih 200 ml. EpisiotomI meningkatkan angka ini sebesar 

100 ml dan kadang-kadang lebih banyak lagi. Wanita hamil 

mengalami peningkatan jumlah darah dan cairan sehingga 

kehilangan 500 ml darah pada wanita sehat setelah melahirkan 

tidak mengakibatkan efek yang serius. Akan tetapi kehilangan 

darah sekalipun dengan jumlah yang lebih kecil dapat 

menimbulkan akibat yang berbahaya pada wanita yang anemis 

(Oxorn, 2010; h. 412).   

3) Infeksi kala nifas 

Setelah persalinan terajdi beberapa perubahan penting 

diantaranya makin meningkatnya pembentukan urine untuk 

mengurangi hemodilusi darah, terjadi penyerapan beberapa bahan 

tertentu melalui pembuluh darah vena sehingga terjadi 

peningkatan suhu badan sekitar 0,50C yang bukan merupakan 

keadaan yang patologis atau menyimpang pada hari pertama. 

Perlukaan karena persalinan merupakan tempat masuknya kuman 

ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan infeksi pada kala nifas. 

Infeksi kala nifas adalah infeksi peradangan pada semua alat 

genetalia. pada masa nifas oleh sebab apapun dengan ketentuan 

meningkatnya suhu badan melebihi 380C tanpa menghitung hari 

pertama dan berturut-turut selama dua hari (Norma, 2013; h. 287-

289).  

c. Tromboflebitis dan emboli paru  

Tromboflebitis adalah kondisi dimana terbentuk bekuan dalam 

vena sekunder akibat inflamasi/trauma dinding vena atau karena 

obstruksi vena sebagian. Tromboflebitis pascapersalinan lebih umum 

terjadi pada wanita penderita varikositis atau yang mungkin secara 

genetik rentan terhadap relaksasi dinding vena akibat efek 

progesterone dan tekanan pada vena oleh uterus. Kehamilan juga 

merupakan status hiperkoagulasi. Kompresi vena selama posisi 

persalinan atau melahiran juga dapat berperan terhadap masalah ini 

(Dewi, VNL, dkk. 2013; h. 116). 
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d. Hematoma  

Hematoma adalah pembengkakan jaringan yang berisi darah. 

Bahaya hematoma adalah kehilangan sejumlah darah karena 

hemorogi, anemia, dan infeksi. Hematoma terjadinya karena ruotur 

pembuluh darah spontan atau akibat truma. Pada siklus reproduktif 

hematoma sering kali terjadi selama proses melahirkan atau segera 

setelahnya, seperti hematoma vulva, vaginam atau hematoma 

ligamentum latum uteri (Dewi, VNL, dkk. 2013: 117).  

 

D. Teori Bayi Baru Lahir  

1. Pengertian Bayi Baru Lahir 

Bayi baru lahir normal adalah bayi baru lahir dari kehamilan yang 

aterm (37-42 minggu) dengan berat badan lahir 2500-4000 gram. Asuhan 

bayi baru lahir adalah asuhan pada bayi tersebut selama jam pertama 

setelah kelahiran (Sondakh, J. 2013; h. 150). 

Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai 28 hari sesudah 

kelahiran. Neonatus dini adalah bayi berumur 0-7 hari. Neonatus lanjut 

adalah bayi berusia 7-28 hari (Muslihatun 2010 hal 2). 

2. Ciri-ciri Bayi Normal 

Menurut Rukiyah, dkk. ( 2013; h. 112)  bayi yang sehat dan 

normal mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: 

a. Berat badan 2500-4000 gram 

b. Panjang badan 48-52 cm 

c. Lingkar badan 30-38 cm 

d. Lingkar kepala 33-35 cm 

e. Bunyi jantung dalam menit pertama kira-kira 180x atau menit 

kemudian menurun sampai 120-160x atau menit. 

f. Pernafasan pada menit pertama kira-kira 80x atau menit kemudian 

turun sampai 40x atau menit. 

g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan terbentuk 

dan diliputi verniks caeseosa (lemak pada kulit bayi). 

h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut tampak sempurna. 

i. Kuku agak panjang dan lemas. 
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j. Testis sudah turun (pada anak laki-laki), genitalia labio mayora telah 

menutupi labia minora (pada anak perempuan). 

k. Refleks hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. 

l. Refleks moro sudah baik, bayi dikagetkan akan memperlihatkan 

gerakan tangan seperti memeluk. 

m. Graff refleks sudah baik, bila diletakkan suatu benda di telapak tangan 

maka akan menggenggam. 

n. Eliminasi, urin dan mekonium akan keluar dalam 24 jam, pertama 

mekonium berwarna kecoklatan.  

3. Penanganan bayi baru lahir 

 Menurut Saefudin, AB, dkk. ( 2014: hal 133) tujuan utama 

perawatan bayi segera sesudah lahir adalah: 

a. Membersihkan jalan nafas 

    Bayi normal akan menangis spontan segera setelah dilahirkan. 

Apabila tidak langsung menangis, penolong segera membersihkan 

jalan nafas dengan cara sebagai berikut:  

1) Letakan bayi pada posisi terlentang di tempat yang keras dan 

hangat. 

2) Gulung sepotong kain dan letakan di bawah bahu sehingga leher 

bayi lebih lurus dan kepala tidak menekuk. Posisi kepala diatur 

sedikit tengadah kebelakang. 

3) Bersihkan hidung, rongga mulut dan tenggorokan bayi dengan jari 

tangan yang dibungkus kassa steril. 

4) Tepuk kedua telapak tangan kaki bayi sebnayak 2-3 kali atau 

gososk kulit bayi dengan kain kering dan kasar. Dengan 

rangsangan ini biasanya bayi akan menangis. 

b. Memotong dan merawat tali pusat 

          Tali pusat dipotong sebeum atau sesudah plasenta lahir tidak 

begitu menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi, kecuali pada 

bayi kurang bulan. Apabila bayi lahir tidak langsung menangis, maka 

tali pusat segera dipotong untuk mempermudahakan melakukan 

tindakan resusitasi pada bayi. Tali pusat dipotong 5 cm dari dinding 

perut bayi dengan gunting steril dan diikat dengan pengikat steril. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fatmawati Hanifatul Alfiyah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

66 
 

Luka tali pusat dibersihkan dan dirawat dengan alkohol 70% atau 

povidon iondin 10% 

c. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

            Pada waktu bayi baru lahir, bayi belum mampu mengatur tetap 

suhu badannya, dan membutuhkan mengaturan dari luar untuk 

membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat. 

Suhu tubuh bayi merupakan tolak ukur kebutuhan akan tempat tidur 

yang hangat samai suhu tubuhnya stabil. 

d. Memberi vitamin K 

            Kejadian perdaran karena defisiensi vitmin K pada bayi baru 

lahir dilaporkan cukup tinggi, berksar 0,25-0,5%. Untuk mencegah 

terjadinya perdarahan tersebut, semua bayi baru lahir normal dan 

cukup bulan perlu diberi vitamin K peroral 1 mg/hari selama 3 hari, 

sedangkan bayi resiko tinggi diberi vitamin K parenteral dengan dosis 

0,5 mg I.M. 

e. Memberi obat tetes atau salep mata 

            Pencegahan infeksi mata yaitu dengan memberikan salep 

mata setelah satu jam kontak kulit ke kulit dan bayi selesai menyusui. 

Pencegahan infeksi tersebut menggunakan antibiotika tetrasiklin 1%. 

Salep antibiotik harus tepat diberikan satu jam setelah kelahiran. 

Upaya profilaksis infeksi mata tidak efektif jika diberikan lebih dari 

satu jam setelah kelahiran. 

f. Identitas bayi 

            Apabila bayi dilahirkan ditempat berasalin yang persalinannya 

mungkin lebih dari satu persalinan, maka sebuah alat mengenal 

efektik harus diberikan kepada setiap bayi baru lahir dan harus tetap 

ditempatnya sampai bayi dipulangkan. Sidik telapak bayi dan sidik jari 

ibu harus dicetak dicatatan yang tidak mudah hilang. 

4. Pemantauan Bayi Baru Lahir 

 Menurut Saefudin, AB, dkk. (2014: hal 136) tujuan pemantauan 

bayi baru lahir adalah untuk mengetahui aktifitas bayi normal atau tidak 

dan identifikasi masalah kesehatan bayi baru lahir yang memerlukan 

perhatian keluarga dan penolong persalianan serta tindak lanjut petugas 

kesehatan  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fatmawati Hanifatul Alfiyah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

67 
 

a. Dua jam pertama sesudah bayi lahir, yaitu kemampuan menghisap 

kuat atau lemah, bayi tampak aktif atau lunglai, bayi kemerahan atau 

kebiruan. 

b. Sebelum penolong persalianan meninggalkan ibu dan bayi. Penolong 

persalinan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap ada 

tidaknya masalah kesehatan yang memerlukan tindak lanjut, seperti 

bayi kecil untuk masa kehamilan atau bayi kurang bulan, gangguan 

pernafasan, hipotermia, infeksi dan cacat bawaan trauma lahir. 

5. Perubahan fisiologis pada Bayi Baru lahir  

 Menurut Sukarni, (2013; h.  227-283) perubahan fisiologis pada 

bayi baru lahir yaitu : 

a. Perubahan sirkulasi  

            Setelah bayi lahir, bayi akan bernafas ini akan menjadikan 

penurunan pada tekanan arteri pulmonalis, sehingga banyak darah 

yang mengalir ke paru-paru, duktus arteriosus botali menutup 1-2 

menit setelah bayi bernafas.  

b. Perubahan respirasi 

            Pernafasan bayi bayi lahir tidak teratur, kedalamnnya 

kecepatannya dan bervariasi 30-60 x/menit 

e. Perubahan imunitas 

            Pada isitem imonologi terdapat beberapa jenis imonologbulin 

(satuan protein yang mengandung anti bodi) diantaranya : igG, 

pembentukan sel plasma dan anti bodi gamma A,G dan gamma M. 

igA telah dibentuk saat kehamilan kedua bulan dan dapat ditemukan 

segera setelah lahir, igM ditemukan pada kehamilan 5 bulan, 

prodeuksinya meningkat setelah lahir. 

f. Perubahan suhu tubuh 

            Saat lahir suhu bayi sama dengan suhu ibu, tapi bayi memiliki 

insulasi lemak, luas permukaan tubuh yang besar, sirkulasi yang 

relative buruk serta belum dapat berkeringat dan menggigil, maka 

suhu lingkungan harus diatur 36,5-37,20C, untuk mengurangi 

kehilangan panas dilakukan pengekuran suhu kamar, membungkus 

badan dan kepala bayi, disimpat ditempat tidur hangat  
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g. Perubahan nadi 

            Bayi baru lahir denyut nadi 120-150x/menit, tergantung pada 

aktifitas. Nadi dapat menjadi tidak teratur karena stimulasi fisik atau 

emosional tertentu seperti gerakan involuter, menangis atau 

mengalami perubahan suhu yang tiba-tiba. 

h. Perubahan tekanan darah 

           Tekanan darah pada bayi baru lahir rendah sangat sulit diukur 

secara akurat dengan spignomanometer konvensional, 80-60 / 45-40 

mmHg dan 100/50 mmHg sampai dengan hari kesepuluh. 

i. Perubahan saluran pencernaan 

            Pada kehamilan 4 bulan perencanaan telah terbentuk dan 

janin telah dapat menelan air ketuban dalam jumlah cukup, absorpsi 

air ketuban terjadi mulai mukosa seluruh saluran pencernaan. 

j. Perubahan endokrin  

            Pada kehamilan 10 minggu kortikotropin telah ditemukan 

dalam hipofisis, hormon ini diperlukan untuk mempertahankan granula 

supra renalis. Kelenjar adrenal pada waktu relative lebih besar 

dibandingkan orang dewasa, kelenjar thyroid sudah sempurna saat 

lahir dan sudah mulai berfungsi seblum lahir. 

k. Perubahan keseimbangan air dan fungsi ginjal  

            Glomelurus mulai dibentuk pada janin umur 8 minggu. Pada 

kehamilan 28 minggu jumlah sekitar 350.000, ginjal janin mulai 

berfungsi pada usia kehamilan 3 bulan. Hingga umur tiga hari ginjal 

bayi belum dipengaruhi oleh pemberian air minum, sesudah 5 hari 

ginjal mulai memproses air yang didpat dari luar. 

l. Perubahan susunan saraf  

            Pada trimester akhir hubungan antara syaraf dan fungsi otot-

otot menjadi lebih sempurna, sehingga janin diatas 32 minggu dapat 

hidup diluar kandungan. Pada kehamilan z bulan mata janin sangat 

sensitive terdhadapt cahaya. 
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6. APGAR Scare  

 Menurut Walyani, ES, dkk. (2014: hal 141-143) APGAR yaitu 

Appearance (warna kulit). Pulse (denyut jantung), Grimace (respon 

reflek), Activity (tonus otot), dan Respiration (pernafasan). Evaluasi ini 

digunakan mulai 5 menit pertama sampai 10 menit. Hasil pengamatan 

masing-masing aspek ditulis dalam skla skor 0-2. 
Tabel 2.6 : Penilaian APGAR Score 

Aspek pengamatan 
bayi baru lahir  

Skor 
0 1 2 

Appeareance/warna 
kulit 

Seluruh tubuh 
bayi berwana 
kebiruan 

Warna kulit 
tubuh normal, 
tetapi tangan 
dan kaki 
berwarna 
kebiruan 

Warna kulit 
seluruh tubuh 
normal  

Pulse (denyut 
nadi/menit) 

Denyut jantung 
tidak ada 

Denyut jantung 
<100 kali per 
menit 

Denyut jantung 
>100 kali per 
menit 

Grimace/tunus otot Tidak ada respon 
terhadap 
stimulasi  

Wajah meringis 
saat distimulasi  

Meringis, 
menarik, batuk 
atau bersin 
saat stimulasi 

Activity/gerakan janin Lemah, tidakada 
gerakan 

Lengan dn kaki 
dalam posisi 
fleksi dengan 
sedikit gerakan 

Bergerak aktif 
dan spontan 

Resiratory/pernafasan 
bayi 

Tidak bernafas, 
pernafasan 
lambat dan tidak 
teratur 

Menangis lemah, 
terdengar seperti 
merintih 

Menangis kuat, 
pernafasan 
baik dan teratur 

           Sumber : Walyani, ES, dkk. (2014: hal 141). 
 

 Penilaian APGAR 5 menit pertama dilakukan saat kala III 

persalinan dengan menempatkan bayi baru lahir di atas perut pasien dan 

ditutupi dengan skimut atau handuk kering yang hangat. 
Tabel 2.7 : Pengamatan BBL Hasil   

Aspek pengamatan 5 menit pertama 10 menit pertama 
A = Appeareance/warna kulit   
P = pulse (denyut nadi/menit)   
G = Grimace /tunus otot   
A = Activity/gerakan janin   
R = Resiratory/pernafasan 
bayi 

  

Jumlah skor    
           Sumber : Walyani, ES, dkk. (2014: hal 141). 
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 Hasil dijumlahkan kebawah untuk menentukan 

penatalaksanaan BBL dengan tepat, hasil penelitian pada 5 menit 

pertama merupakan patokan dalam penentuan penanganan segera 

setelah lahir. 
Tabel 2.8 : Penanganan BBL berdasarkan  APGAR skor  

Nilai APGAR Skor Lima Menit pertama Penanganan 
0 – 3 1. Tempatkan ditempat hangat 

dengan lampu sebagai sumber 
penghangat 

2. Pemberian oksigen 
3. Resusitasi  
4. Stimulasi 
5. Rujuk 

4 – 6 1. Tempatkan dalam tempat yang 
hangat  

2. Pemberian oksigen 
3. Stimulasi 

7 – 10 1. Dilakukan penatalaksanaan 
sesuai dengan bayi normal  

   Sumber : Walyani, ES, dkk. (2014: hal 141). 
 

7. Adaptasi Bayi Baru Lahir di Luar Uterus 

Menurut Muslikhatun, WN. (2010: hal 10-19) adaptasi neonatal 

(bayi baru lahir) adalah proses penyesuaian fungsional neonates dari 

kehidupan di dalam uterus ke kehidupan diluar uterus. Kemampuan 

adaptasi fisiologis ini disebut juga homeostasis. Homeostasis adalah 

kemampuan memeprtahankan fungsi-fungsi vital, bersifas dinamis, 

dipengaruhui terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Masa neonates 

lebih tepat jika jika dipandang sebagai masa adaptasi dari kehidupan intra 

uterin menuju kehidupan ekstrauterin dari sebagai system. 

a. Sistem pernafasan 

Perkembangan sistem pulmoner tejadi sejak masa embrio, 

tepatnya pada umur kehamilan 24 hari. Pada umur kehamilan 24 hari 

bakalal paru-paru terbantuk. Pada umur kehamilan 26 -28 hari kedua 

bronchi membesar. Pada umur kehilan 6 minggu terbentuk sigmen 

bronkus. Pada umur kehmilan 12 minggu terjadi difrensiasi lobus. 

Pada umur kehamilan 24 minggu terbentuk alfolus. Pada umur 

kehmilan 28 miinggu terbentuk srukfatan. Pada umur kehamian 34-36 

minggu struktur paru-paru matang, artinya paru-paru sudah bias 

mengembangkan sistem alveoli. Selama dalam uterus, janin 
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mendapat oksigen dari pertukan gas melalui plasenta. Setelah bayi 

lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. 

Pernapasan pertama pada normal terjadi dalam waktu 30 

menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk 

mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya srukfatan yang 

dengan menarik nafas dan mengeluarkan naas dengan merintih 

sehingga udara tertertahan didalam. Respirasi pada neonates 

biasanya pernafasan diagfragmatik dan abdominal, sedangkan 

frekuensi dan dalamnya belum teratur. Apabila srukfatan berkurang, 

maka alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku sehingga terjadi 

atelektasis. Dalam keadaan anoksia neonatus masih dapat 

memepertahankan hidupnya karena adanya kelanjutan metabolism 

anaerobik. 

b. Suhu Tubuh 

Terdapat mekanisme kemungkinan kehilangannya panas 

tubuh bayi baru lahir ke lingkungannya 

1) Konduksi  

Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke bayi ke benda sekitarnya 

yang kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari 

tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung) 

2) Konveksi  

Panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang 

bergerak (jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan 

dan suhu udara) 

3) Radiasi  

Panas dipancarkan dari bayi baru lahir, keluar tubuhnya 

kelingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara dua 

objek yang mempunyai suhu berbeda). 

4) Evaporasi  

Panas hilang melalui proses penguapan terggantung kepada 

kecepatan dan kelembaban udara (perpindahan panas dengan 

cara merubah cairan menjadi uap). Evaporasi dipengaruhi oleh 

jumlah panas yang dipakai, tingkat kelembaban udara, aliran 

udara yang melewati. 
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c. Metabolisme 

Luas permukaan tubuh neonates, relativ lebih luas dari tubuh 

orang dewasa sehingga metabolism basal per kg BB akan lebih 

besar. Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru sehingga energi di peroleh dari metabolisme karbohidrat dan 

lemak. 

Pada jam-jam pertama energi didapatkan dari karbohidrat. 

Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah 

mendapatkan susu kurang lebih pada hari keenam, pemenuhan 

kebutuhan energy bayi 60% didapatkan dari lemak dan 4-% dari 

karbohidrat. 

d. Peredaran darah 

Fetus (janin) menerima oksigen dan makan dari plasenta, 

maka seluruh darah fetus harus melaui pelasenta. Semau darah 

tercampur, antara darah yang direoksigenisasi dari plasenta dan 

darah yang telah dideoksigenasasi dan plasenta dan darah yang telah 

dideoksigenasasi ketika meninggalkan fetus untuk masuk kembali 

kedalam plasenta.  

e. Keseimbangan air dan fungis ginjal  

Tubuh bayi baru lahir megandung  relativ banyak air dan kadar 

natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler 

luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron masih 

belum sebanyak orang dewasa ketidakseimbangan luas permukaan 

glomelurus dan voleme tubulusproksimal, serta renal bood flow relativ 

kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa. 

f. Immunoglobulin 

Pada neonates tidak terdapat sel plasenta pada sum-sum 

tulang, lamina propia ilium serta apendiks. Plasenta merupakan sawar 

sehingga fetus bebas dari antigen dan setres imunologis.   

Pada bayi baru ahir hanya terdapat gama globulin G, sehingga 

imunologi dari ibu dapat melalui plasenta karena berat molukulnya 

kecil. Tetapi bila da infeksi yang dpat melalui plasenta (lues, 

toksoplasma, herpes, simpleks dan lain-lain), reaksi imunologis dapat 
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terjadi dengan pembentukan sel plasma dan atibodi gamma A,G dan 

M. 

g. Traktus Digestivus  

Traktus digestivus relativ lebih berat dan lebih panjang 

dibandingkan dengan orang dewasa. Pada neonates, traktus 

digestive Us mengandung zat berwarna hitam kehijauan yang terdiri 

dari mukopolisakarida dan disebut mekonium. Pengeluaran 

mekonium biasanya dalam 10 jam pertama dan dalam 4 hari biasanya 

tinja sudah berbentuk dan berwarna biasa. Enzim dalam traktus 

digestivus biasanya sudah terdapat pada neonates kecuali amilase 

prankeas. 

h. Hati  

Segera setlah lahir, hati menunjukan perubahan kimia dan 

morfolis, yaitu kenaikan kadar protein serta kadar lemak dan glikogen. 

Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru lahir, daya 

detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna, contohnya 

pemberian obat kloramfenikol dengan dosis lebih dari 50 mg/kg BB/ 

hari dapat menimbulkan gray baby syndrome. 

i. Keseimbangan Asam Basa 

Derajat keasaman (PH)  darah pada waktu lahir rendah, 

karena glikolisis anaerobic. Dalam 24 jam neonatus telah 

mengkompensasi asidosis ini. 

8. Refleks Pada Bayi Baru Lahir 

Tabel 2.9 : Reflek Pada Bayi Baru Lahir  
 
No Refleks Respon Normal Respon Abnormal 
 Rooting dan 

menghisap 
Bayi baru lahir menolehkan 
kepala ke arah stimulus, 
membuka mulut, dan mulai 
menghisap bila pipi, bibir 
disentuh dengan jari atau 
puting. 

Respon yang lemah 
atau tidak ada respons 
terjadi pada 
prematuritas, penurunan 
atau cedera neurologis, 
atau depresi sistem 
syaraf pusat (SSP). 

 Menelan Bayi baru lahir menelan 
berkoordinasi dengan 
menghisap bila cairan ditaruh 
di belakang lidah. 

Muntah, batuk, atau 
regurgitas cairan dapat 
terjadi, kemungkinan 
berhubungan dengan 
sianosissekunder 
karena prematuritas,  
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No Refleks Respon Normal Respon Abnormal 
   defisit neurologis, atau 

cedera terutama terlihat 
setelah laringoskopi. 

 Ekstrusi Bayi baru lahir menjulurkan 
lidah keluar bila ujung lidah 
disentuh dengan jari atau 
puting. 

Ekstruksi lidah secara 
kontinu, atau 
menjulurkan lidah yang 
berulang-ulang terjadi 
pada kelainan SSP dan 
kejang. 

 Moro Ekstensi simestris bilateral 
dan abduksi seluruh 
ekstremitas, dengan ibu jari 
dan jari-jari telunjuk 
membentuk huruf “c”, diikuti 
dengan abduksi ekstremitas 
dankembali ke fleksi relaks 
jika posisi bayi berubah tiba-
tiba atau jika bayi diletakan 
terlentang pada permukaan 
yang datar. 

Respon asimetris 
terlihat pada cedera 
syaraf perifer (pleksus 
brakialis) atau fraktur 
klavikula atau fraktur 
tulang panjang atau 
kaki. 

 Melangkah Bayi akan melangkah 
dengan satu kaki dan 
kemudian kaki lainnya 
dengan gerakan berjalan bila 
satu kaki disentuh pada 
permukaan rata. 

Respon asimetris 
terlihat pada cedera 
syaraf SSP atau perifer 
atau fraktur tulang 
panjang kaki. 

 Merangkak Bayi akan melangkah 
dengan satu kaki dan 
kemudian kaki lainnya 
dengan gerakan berjalan bila 
satu kaki disentuh pada 
permukaan rata. 

Respon asimetris 
terlihat pada cedera 
syaraf SSP atau perifer 
atau fraktur tulang 
panjang kaki. 

 Tonik leher 
atau fencing 

Ekstremitas pada satu sisi 
dimana saat kepala 
ditolehkan akan ekstensi, 
dan ekstremitas yang 
berlawanan akan fleksi bila 
kepala bayi ditolehkan disatu 
sisi selagi beristirahat. 

Respon presisten 
setelah bulan keempat 
dapat menandakan 
cedera neurologis. 
Respon menetap 
tampak pada cedera 
SSP dan gangguan 
neurologis. 

 Terkejut Bayi melakukan abduksi dan 
fleksi seluruh ekstremitas 
dan dapat mulai menangis 
mendapat gerakan 
mendadak atau suara keras. 

Tidak adanya respon 
dapat menandakan 
defisit neurologis atau 
cedera. Tidak adanya 
respon secara lengkap 
dan konsisten terhadap 
bunyi keras dapat 
menandakan ketulian. 
Repon menjadi tidak 
ada atau berkurang 
selama tidur malam. 
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No Refleks Respon Normal Respon Abnormal 
 Ekstensi silang Kaki bayi yang berlawanan 

akan fleksi dan kemudian 
ekstensi dengan cepat 
seolah-olah berusaha untuk 
memindahkan stimulus ke 
kaki yang lain bila di letakan 
terlentang, bayi akan 
mengekstensikan satu kaki 
sebagai respon terhadap 
stimulus pada telapak kaki. 

Respon yang lemah 
atau tidak ada respon 
yang terlihat pada 
cedera syaraf perifer 
atau fraktur tulang 
panjang. 

 Glabellar 
“blink” 

Bayi akan berkedip bila 
dilakukan 4 atau 5 ketuk 
pertama pada batang hidung 
saat mata terbuka. 

Terus berkedip dan 
gagal untuk berkedip 
menandakan 
kemungkinan gangguan 
neurologis. 

 Palmar grasp Jari bayi akan melekuk di 
sekeliling benda dan 
menggenggamnya seketika 
bila jari diletakkan di tangan 
bayi. 

Respon ini berkurang 
pada prematuritas. 
Asimetris terjadi pada 
kerusakansyaraf perifer 
(pleksus brakhialis) atau 
fraktur humerus. Tidak 
ada respon yang terjadi 
pada defisit neurologis 
yang berat. 

 Plantar grasp Jari bayi akan melekuk 
disekeliling benda seketika 
bila jari diletakkan di telapak 
kaki bayi. 

Respon yang berkurang 
terjadi pada 
prematuritas. tidak ada 
respon yang terjadi 
pada devisit neurologis 
yang berat. 

 Tanda 
Babinski 

Jari-jari kaki bayi akan 
hiperekstensi dan terpisah 
seperti kipas dari dorsofleksi 
ibu jari kaki bila satu sisi kaki 
digosok dari tumit ke atas 
melintas bantalan kaki. 

Tidak ada respon yang 
terjadi pada devisit SSP. 

         Sumber :Sonddakh,  J. (2013: hal 154-155). 

9. Asuhan Kebidanan pada Neonatus 

Menurut JKPK-KR, (2009; h. 140) kunjungan neonatal pada neonatus 

a. Saat lahir sampai 2 jam pertama 

1) Mencegah kehilangan panas 

2) Bersihkan jalan nafas bila perlu 

3) Keringkan dan tetap jaga kehangatan 

4) Memotong dan merawat tali pusat tanpa membubuhi apapun kira-

kira 2 menit setelah lahir 

5) Inisiasi menyusui dini 

6) Pencegahan perdarahan 
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7) Pencegahan infeksi mata dengan memberikan suntikan vitamin KI 

1mg intramuskular di paha kiri anterolateral setelah inisiasi 

menyusui dini 

b. Pemberian imunisasi hepatitis B 0.5 mL intramuskular di paha kanan 

kra-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. Kunjungan neonatal 

pertama (6 sampai 24 jam) 

1) Memastikan bayi dalam keadaan baik dengan menjaga 

kehangatan bayi. nilai kehangatan bayi setiap 4 jam 

2) Monitor keadaan umum ibu 

3) Konseling tentang pemberian ASI  

4) Konseling perawatan bayi baru lahir 

5) Penjadwalan ulang kunjungan neonates 

c. Kunjungan neonatal kedua (2-6 hari) 

1) Menanyakan kepada ibu masalah yang dihadapi oleh bayinya 

seperti minum, defekasi, berkemih, tidur, kebersihan kulit, 

keamanan 

2) Perawatan tali pusat 

3) Pemberian ASI 

4) Tanda bahaya bayi 

5) Menentukan tindakan dan pemberian pengobatan jika diperlukan 

6) Menjaga kehangatan bayi 

7) Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 

8) Melakukan konseling pada ibu  

d. Kunjungan neonatal kedua (1-6 minggu) 

Menurut Vivian, (201; h. 39), kunjungan neonatal kedua (1-6 hari) 

1) Menanyakan mengenai kondisi kesehatan bayi secara keseluruhan 

2) Menanyakan masalah-masalah yang di alami terutama dalam 

proses menyusui 

3) Jika bayi sakit klasifikasikan penyakit 

4) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi  
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10. Komplikasi pada Bayi Baru Lahir  

a. Asfeksia  

   Menurut JNPK-KR, (2008; h. 146) asfiksia adalah keadaan 

dimana bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah 

lahir. 

Penatalaksanaan bayi asfiksia  

1) Jaga bayi tetap hangat 

2) Atur posisi bayi dengan kepala ekstensi 

3) Isap lender 

4) Keringkan dan rangsang bayi 

5) Atur kembali posisi bayi dan hangatkan bayi  

6) Lakukan penilaian bayi, bila bayi bernafas normal maka lakukan 

asuhan bayi pasca resusitasi jika bayi megap-megap mulai lakukan 

ventilasi 

7) Tahap ventilasi 

a) Pemasangan sungkup 

b) Lakukan 2 kali ventilasi 

c) Lihat apakah dada mengembang atau tidak jika tidak 

mengembang maka periksa  

(1) Posisi sungkup pastikan tidak ada udara yang bocor 

(2) Periksa posisi kepala pastikan posisi sudah menghirup 

(3) Pastikan cairan atau lender dimulut, bila ada lender cairan 

lakukan penghisapan 

(4) Lakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air (ulangan), 

bila dada mengembang lakukan tahap berikutnya  

d) Ventilasi 20 kali dalam 30 detik 

e) Ventilasi, setiap 30 detik hentikan dan lakukan penilaian ulang 

pernafasan 

f) Siapkan rujukan jika bayi belum bernafas spontan sesudah 2 

kali menit resusitasi  

g) Lanjutkan ventilasi sambil memeriksa denyut jantung bayi 
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b. Hipotermi  

    Menurut Muslihatun, (2010; h. 189), hipotermi adalah suhu 

tubuh bayi dibawah 360 C atau kedua kaki atau tangan teraba dingin. 

Penatalaksanaan hipotermi adalah dengan cara mengembalikan suhu 

tubuh diatas 360 C dengan berbagai cara yaitu menghangatkan 

dengan cara memasukan bayi kedalam inkubator atau diberi sinar 

lampu dan menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu dengan 

motode kanguru. 

c. Prematuritas dan BBLR 

    Menurut Purwoastuti, dkk, (2015; h. 115), BBLR dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1) BBLSR (Bayi baru lahir sangat rendah) bila lahir berat kurang dari 

1500 gram  

2) BBLR (Bayi Baru Lahir Rendah) bila berat lahir 1.501 gram-2.499 

gram.  

    Penanganan umum prematuritas atau BBLR adalah 

mempertahankan suhu bayi agar tetap normal, pemberian minum, dan 

mencegah infeksi.Bayi dengan BBLR juga sangat rentan terjadi 

hipotermia, sehingga harus selalu dijaga kehangatan tubuhnya dengan 

sering memeluk dan menggendong bayinya. Motode kanguru atau 

perawatan bayi adalah salah satu cara menghangatkan bayi. Cara lain, 

bayi jangan sering dimandikan sebelum berumur 6 jam sesudah lahir, 

bayi selalu diselimuti dan ditutupi kepalanya, serta menggunakan lampu 

penghangat atau alat pemancar panas. 

d. Kejang  

               Kejang atau spesma atau tidak sadar dapat disebabkan oleh 

asfiksi neonatorum, hipoglikemi atau merupakan tanda meningitis atau 

masalah pada susunan saraf.Diantara episode kejang yang terjadi, 

bayi mungkin tidak sadar, letargi rewel, atau masih normal. Spasme 

pada tetanus neonatorum hampir mirip dengan kejang, tetapi kedua 

hal tersebut harus dibedakan karena menejemen keduanya berbeda. 
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E. Keluarga Berencana 

1. Pengertian Keluarga Berencana 

Keluarga berencana (KB) adalah suatu upaya peningkatan dan 

peran serta masyarakat mulai mendewasa usia perkawinan, pengaturan 

kelahiranm pembinaan ketahan keluarga, meningkatkan keluarga kecil 

bahagia dan sejahtera ( Sukarni, 2013; h. 363). 

Keluarga berencana adalah upaya pengaturan kelahiran anak, 

jarak dan usia ideal melahirkan, mengaur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas ( Bakar, SA. 2014; h. 158). 

Keluarga berencana merupakan usaha suami istri untuk mengukur 

jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk 

konrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. 

Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki 

mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur 

yang sudah dibuahi untuk berimplementasi (melekat) dan berkembang 

didalam rahim (Purwoastuti, E. 2014; h. 182). 

2. Metode Keluarga berencana program postpartum 

Menurut Manuaba, dkk. (2010; h. 592) dalam melakukan 

pemilihan metode kontrasepsi perlu diperhatikan ketepatan bahwa makin 

rendah pendidikan masyarakat, semakin efektif metode KB yang 

dianjurkan yaitu kontrasepsi mantap, suntik KB, susuk KB atau AKBK 

(alat susuk bawah kulit), AKDR/IUD. 

3. Tujuan program KB 

Menurut Bakar, SA. ( 2014: hal 160) tujuan program KB yaitu : 

a. Mengatur kehamilan yang diinginkan 

b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan 

ank 

c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pndidikan, konseling, dan 

pelayanan keluarga berencana  

d. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan 

jarak kehamilan  
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4. Sasaran program kb 

Menurut (Sulistyawati, A. 2013: hal 14), sasaran KB yaitu  

a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% 

pertahun 

b. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per 

perempuan. 

c. Menurunnya PUA yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin 

menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara 

kontasepsi (unmet need) menjadi 6% 

d. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5% 

e. Meningkatnya penggunaan motode kontrasepsi yang rasional, 

efektif,dan efesien.  

f. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 

21 tahun. 

g. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tubuh kembang 

anak.  

h. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 

yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. 

i. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam menyelenggarakan 

pelayanan program KB Nasional.  

5. Perencanaan keluarga dan penapisan klien  

a. Perencanaan keluarga 

1) Seorang perempuan sudah melahirkan, setelah ia mendapat haid 

yang pertama (menarche)  

2) Kesuburan seorang perempuan akan terus berlangsung sampai 

mati haid (menopause) 

3) Kehamilan dan kelahiran terbaik, artinya resiko paling rendah 

untuk ibu dan anak antara 20-35 tahun 

4) Persalinan pertama dan kedua paling rendah resikonya 

5) Jarak antara dua kelahiran sebaiknya 2-4 tahun 

Dari faktor-faktor tersebut diatas bisa melakukan perencanaan 

keluarga sebagai berikut : 

1) Fase menunda kehamilan  

2) Fase menjarangkan kehamilan 2-4 tahun 
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3) Fase tidak hamil lagi 

Pemilihan kontrasepsi yang rasional  

1) Fase menunda kehamilan, KB yang bisa digunakan : Pil, IUD, 

Sederhana, Implan, Suntik  

2) Fase menjarangkan kehamilan 2-4 tahun, KB yang bisa digunakan 

: IUD, Suntik, Minipil, Pil, Implan, Sederhana 

3) Fase tidak hamil lagi, KB yang bisa digunakan : Steril, IUD, 

Implan, Suntik, Sederhana, Pil 

b. Penapisan klien  

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian sutu 

metode kontrasepsi (misalnya : Pil, suntik atau AKDR) berfungsi untuk 

menentukan apakah ada : 

1) Kahamilan  

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

3) Masalah (misalnya : diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien, keadaan ini bisa diselesaikan 

dengan cara anamnesis terarah, sehingga masalah utama dapat 

dikenali atau kemungkinanhamil dapat disingkirkan. Sebagian besar 

cara kontrasepsi bisa digunakan kecuali AKDR dan kontrasepsi 

mantap tidak membutuhkan pemeriksaan fisik dan pengukuran 

panggul. Pemeriksaan laboratorium untuk klien keluarga berencana 

atau klien baru umumnya tidak diperlukan karena : 

1) Sebagian besar klien keluarga berencana berusia muda 16-35 

tahun dan umumnya sehat 

2) Pada wanita masalah kesehatan reproduksi membutuhkan 

perhatian (misalnya : kanker genetalia dan payudara, fibroma 

uterus) jarang didapat pada usia sebelum 35 atau 40 tahun. 

3) Pil kombinasi dosis rendah yang sekarang tersedia (berisi 

estrogen dan progesteron) lebih baik dari pada produk 

sebelumnya karena efek samping lebih sedikit dan jarang 

menimbulkan masalah medis 
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4) Pil progestin suntikkan dan susuk bebas dari efek yang 

berhubungan dengan estrogen dan dosis progestin yang 

dikeluarkan per hari bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 

Tanyakan kepada klien hal-hal di bawah ini, bila semua 

jawaban TIDAK.Klien bisa menggunakan KB yang diingiknan. 
Tabel 2.10 : Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Nonoperatif 

Metode hormonal (pil kombinasi, progestin, 
suntikksn dan susuk)  

YA TIDAK  

Apakah hari pertama haid terahir 7 hari yang lalu 
atau lebih 

  

Apakah klien menyusui dan kurang dari 6 minggu 
pascapersalinanan  

  

Apakah pernah mengalami perdarahan 
/perdarahan bercak antara haid setelah senggama 

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata     
Apakah pernah nyeri kepala hebat atau 
gangguaan visual   

  

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, pada atau 
dada, tungkai bengkak (oedema)  

  

Apakah pernah mengalami tekanan darah diatas 
160/90 mmHg (sistolik) atau 90 mmHg (diastolic) 

  

Apakah ada masa atau benjolan pada payudara   
Apakah anda sedang minum obat-oabatan anti 
kejang (epilepsy)   

  

AKDR (semua pelepas tembaga dan progestin)
  

  

Apakah hari pertama haid terahir 7 hari yang lalu   
Apakah klien mempunyai pasangan seks yang lain   
Apakah pernah mengalami penyakit IMS   
Apakah pernah mangalami penyakit radang 
panggul atau kehamilan ektopik  

  

Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih dari 
1-2 pembalut setiap 4 jam) 

  

Apakah pernah mengalami hiad lama lebih dari 8 
hari 

  

Apakah pernah mengalami disminorhea yang 
membutuhkan analgetika dan atau istirahat baring 

  

Apakah pernah mengalami 
perdarahan/perdarahan bercak antara haid atau 
setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami penyakit jantung 
vulvular atau kongengetal  

  

      Sumber :Sefudin, AB. (2012; h. 10) 

1) Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu pascapersalinan 

maka pil kombinasi adalah metode pilihan terahir. 

2) Tidak cocok untuk pil progestin (minipil), suntikan (DMPA atau 

NET-EN) atau susuk. 

3) Tidak cocok untuk suntikkan progestin (DMPA atau NET-EN) 
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Tabel 2.11 : Daftar tilik penapisan klien metode operatif (tuberkoloni) 

Keadaan klien  Dapat dilakukaan pada 
fasilitas rawat jalan  

Dilakukaan pada 
fasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik 

Keadaan umum baik, 
tidak ada tanda-tanda 
penyakit jantung, paru 
atau ginjal  

Diabetes tidak 
terkontrol, riwayat 
pembekuan darah, 
ada tanda-tanda 
penyakit 
jantung,paru atau 
ginjal 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah <160/100 mmHg  
Berat badan  35-85 mmHg >85 kg ; <35 kg 
Riwayat operasi 
abdomen / panggul 

Bekas seksio sesarea 
(tanpa perlekatan) 

1Operasi abdomen 
lainnya, perlekatan 
atau terdapat 
kelainan pada 
pemeriksaan 
panggul 

Riwayat radang 
panggul,hamil 
ektopik,apendisitas 

Pemeriksaan dalam 
normal 

Pemeriksaan dalam 
ada  kelainan 

Anemia Hb ≥ 8 gr % Hb < 8 g % 
     Sumber :Sefudin, AB. (2012; h. 11) 

Tabel 2.12 Daftar tilik penapisan klien metode operasi (vasektomi) 

Keadaan klien Dapat dilakukan pada 
fasilitas rawat jalan 

Dilakukan pada 
fasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, tidak 
ada tanda-tanda penyakit 
jantung,paru,atau ginjal 

Diabetes tidak 
terkontrol,riwayat 
pembekuan 
darah,ada tanda-
tanda penyakit 
jantung,paru atau 
ginjal 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah <160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
Infeksi atau kelainan 
skrotum / inguinal 

 Normal Tanda-tanda infeksi 
atau ada kelainan 

4) Anemia Hb ≥ 8 gr %  Hb < 8 g % 
    Sumber :Sefudin, AB. (2012; h. 12) 
 

6. Jenis Metode KB Pasca Persalinan 

a. Non hormonal 

1) Metode Amenore Laktasi (MAL) 

  Menurut Saefudin, AB, dkk. (2011; h. 11-12), Laktational 

Amenorrahea Method (LAM) adalah metode kontasepsi 

sementara yang mengandalkan pemberian Air susu Ibu (ASI) 

secara ekslusif, artinya hanya memberikan SI saja tanpa 
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tambahan makanan dan minuman apapun. Metide Amenorea 

Laktasi (MAL) atau lactational Amenorrhea Method (LAM) dapat 

dikatakan sebai medode keluarga berencana ilmiah (KBA) atau 

natural family panning, apabila tidak dikombinasi dengan metode 

lainnya. (Th. Endang Purwoastuti, 2014: hal 203) 

a) Cara kerja   : Penundaan / penekananovulasi. 

b) Efek samping : Tidak ada 

c) Keuntungan metode amenore laktasi (MAL) 

d) Keuntungan kontrasepsi 

(1) Efektivitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan 

pasca persalinan). 

(2) Segera efektif. 

(3) Tidak mengganggu senggama. 

(4) Tidak ada efek samping secara sistemik. 

(5) Tidak perlu pengawasan medis. 

(6) Tidak perlu obat atau alat. 

(7) Tidak biaya. 

e) Keuntungan non kontrasepsi 

(1) Untuk Bayi : mendapatkan kekebala pasif 

Sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk 

tumbuh kembang bayi yang optimal, Terhindar dari   

keterpaparan terhadap kontaminasi dari air,susu lain atau 

formula, atau alat minum yang dipakai 

(2) Untuk Ibu 

Mengurangi pendarahan pasca persalinan Mengurangi 

risiko anemia. Meningkatkan hubungan psikologik ibu dan  

bayi 

f) Keterbatasan metode amenore laktasi (MAL) 

(1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan segera 

menyusui selama 30 menit pasca persalinan  

(2) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. 

(3) Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau  

sampai dengan 6 bulan. 
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(4) Tidakmelindungi terhadap IMS termasuk   virus hepatitis  

B/HBV dan HIV/AIDS.  

2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Menurut Saiffudin, dkk. (2010; h. 74-75), alat kontrasepsi 

yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang  

menghasilkan  indung telur sehingga tidak terjadi  pembuahan, 

terdiri dari bahan plastik polietilena, ada yang dililit  oleh tembaga 

dan   ada  yang  tidak. 

a)  Cara kerja: 

Mencegah terjadinya fertilisasi, tembaga pada AKDR  

menyebabkan  reaksi inflamasi  steril, toksik buat sperma 

sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. 

Keuntungan 

(1) Efektivitas tinggi, 99,2-99,4% ( 0,6 –0,8 kehamilan/100 

perempuan dalam 1 tahun pertama) 

(2) Dapat efektif segera setelah pemasangan 

(3) Metode jangka panjang 

(4) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat 

(5) Tidak mempengaruhi hubungan social 

(6) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu 

takut untuk hamil 

(7) Tidak ada efek samping hormonal 

(8) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI 

(9) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah 

abortus (apabila tidak terjadi infeksi) 

(10) Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih 

setelah haid terakhir) 

(11) Tidak ada interaksi dengan obat-obat 

(12) Membantu mencegah kehamilan ektopik 

g) Keterbatasan 

(1) Tidak  mencegahInfeksiMenular Seksual(IMS) 

(2) Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau 

perempuan yang  sering berganti pasangan 

(3) Diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis 
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(4) Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri 

(5) Klien harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke 

waktu. Untuk melakukan ini perempuan harus 

memasukkan jarinya ke dalam vagina, sebagian 

perempuan tidak mau melakukan ini.(Saiffudin, dkk. Buku 

panduan praktis pelayanan kintrasepsi.  

2. Kontrasepsi Mantap (Tubektomi dan Vasektomi) 

Menurut Bakar,  SA. 2014; h. 189), kontrasepsi Mantap 

dibagi Mendjadi dua yaitu : 

1) Tubektomi 

Tubektomi adalah salah satu metode mantap dengan 

cara operasi pada wanita yaitu tindakan penutupan 

(pemotongangan, pengikatan, pemasangan cincin) pada 

kedua saluran telur kanan kiri sehingga sel teur tidak dapat 

melewati saluran telur. (H.M . Sukmawat Abu Bakar, 2014: hal 

189) 

a) Waktu penggunaannya 

1) Idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan 

2) Dapat dilakukan segera setelah persalinan atau 

setelah operasi sesar 

3) Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah 

persalinan, ditunda 4 – 6 minggu. 

b) Manfaat  

1) Kontrasepsi 

2) Efektivitasnya tinggi 99,5% (0,5 kehamilan per 100 

perempuan selama tahun pertama penggunaan) 

3) Tidak mempengaruhi proses menyusui 

4) Tidak bergantung pada faktor sanggama 

5) Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko 

kesehatan yang serius. 

6) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang 

7) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual 

8) Non Kontrasepsi 

9) Berkurangnya risiko kanker ovarium 
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c) Keterbatasan 

1) Harus dipertimbangkan sifat permanen kontrasepsi ini 

(tidak dapat dipulihkan kembali, kecuali dengan operasi 

rekanalisasi) 

2) Dilakukan oleh dokter yang terlatih 

2) Vasektomi  

Vasektomi ( Metode Operasi Pria /MOP) adalah 

prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria 

dengan cara mengoklusi vasadeferensia sehingga alur 

transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi ( 

penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. 

a) Jenis 

1) Insisi 

2) Vasektomi TanpaPisau(VTP) 

b) Waktu 

Bisa dilakukan kapan saja 

c) Keuntungan 

1) Efektivitas tinggi 99,6-99,8% 

2) Sangat aman, tidak ditemukan efek samping jangka 

panjang 

3) Morbiditas dan mortalitas jarang 

4) Hanya sekali aplikasi dan efektif dalam jangka panjang 

5) Tinggi tingkat rasio efisiensi biaya dan lamanya 

penggunaan kontrasepsi 

d)   Keterbatasan 

1) Tidak efektif segera, WHO menyarankan kontrasepsi 

tambahan selama 3 bulan setelah prosedur (kurang 

lebih 20 kali ejakulasi) 

2) Teknik tanpa pisau merupakan pilihan mengurangi 

perdarahan dan nyeri dibandingkan teknik insisi. 

(Saiffudin, dkk. Buku panduan praktis pelayanan 

kintrasepsi.  
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b. Hormonal 

Hormon Progestin adalah metode kontrasepsi dengan 

menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesterone 

1) Pil  

Menurut Sulistyawati, A. (2013; h.  74-76) 

a) Keuntungan 

(1) Efektif jika diminum setiap hari di waktu yang sama 

(0,05-5 kehamilan / 100 perempuan dalam 1 tahun 

pertama) 

(2) Tidak diperlukan pemeriksaan panggul 

(3) Tidak mempengaruhi ASI 

(4) Tidak mengganggu hubungan seksual 

(5) Kembalinya fertilitas segera jika pemakaian dihentikan 

(6) Mudah digunakan dan nyaman 

b) Efek samping kecil 

c) Keterbatasan 

(1) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang 

sama 

(2) Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar 

(3) Risiko kehamilan ektopik, tetapi risiko ini lebih rendah 

jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak 

menggunakan minipil 

(4) Efektifitas menjadi rendah bila digunakan bersamaan 

dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi 

(5) Tidak mencegah IM 

2) Injeksi / Suntikan 

a) Jenis 

Menurut Bakar, SA. (2014; h. 189), Tersedia dua jenis 

kontrasepsi suntikan yang mengandung progestin, yaitu : 

(1) Depomendroksiprogesteron (DMPA), mengandudng 

150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan 

cara disuntikan intamuskular (di daerah bokong). 

(2) Depo noretisteron enantat (Depo Noristerat), 

mengandung 200 mg noretindron enantat, diberikan 
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setiap dua bulan disuntikan dengan cara disuntikan 

intramuscular. 

b) Cara kerja  

(1) Mencegah ovulasi 

(2) Mengentalkan lender serviks sehingga menurunkan 

kemampuan penetrai sperma 

(3) Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan antrofi 

(4) Menghambat transportasi gamet oleh tuba  

c) Efektifitas  

Kedua kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektifitas yang 

tinggi, dengan 30 % kehamilan per 100 perempuan per 

tahun, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur 

sesuai jadwal yang ditentukan 

d) Keuntungan 

(1) Sangat efektif (0,3 kehamilan per 100 perempuan 

dalam 1 tahun pertama 

(2) Pencegahan kehamilan jangka panjang 

(3) Tidak berpengaruh pada hubungan suami isteri 

(4) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak 

berdampak serius terhadap penyakit jantung dan 

gangguan pembekuan darah 

(5) Tidak mempengaruhi ASI 

(6) Sedikit efek samping 

(7) Dapat digunakan oleh perempuan usia > 35 tahun 

sampai perimenopause 

(8) Membantu mencegah kanker endometrium dan 

kehamilan ektopik 

(9) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara 

(10) Mencegah beberapa penyebab penyakit radang 

panggul 

(11) Menurunkan krisis anemia bulan sabit (sicle cell) 

e) Keterbatasan 

(1) Sering ditemukan gangguan haid seperti berikut  

(2) Siklus haid yang memendek atau memanjang  
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(3) Perdarahan yang banyak atau sedikit 

(4) Perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak 

(spotting) 

(5) Tidak haid sama sekali 

(6) Klien sangat bergantung pada sarana pelayanan 

kesehatan (harus kembali untuk disuntik) 

(7) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum 

suntikan berikutnya 

(8) Sering menimbulkan efek samping masalah berat 

badan  

(9) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan 

infeksi menular seksual, hepatitis B, atau infeksi virus 

HIV 

(10) Terlambatnya kembali kesuburan setelah 

penghentian penggunaannya 

3) Implan 

 Menurut Sulistyawati, A. (2013; h. 81-82), implan adalah alat 

kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin yang 

dibungkus dalam kapsul silastik silikon polidimetri 

a. Jenis  

(1) Norplant, terdiri atas enam batang silastik lembut 

berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 

mm yang diiisi dengan 36 mg lovenorgestrel. Lama 

kerjanya 5 tahun. 

(2) Implanon, terdiri atas satu batang putih lentur dengan 

panjang kra-kira 40 mm dan diameter 2 mm, yang diisi 

dengan 68 mg 3-keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 

tahun.  

(3) Jadena dan indoplant, terdiri atas dua batang yang 

berisi 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja tiga 

tahun.  
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b. Cara kerja  

(1) Lender serviks menjadi kental. 

(2) Mengganggu proses pembentukan endometrium 

sehingga sulit terjadi implantasi  

(3) Mengurangi transportasi sperma 

(4) Menekan ovulasi 

c. Efektivitas 

Sangat efektif (0,2 – 1 kehamilan per 100 perempuan) 

d. Keuntungan  

(1) Keuntungan kontrasepsi 

(a) Sangat efektif (kegagalan 0,2 -1,0 kehamilan per 

100 perempuan) 

(b) Dayagunatinggi 

(c) Perlindungan jangka panjang (sampai5 tahun) 

(d) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat 

setelah pencabutan 

(e) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam 

(f) Bebasdari pengaruh estrogen 

(g) Tidak mengganggu kegiatan sanggama 

(2) Keuntungan non kontrasepsi 

(a) Mengurangi nyeri haid. 

(b) Mengurangi jumlah darah haid. 

(c) Mengurangi / memperbaiki anemia. 

(d) Melindungi terjadinya kanker endometrium. 

(e) Menurunkan angka kejadian kelainan jinak 

payudara. 

(f) Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit 

radang panggul 

(3) Keterbatasan  

Pada kebanyakan  klien modete ini dapat 

menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan 

bercak (spotting), hipermenorea atau meningkatnya 

jumlah darah haid, serta menorea. Timbulnya keluhan-

keluhan sebagai berikut : 
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(a) Nyeri kepala 

(b) Peningkatan/penutunan berat badan 

(c) Nyeri payudara 

(d) Perasaan mual 

(e) Pening/pusing kepala 

(f) Perubahan perasaan (mood) atau kegelisahan 

(nervousness) 

(g) Membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk 

inersi dan pencabutan  

(h) Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi 

menular seksual AIDS 

(i) Klien tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian 

kontrasepsi ini sesuai dengan keinginan, akan 

tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutan 

(j) Efektifitasnya menurun bila menggunkan obat-

obatan tuberkolosis (rifampisin) atau obat epilepsyi 

( fenitoin dan barbidurat) 

(k) Terjadinya kehamilan etopik sedikit lebih tinggi (1,3 

per 100.000 perempuan pertahun).  

 

F. Konsep Dasar Manajemen  Asuhan Kebidanan 

Manajemen Kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam 

rangkaian / tahapan yang logis untuk pengambilan sutau keputusan 

berfokus pada klien ( Varney, 2007 ).  

Asuhan Kebidanan menggunakan tujuh langkah varney, dimana 

setiap langkah disempurnakan secara sistematis.Langkah pertama dimulai 

dari pengumpulan data dan berakhir dengan evaluasi (Varney, 2007). 

Langkah-langkah tersebut antara lain : 

a. Langkah pertama : Pengumpulan Data Dasar 

1) Data Subyektif  

Data Subyektif adalah data yang didapatkan dari pasien atau 

keluarga pasien suatu pendapat terhadap suatu situasi dan 
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kejadian. Informasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh tim 

kesehatan secara independen tetapi melalui suatu interaksi atau 

komunikasi (Nursalam, 2008).  

Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan keluarga 

dan tim kesehatan yang lain, dimana wawancara tersebut untuk 

mengetahui pada ibu (Nursalam, 2011; h. 122).  

2) Data Obyektif  

Data obyektif adalah data yang dapat diobservasi dan diukur, 

informasi tersebut biasanya melalui “senses”2S (sight, smell) dan 

HT (hearing and touch atau taste) selama pemeriksaan fisik 

(Nursalam, 2011; h. 122).  

4) Langkah Kedua : Interpretasi Data  

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan 

sehingga ditemukan diagnose atau masalah. Diagnosis yang 

dirumuskan dalah diagnosis dalam lingkup praktek ke bidanan yang 

tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal 

yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemuakan dari hasil 

pengkajian.(Mangkuji, B, dkk. 2011; h. 4) 

5) Langkah Ketiga : Diagnosa Potensial  

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah potensial atau 

diagnosis potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah 

diidentifikasi.Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan sambil mengamati pasien, bidan diharapkan 

bersiap-siap bila diagnosis / masalah potensial ini benar-benar terjadi 

langkah ini penting sekal untuk melakukan asuhan yang aman. 

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi 

semua kemungkinan yang dapat muncul.Pada langkah ini, bidan 

mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial berdasarkan 

diagnosis dan masalah yang sudah terindentifikasi atau diagnosis dan 

masalah aktual. 

Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu 

mengantisispaso masalah potensial, tidak hanya merumuskan 

masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan 
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antisipasi agar masalah potensial yang akan terjadi tetapi juga 

merumuskan tindakan antisipasi agar masalah diagnosis potensial 

terjadi. Langkah ini benar meruapakanlangkah yang bersifat antisipasi 

yang rasional dan logis.Kaji ulang diagnosis atau masalah potensial 

yang diidentifikasi sudah tepat. (Surahmindari, RY. 2014; h. 133 - 134) 

6) Langkah Keempat : Identifikasi Kebutuhaan Segera 

Kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh klien dan 

belum teridentifikasi dalam diagnosis dan masalah yang didapatkan 

dengan melakuakan analisis data. Pada langkah ini bidan menetapkan 

kebutuhan terhadap tindakan segera, melaukan konsultasi, kolaborasi 

dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Setelah tu 

mengidentifikasi masalah perlunya tindakan tindakan segara oleh 

bidan aau dokter dan untuk dikunsultasikan atau ditangani bersama 

dengan angota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. 

Langkah ke empat mencerminkan kesinambungan dari proses 

menejemen kebidanan yang terjadi kondisi darurat. Kondisi darurat 

dapat terjadi pada saat pengeolaan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi 

baru lahir. Kondisi daraurat merupakan kondisi kondisi yang 

membutuhkan tindakan dengan segera untuk menangani diagnosis 

maupun masalah darurat yang terjadi dan apabila tidak segera 

dilakukan tindakan segera akan dapat menyebabkan kematian ibu 

maupun anak.  

Pada langkah ini mungkin saja diperlukan data baru yang lebih 

spesifik agara dapat mengetahui penyebab langsung diagnosis dan 

masalah yang ada.Oleh karena itu, diperlukan tindakan segera untuk 

mengetaui penyebabnya. Jadi, tindakan segera selain diatas bias juga 

berupa observasi / pemeriksaan.  

Pada penejelasan diatas menunjukan bahwa bidan dalam 

melakukan tindakan harus sesuai pioritas masalah/kebutuhan yang 

dihadapi kliennya.Setelah bidan merumuskan tindakan yang 

diperlukan dilakukan untuk mengantisipasi diagnosis/ masalah 

potensial paada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan 

tindakan darurat / segera yang harus dirumuskan untuk 

menyelamatkan ibu dan bayi.Dalam rumusan ini, termasuk tindakan 
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segera yang mampu dilakukan secara mandiri atau bersifat rujukan. 

Kaji ulang apakah tindakan segera ini benar-benar dibutuhkan 

(Surahmindari, RY. 2014: h. 134). 

7) Langkah Kelima : Rencana Tindakan  

Pada langkah ini direncanakan tindakan yang menyeluruh yang 

merupakan kelanjutan dari manajemen terhadap diagnose yang telah 

teridentifikasi. Tindakan yang dapat dilakukan berupa observasi, 

penyuluhan atau pendidikan kesehatan dan pengobatan sesuai 

dengan advis dokter. 

Setiap rencana harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu 

bidan dank lien agar dapat dilaksanakan dengn efektif karena klien 

diharapkan juga akan melaksanankan rencana tersebut (Surahmindari, 

RY. 2014: h. 134). 

8) Langkah keenam : pelaksanaan rencana asuhan (Implementasi)  

Pada langkah ini dilakukan asuhan langsung secara efesien 

dan aman. Pada langkah keen mini, rencana asuhan menyeluruh 

seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara 

efesian dana aman. Perencanaan ini dapat dilakuakan seluruhnya oleh 

bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim lainnya. 

Walaupun bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung 

jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. 

Meskipun bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien 

yang mengalami komplikasi, bidan tetap bertangguang jawab dalam 

menejemen asuhan klien untuk terlaksananya rencana asuhan 

bersama.Menejemen yang efesien, mengingat waktu dan biaya, serta 

meningkatkan mutu dan asuhan klien.Kaji ulang apakah semua 

rencana asuhan telah dilaksanakannya. (Surahmindari, RY. 2014: hal 

135) 

9) Langkah ketujuh : Evaluasi  

Pada langkah ketujuh, ini dilakukan evaluasi keefektifan 

asuhan yang telah  diberikan. Hal yang dievalusi meliputi apakah 

kebutuhan telah terpenuhi dan mengatasi diagnosis dan masalah yang 

telah diidentifikasi.Rencana tersebut dapat diangkap efektif jika 

memang benar-bener efektif dalam pelaksanaannya. 
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Ada kemungkinan bahwa sebagain rencana tersebut efektif, 

sedangkan sebagaian lain belum efektif. Mengingat proses 

menejemen asuhan ini merupakan suatu kegiatan yang 

berkesinambungan, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap 

kali asuhan yang ttidak efektif melalui menejemen untuk 

mengidentifikasi mengapa roses menejemen tidak efektif, serta 

melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut. 

Langkah-langkah proses menejemen umumnya berupakan pengkajian 

yang memperjelas proses pemikiran yang melakukan tindakan, serta 

berorientasi pada proses klinis. Oleh karena proses menejemen 

tersebut di dalam situasi klinis dan dua langkah terakhir bergantung 

pada klien dan situasi klinis, maka tidak mungkin proses menejem ini 

dievaluasi hanya dalam tulisan saja (Surahmindari, RY. 2014; h. 135-

136) 

b. SOAP 

Menurut Muslihatun, (2011; h. 21), pendokumentasian atau catatan 

kebidanan dapat diterapkan dengan metode SOAP. Dalam SOAP : S 

adalah data subyektif, O adalah data obyektif, A adalah Analysis atau 

Assesment dan P adalah planning. Merupakan catatan yang sederhana 

jelas, logis dan singkat. 

1) S ( Data Subyektif ) 

Data subyektif merupakan pendokumentasian menejemen kebidanan 

menurut Helen Varney langkah pertama ( pengkajian data) , terutama 

yang diperoleh melalui anamnesis  

2) O ( Data Obyektif )  

Data obyektif merupakan pendokumentasian menejemen kebidanan 

menurut Helen Varney langkah pertama ( pengkajian data), terutama 

data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari 

pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboraturium atau pemeriksaan 

diagnostic lainya. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau 

orang lain dapat dimasukan dalam data obyektif. Data ini member bukti 

gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. 
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3) A (Assesment)  

A (Analysis/Assesment) merupakan pendokumentasian hasil analisis 

dan interprestasi ( kesimpulan ) dari data subyektif dan data obyektif.  

Analysis/Assesment  merupakan pendokumentasian menejemen 

kebidanan menurut Helen Varney langkah kedua, ketiga dan 

keempatsehingga mencakup hal-hal berikut ini diagnosis atau masalah 

potensial dan kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut 

kewenangan bidan, meliputi tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan 

tindakan merujuk klien  

4) Planning  

Planning/perencanaan meruapakan membuat rencana asuhan saat ini 

hasil dan yang akan datang. Renacana asuhan disusun berdasarkan 

hasil analisis dan interprestasi data, dalam planning ini juga harus 

merencanakan evaluasi yaitu tafsiran efek dari tindakan yang tellah 

diambil untuk menilai efektifitas asuhan / hasil pelaksanaan tindakan.  

 

G. KONSEP HUKUM 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN 

PRAKTIK BIDAN 

Pasal 1 

Menurut Walyani, (2013; h.124) 

(1) Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan bidan adalah 

seorang perempuan yang lulus darai pendidikan bidan yang telah 

teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan 

(2) Fasilitas pelayanna kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative 

(3) Surat izin praktek bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti 

tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan 

untuk menjalankan praktek kebidanan 

(4) Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sesuai petunjuk 

dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar 

profesi dan standar operasional prosedur. 
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(5) Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis 

yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang – undanagn 

(6) Obat bebas dalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat 

diperoleh tanpa resep dokter 

(7) Obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru 

yang dapat diperoleh tanpa resep dokter 

(8) Organisasai profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia 

Pasal 2 

1. Bidan dapat menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan 

2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktek mandiri dan atau 

praktek mandiri 

3. Bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (DIII) kebidanan 

Pasal 3 

(1) Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB 

(2) Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yan menjalankan praktik 

pada fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri atau bidan yang 

menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa 

Pasal 4 

1. SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

2. SIPB berlaku selama STR masih berlaku 

Pasal 5 

1. Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, 

bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota dengan melampirkan : 

a. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir 

b. Surat keteranagn sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin 

Praktik 

c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik 

d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar 

e. Rekomendasi dari organisasi profesi 
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2. Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimaan dimaksud pada ayat 

(1) sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir 

3. SIPB sebagaimaan dimaksudkan pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 ( 

satu ) tempat praktik 

4. SIPB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) sebagaimana tercantum 

dalam formulir II terlampir 

Pasal 6 

1. Bidan dalam menjalankaan praktik mandiri harus memenuhi persayratan 

meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan 

2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran peraturan ini  

3. Dalam menjalankan praktek sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

bidan wajib memasang nama praktik kebidanan 

Pasal 7 

SIPB dinyatakan tidak berlaku karena : 

1. Tempat praktik tidak sesuai lagi denagn SIPB 

2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang 

3. Dicabut atas perintah pengadilan 

4. Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi 

5. Yang bersangkutan meninggal dunia 

Pasal 8 

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan 

meliputi : 

1. Pelayanan kebidanan 

2. Pelayanan reproduksi perempuan 

3. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pasal 9 

1. Pelayanan kebidanan sebagaimaan dimaksud dalam pasal 8 huruf a 

ditunjukan kepada ibu dan bayi. 

2. Pelayanna kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada maas kehamilan, masa persalianan, masa nifas dan masa 

menyusui 
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3. Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) 

hari 

Pasal 10 

1. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasal 9 ayat (2) meliputi : 

a. Penyuluhan dan konseling 

b. Pemeriksaan fisik 

c. Pelayanan antenatal pada kehamilan 

d. Pertolongan persalinan normal 

e. Pelayanan ibu nifas normal 

2. Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

ayat (3) meliputi : 

a. Pemeriksaan bayi baru lahir 

b. Perawatan tali pusat 

c. Perawatan bayi 

d. Resusitasi pada bayi baru lahir 

e. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas 

pemerintah 

f. Pemberian penyuluhan 

Pasal 11 

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 huruf a berwenang untuk : 

1. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah 

2. Bimbingan senam hamil 

3. Episiotomy 

4. Penjahitan luka episiotomy 

5. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan 

6. Pencegahan anemia 

7. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif 

8. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia 

9. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk 

10. Pemberian minum dengan sonde/pipet 
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11. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen 

aktif kala III 

12. Pemberian surat keterangan kelahiran 

13. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan. 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, berwenang untuk : 

1. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam 

rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dan kondom 

2. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim difasilitas pelayanan kesehatan 

pemerintah dengan supervise dokter 

3. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi 

4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim difasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah 

5. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan 

pada masa pranikah dan prahamil. 

Pasal 13 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf c, berwenang untuk : 

1. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu 

dan bayi 

2. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

3. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan infeksi 

menular seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya, 

Pasal 14 

1. Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien 

dan tidak ada dokter ditempat kejadian, bidan dapat melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagimana dimaksud pasal 8 

2. Bagi bidan yang menjalankan tugas pemerintah dapat melakukan 

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 
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3. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang di tetapkan oleh kepala 

dinas kesehatan kabupaten/kota 

4. Dalam hal daeah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tlaqh terdapat 

dokter, kewenangan bidan sebaigaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku. 

Pasal 15 

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang 

memberikan pelayanan didaerah yang tidak memiliki dokter 

2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai 

dengan modul, pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri 

3. Bidan yang lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memperoleh sertifikat. 

Pasal 16 

Pada daerah yang tidak memiliki dokter, pemerintah daerah hanya 

menempatkan bidan dengan pendidikan Diploma III atau bidan dengan 

Diploma I kebidanan yang telah mengikuti pelatihan. 

Pasal 17 

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu progam pemerintah 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Pasal 18 

1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk : 

a. Menghormati hak pasien 

b. Merujuk kasus yang tidak ditangani dengan tepat waktu 

c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan 

pelayanan yang di butuhkan 

e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang telah dilakukan  

f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis 

g. Mematuhi satndar 

h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk 

pelaporan kelahiran dan kematian. 
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2. Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu 

pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknlogi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak : 

1. Memperoleh perlindungan hokum dalam melaksanakan praktik sepanjang 

sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. 

2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau 

keluarganya 

3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan 

standar pelayanan 

4. Menerima imbalan jasa profesi 

Pasal 20  

1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasn dan mengikutseratkan organisasi profesi 

2. Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan 

melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 

Pasal 21 

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalm 

pasal 20, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan tindakan 

administrative kepada bidan yang melakukan penyelenggaraan praktik 

dalam peraturan ini 

2. Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pencabutan SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun 

d. Pencabutan SIPB selamanya 
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Pasal 22 

1. SIPB yang dimiliki bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

masih tetap berlaku sampai masa SIPB berakhir 

2. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPB yang sedang dalam proses 

perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII2002 tentang registrasi dan praktek bidan 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 24 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 

penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia. 
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