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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KEHAMILAN 

1. Pengertian kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi internasional dalam 

(Prawirohardjo, 2010; h. 213) Kehamilan adalah suatu proses penyatuan 

dari spermatozoa dan ovum yang selanjutnya akan terjadi nidasi.Menurut 

Mochtar, R (2012; h. 35) Kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40 

minggu (10 bulan) dihitung dari saat hari pertama haid terakhir sampai 

lahirnya bayi. Dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu proses 

penyatuan sel telur dan sperma yang berlangsung 40 minggu dihitung dari 

saat hari pertama haid terakhir sampai persalinan. 

2. Penyebab terjadinya kehamilan 

Menurut Manuaba (2012; h.75-85) Peristiwa terjadinya kehamilan di 

antaranya yaitu: 

a. Ovulasi 

 Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh 

sistem hormonal. Dengan pengaruh FSH, folikel primer mengalami 

perubahan menjadi folikel de Graaf yang menuju ke permukaan ovum 

disertai pembentukan cairan folikel. Selama pertumbuhan menjadi folikel 

de graaf, ovarium mengeluarkan hormon estrogen yang dapat 

mempengaruhi gerak dari tuba yang makin mendekati ovarium, gerak 

sel rambut lumen tuba makin tinggi, sehingga peristaltic tuba makin aktif, 

yang mengalir menuju uterus. Dengan pengaruh LH yang semakin 
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besar dan fluktusi yang mendadak, terjadi proses pelepasan ovum yang 

disebut ovulasi. Ovum yang dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae, 

dan ovum yang ditamngkap terus berjalan mengikuti tuba menuju uterus 

dalam bentuk pematangan yang siap untuk dibuahi 

b. Konsepsi 

 Merupakan pertemuan antara inti ovum dengan inti spermatozoa 

yang nantinya akan membentuk zigot.  

c. Nidasi atau implantasi 

 Setelah terbentuknya zigot yang dalam beberapa jam telah 

mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya serta berjalan 

terus menuju uterus, hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan 

dalam ovum, maka terjadilah proses penanaman blastula yang di 

namakan nidasi atau implantasiyang berlangsung pada hari ke 6 sampai 

7 setelah konsepsi(Manuaba,2012;h.79). 

d. Pembentukan plasenta 

 Terjadinya nidasi mendorong sel blastula mengadakan diferensisi, 

sel yang dekat dengan ruangan eksoselom membentuk kantong kuning 

telur sedangkan sel lain membentuk ruangan amnion, sedangkan plat 

embrio terbentuk diantara dua ruangan amnion dan kantong kuning telur 

tersebut. Ruangan amnion dengan cepat mendekati korion sehingga 

jaringan yang terdapat diantara amnion dan embrio padat dan 

berkembang menjadi talipusat.Vili korealis menghancurkan desidua 

sampai pembuluh darah vena mulai pada hari ke 10 sampai 11 setelah 

konsepsi sedangkan arteri pada hari ke 14 sampai 15. Bagian desidua 
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yang tidak dihancurkan akan membentuk plasenta 15- 20 kotiledon 

maternal, pada janin plasenta akan dibagi menjadi sekitar 200 kotiledon 

fetus dan setiap kotiledon fetus terus bercabang dan mengambang 

ditengah aliran darah yang nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi 

dan pertumbuhan (Manuaba. 2012; h. 82-85) 

3. Perubahan fisiologi selama kehamilan 

Menurut Manuaba (2012; h. 85-88) Dengan terjadinya kehamilan, 

maka seluruh sistem genetalia wanita mengalami perubahan sedangkan 

plasenta dalam perkembangannya mengeluarkan hormone 

somatomamotropin, estrogen, dan progesterone yang menyebabkan 

perubahan pada: 

a. Uterus 

Uterus yang semula beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi 

dan hyperplasia, sehingga otot rahim menjadi lebih besar lunak dan 

mengikuti pembesaran rahim menjadi 1000 gram akhir kehamilan. 

Perlunakan isthmus(tanda hegar) merupakan perubahan pada isthmus 

uteri yang menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang dan lunak 

sehingga pada pemeriksaan dalam seolah-olah kedua jari dapat saling 

sentuh.Tanda piskasek merupakan bentuk rahim yang berbeda yang 

disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat didaerah implantasi plasenta, 

sedangkan Braxton Hick merupakan kontraksi rahim yang disebabkan 

oleh perubahan konsentrasi hormonal yang menyebabkan progesterone 

mengalami penurunan (Manuaba. 2012; h. 85-88). 
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Tabel 2.1 Pemeriksaan TFU sesuai kehamilan (Manuaba, 2012. h. 100) 

Usia kehamilan TFU 

Dalam cm Penunjuk badan 

12 minggu - Satu pertiga diatas simfisis 
16 minggu - Setengah simfisis dan pusat 
20 minggu 20 cm Dua pertiga diatas simfisis 
22 minggu  Setinggi pusat 
28 minggu 25 cm Tiga jari diatas pusat  
32 minggu 27 cm  
34 minggu  Pertengahan antara px dengan pusat 
36 minggu 30 cm Setinggi px 
40 minggu 26 cm  Dua jari dibawah px 

 
b. Vagina  

Dalam vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah 

karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin merah dan kebiru-

biruan yang disebut dengan tanda chadwicks (Manuaba. 2012; h. 92). 

c. Ovarium (indung telur) 

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung 

korpus luteum gravidarumakan meneruskan fungsinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur kehamilan 16 minggu 

(Manuaba. 2012; h. 92). 

d. Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan memberikan ASI pada saat laktasi.Hormone yang 

mempengaruhi dalam laktasi yaitu hormone estrogen, progesterone, 

somatomammotropin (Manuaba. 2012; h. 92). 

e. Sirkulasi darah ibu 

Peredarahan darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: 

1) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. 
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2) Terjadinya hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi 

retro-plasenter 

3) pengaruh hormone estrogen dan progesterone makin meningkat 

(Manuaba, 2012; h. 92-93) 

4. Perubahan psikologis dalam kehamilan 

Menurut Kusmiyati, dkk (2009, h. 69-73) perubahan psikologis pada 

masa kehamilan, yaitu: 

a. Trimester I 

Sering disebut masa penentuan bahwa dia hamil.Pada kehamilan 

trimester pertama segera setelah konsepsi, kadarhormon progesteron 

dan estrogen dalam tubuh akan meningkat. Ini menyebabkan timbulnya 

mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah dan membesarnya 

payudara. Ibu merasa tidak sehat dan seringkali membenci 

kehamilannya. Banyak ibu yang merasakan kekecewaan, penolakan, 

kecemasan dan kesedihan. Seringkali, pada awalmasa kehamilan ibu 

berharap untuk tidak hamil. 

b. Trimester II 

Trimester kedua biasanya ibu sudah merasa sehat dan sering 

disebut dengan periode pancaran kesehatan. Tubuh ibu telah terbiasa 

dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena 

hamil sudah berkurang. Ibu telah menerima kehamilannya dan mulai 

dapat menggunakan energi serta pikirannya secara lebih konstruktif. 

Pada trimester ini pula ibu mampu merasakan gerakan janinnya. Banyak 

ibu yang merasa terlepas dari kecemasan dan rasa tidak nyaman, 
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seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan 

naiknya libido. 

c. Trimester III 

Trimester ketiga seringkalidisebut periode penantianuntuk kelahiran 

bagi bayi dan kebahagiaan dalam menanti seperti apa rupa bayi 

nantinya dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar 

menunggu kelahiran bayinya. Kadang ibu merasa khawatir bila bayinya 

lahir sewaktu-waktu. Ibu sering merasa khawatir kalau-kalau bayinya 

lahir tidak normal. Kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi 

bayinya dan cenderung menghindari orang atau benda apa saja yang 

dianggapnya membahayakan bayi. 

Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada trimester 

ketiga dan banyak ibu merasakan aneh atau jelek. Di samping itu ibu 

mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan 

perhatian khusus yang diterima semasa hamil. 
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5. Ketidaknyamanan pada kehamilan 

Tabel 2.2 Ketidaknyamanan pada masa kehamilan (Kusmiyati, Y. 2009; 
h. 123-133) 

Ketidak 
Nyamanan 

Dasar Anatomis 
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan meringankan 

Kelelahan 
selama TM 
1 

Terjadi karena penurunan laju 
metabolisme basal pada awal 
kehamilan 

Meyakinkan bahwa hal ini normal terjadi 
dalam kehamilan, nasehati ibu untuk 
sering istirahat tetapi hindari istirahat 
yang berlebihan 

Keputihan 
TM I,II, dan 
III 

Terjadi karena peningkatan 
produksilendir sebagai akibat dari 
peningkatan kadar estrogen 

Meningkatkan kebersihan, memakai 
pakaian dalam yang menyerap keringat, 
tidak mencuci vagina dengan sabun dan 
mencuci vagina dari arah depan 
kebelakang 

Ngidam TM 
I 

Berkaitan dengan persepsi individu 
wanita mengenai apa yang bisa 
mengurangi rasa mual dan muntah 
sehingga indra pengecap menjadi 
tumpul  jadi makanan yang lebih 
merangsang yang diinginkan 

Meyakinkan ibu itu merupakan hal yang 
tidak perlu diperhatikan asalkan makanan 
tersebut cukup bergizi dan makanan 
yang diinginkan makanan yang sehat, 
menjelaskan tentang bahaya makanan 
yang tidak baik dikonsumsi  

Sering 
buang air 
kecil TM I 
dan III 

Terjadi karena adanya tekanan uterus 
pada kandung kemih, air dan sodium 
tertahan dibawah tungkai bawah pada 
siang hari karena statis vena dan 
pada malam hari terdapat aliran balik 
vena yang meningkat akibat 
peningkatan dalam jumlah output air 
seni  

Menjelaskan mengenai sebab terjadinya, 
tidak menahan kencing, perbanyak 
minum pada siang hari, batasi minum 
kopi, teh, cola, tidur posisi miring kekiri 

Rasa mual   
muntah 
antara 
minggu ke 5 
sampain 
minggu ke 
12 bisa 
terjadi lebih 
awal pada 
minggu ke 
2-3 setelah 
HPHT 

Terjadi karena disebabkan oleh 
peningkatan kadar 
HCG,estrogen,progesterone 

Menghindari faktor penyebab seperti bau, 
makan biscuit sebelum bangun dari 
tempat tidur, makan sedikit tapi sering, 
duduk tegak setiap kali selsai makan, 
hindari makanan yang beriminyak, 
berbumbu merangsang, makanan kering, 
bangun tidur secara perlahan dan hindari 
melakukan gerakan secara tiba- tiba, 
hindari menggosok gigi segera setelah 
makan, minum teh herbal, istirahat 
sesuai kebutuhan dengan mengangkat 
kaki dan kepala agak ditinggikan, hirup 
udara segar 

Cloasma TM 
II 

Terjadi karena adanya kecendrungan 
genetis, peningkatan kadar estrogen 
dan progesterone 

Hindari sinar matahari berlebihan selama 
masa kehamialan 

Striae 
gravidarum  
pada bulan 
6-7 

Terjadi karena akibat perubahan 
hormon dan peregangan,  

Gunakan antipiruntik jika ada indikasinya, 
gunakan pakaian yang menompang 
payudara dan abdomen 

Hemorrhoid 
TM II dan III 

Konstipasi, tekanan yang meningkat 
dari uterus gravid terhadap vena 
hemoroid 

Hindari konstipasi, makan makanan yang 
berserat, gunakan kompres dingin, 
hangat, dengan perlahan masukkan 
kembali kedalam rectum jika perlu 

Konstipasi 

TM II dan III 
Peningkatan kadar progesterone 
yang menyebabkan peristaltic usus 
jadi lambat, penurunan motilitas 
sebagai akibat dari relaksasi otot otot  
 

Tingkatkan intake cairan, serat didalam 
diit, buah prem, istirahat cukup, senam, 
membiasakan BAK secara teratur dan 
BAB setelah ada dorongan 
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Ketidak 
Nyamanan 

Dasar Anatomis  
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan meringankan 

Sesak 
napas TM II 
dan III 

Peningkatan kadar progesteron 
berpengaruh secara langsung pada 
pusat pernapasan untuk menurunkan 
kadar CO2 serta meningkatkan kadar 
O2, uterus membesar dan menekan 
pada diafragma 

Jelaskan penyebab fisiologisnya, 
merentangkan lengan diatas kepala serta 
menarik nafas panjang, mendorong 
postur tubuh yang baik melakukan 
pernafasan intercostals, latihan nafas 
melalui senam hamil, tidur denagn bantal 
ditinggikan, makan tidak terlalu banyak, 
hentikan merokok, kontrol dokter bila ada 
asma 

Nyeri 
ligamentum 
rotondum 

Hipertropi dan peregangan 
ligamentum selama kehamilan, 
tekanan dari uterus pada ligamentum 

Penjelasan mengenai penyebab rasa 
nyeri, tekuk lutut kearah abdomen, mandi 
air hangat, gunakan bantalan pemanas 
pada area yang terasa sakit hanya jika 
diagnose lain tidak melarang, topang 
uterus dengan bantal dibawahnya dan 
sebuah bantal diantara lutut pada waktu 
berbaring miring 

Pusing  Hipertensi postural yang 
berhubungan dengan perubahan 
perubahan hemodinamis, 
pengumpulan darah didalam 
pembuluh tungkai, yang mengurangi 
aliran balik vena dan menurunkan 
output cardiac serta tekanan darah 
dengan tegangan othostatis yang 
meningkat, mungkin dihubungkan 
dengan hipoglikemia, sakit kepala 
pada triwulan terakhir dapat 
merupakan gejala preeklamsia berat 

Bangun secara perlahan dari posisi 
istirahat, hindari berdiri terlalu lama 
dalam lingkungan yang hangat atau 
sesak, hindari berbaring dalam posisi 
terlentang, konsultasi/periksa untuk rasa 
sakit yang terus menerus 

Varises 

pada 
kaki/vulva 

Kongesti vena dalam vena bagian 
bawah yang meningkat sejalan 
dengan kehamilan karena tekanan 
dari uterus yang hamil, kerapuhan 
jaringan elastic yang diakibatkan oleh 
estrogen, kecenderungan bawaan 
keluarga, dan disebabkan factor usia 
dan lama berdiri 

Tinggikan kaki sewaktu berbaring/duduk, 
jaga kaki agar tidak bersilangan, hindari 
berdiri atau duduk terlalu lama, istirahat 
dalam posisi berbaring miring kiri, senam, 
hindari pakaian korset yang ketat, jaga 
postur tubuh yang baik, kenakan kaos 
kaki, 

 

6. Tanda gejala kehamilan 

a. Menurut Manuaba (2013 h. 174- 176) tanda mungkin hamil adalah: 

1) Amenore 

2) Mual dipagi hari 

3) Mengidam 

4) Sering buang air kecil 

5) Pingsan 
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6) Mammae menjadi tegang dan membesar 

7) Anoreksia 

8) Konstipasi dan Obstipasi 

9) Pigmentasi kulit 

10) Epulis 

11) Varises 

12) Pembesaran perut 

13) Tanda Hegar 

14) Tanda Goodel 

15) Tanda Chadwicks 

16) Kontraksi braxton hicks 

17) Teraba ballotement 

18) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif 

b. Tanda pasti hamil 

Menurut Manuaba (2013; h. 127) tanda pasti hamil adalah 

1) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan 

sekitar 20 minggu. 

2) Denyut jantung janin 

Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan menggunakan 

alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler). Dengan stetoskop 

Laenec, DJJ baru dapat didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu. 
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3) Bagian-bagian janin 

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

bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba dengan jelas pada 

usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir). Bagian janin ini dapat 

dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG. 

4) Kerangka janin 

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen maupun USG. 

7. Komplikasi dalam kehamilan 

Menurut Manuaba (2012; h. 227-303) komplikasi dalam kehamilan 

antara lain: 

a. Hiperemesis Gravidarum (HEG) 

b. Abortus 

c. Mola hidatidosa 

d. Kehamilan ektopik terganggu (KET) 

e. Plasenta previa 

f. Solusio plasenta 

g. Hipertensi, preeklamsia dan eklamsia 

h. kehamilan kembar 
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8. Kebijakan program kunjungan antenatal 

Tabel 2.3 Kunjungan Antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 
kali selama kehamilan (Kusmiyati, 2009; h. 168-169) 

Kunjunga
n 

Waktu Kegiatan 

Trimester 
pertama 

Sebelum 
minggu 
ke 14 

a. Membina hubungna saling percaya antara bidan dan ibu hamil 
b. mendeteksi masalah dan mengatasinya 
c. memberitahukan hasil pemeriksaan dan usia kehamilan, 
d. mengajari ibu cara mengatasi ketidaknyamanan, 
e. mengajarkan dan mendorong cara hidup sehat (gizi, latihan dan 

kebersihan dan istirahat) 
f. mengenali tanda tanda bahaya kehamilan 
g. memberikan imunisasi tt, tablet besi 
h. mendiskusikan mengenai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan 

untuk menghadapi kegawatdaruratan 
i. menjadwalkan kunjungan berikutnya 
j. mendokumentasikan pemeriksaan dan asuhan 

Trimester 
kedua 

Sebelum 
minggu 
ke 28 

Sama seperti diatas, ditambah kewaspadaan khusus terhadap 
preeklamsi (tanda gejala, pantau tekanan darah, evaluasi edema, 
periksa untuk mengetahui proteinuria) 
 

 

 
 Setelah 

36 
minggu 

Sama seperti diatas, ditambah deteksi letak janin dan kondisi lain 
kontra indikasi bersalin diluar RS 

Apabila ibu mengalami 
komplikasi  

Diberikan pertolongan awal sesuai dengan masalah yang timbul, 
rujuk serta konsultasikan kepada SpOG untuk tindakan lebih lanjut 

 
Menurut Hani, u. (2010; h. 9-13) dimana dalam setiap pertemuan 

harus memberikan asuhan standar minimal yang sering disebut dengan 

14T yaitu: 

1) Timbang berat badan 

2) ukur tekanan darah 

3) ukur tinggi fundus uteri 

4) pemberian imunisasi TT lengkap 

Tabel 2.3 Jadwal pemberirian TT (Saifudin, 2009; h. 89-90) 

Antigen Interval Lama perlindungan % perlindungan 

TT1 Pada kunjungan antenatal 
pertama pada saat capeng 

- - 

TT2 4 minggu setelah TT1 3 tahun 80 
TT3 6 bulan setelah TT2 5 tahun 95 
TT4 1 tahun setelah TT3 10 tahun 99 
TT5 1 tahun setelah TT4 25 tahun 99 
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5) pemberian tablet zat besi, minimal 90 tablet selama kehamilan 

dimana tiap tablet besi mengandung Fe SO4 320 mg (Zat besi 60mg) 

dan asam folat 0,5 mg 

6) tes terhadap penyakit menular seksual 

7) Pemeriksaan Hb (T6) pada kunjungan pertama pada usia kehamilan 

30 minggu. 

8) Pemeriksaan VDRL (T7). 

9) Perawatan payudara, senam payudara dan pijat tekan payudara (T8). 

10) Pemeliharaan tingkat kebugaran atau senam ibu hamil (T9) 

11) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan (T10) 

Temu wicara mengenai persiapan tentang segala sesuatu yang 

kemungkinan terjadi selama kehamilan penting dilakukan.hal ini 

penting karena bila terjadi komplikasi dalam kehamilan, ibu dapat 

segera mendapat pertolongan secara tepat karena kematian ibu 

sering terjadi karena 3T yaitu sebagai berikut: 

a) Terlambat mengenali bahaya 

b) Terlambat untuk dirujuk 

c) Terlambat mendapat pertolongan yang memadai 

12) Pemeriksaan protein urine atas indikasi (T11). 

13) Pemeriksaan reduksi urine atas indikasi (T12). 

14) Pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok 

(T13). 

15) Pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria (T14). 
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B. PERSALINAN 

2. Pengertian Persalinan 

Menurut Manuaba (2010; h. 164) persalinan adalah proses 

pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan melalui jalan lahir atau 

melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan 

sendiri.Persalianan adalah suatu proses membuka dan menipisnya serviks 

sehingga janin turun kedalam jalan lahir (Saifudin, A. 2009; h. 

100).Persalinan adalah rangkaian proses pengeluaran hasil konsepsicukup 

bulan yang dimulai dari membuka dan menipisnya serviks melalui jalan 

lahir maupun jalan lain dan dengan bantuan maupun tenaga ibu sendiri 

3. Macam-macam Persalinan 

Beberapa istilah yang berhubungan dengan partus (Mochtar, 2012; 

h.69) 

a. Menurut cara persalinan : 

1) Persalinan spontan 

Bila persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri 

melalui jalan lahir ibu. 

2) Persalinan buatan / operatif 

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya 

ekstraksi vakum, forceps, atau dilakukan operasi Sectio Caesaria. 

3) Persalinan anjuran 

Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi harus 

berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau 

prostaglandin. 
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b. Menurut tua (umur) kehamilan : 

1) Abortus (keguguran) adalah terhentinya kehamilan sebelum janin 

dapat hidup (viabel) – berat janin di bawah 1000 gram – tua 

kehamilan di bawah 28 minggu. 

2) Partus prematurus adalah persalinan (pengeluaran) hasil konsepsi 

pada kehamilan 28 – 36 minggu; janin dapat hidup tetapi prematur, 

berat janin antara 1000 – 2500 gram. 

3) Partus maturus atau aterm (cukup bulan) adalah partus pada 

kehamilan 37 – 40 minggu, janin matur, berat badan diatas 2500 

gram. 

4) Partuspostmaturus (serotinus) adalah persalinan yang terjadi 2 

minggu atau lebih setelah waktu partus yang ditaksir, janin disebut  

postmatur. 

5) Partus presipitatus adalah partus yang berlangsung sangat cepat, 

mungkin di kamar mandi, di atas becak, dan sebagainya. 

6) Partus percobaan adalah suatu penilaian kemajuan persalinan untuk 

memperoleh bukti tentang ada atau tidaknya disporsisefalopelvik. 

12. Etiologi persalinan 

Menurut Mochtar(2012; h. 70) sebab-sebab yang menimbulkan 

persalinan yaitu: 

a. Teori penurunan hormon 

1-2 minggu sebelum partus, mulai terjadi penurunan hormon 

estrogen dan progesteronyang bekerja sebagai penenang otot-otot 
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polos rahim. Karena itu, akan terjadi kejangan pembuluh darah yang 

menimbulkan his jika kadar progesteron turun. 

b. Teori plasenta menjadi tua 

Penuaan plasenta akan menyebabkan turunnya kadar estrogen 

dan progesteron sehingga terjadi kekejangan pembuluh darah. Hal 

tersebut akan menimbulkan kontraksi rahim. 

c. Teori distensi rahim 

Rahim menjadi besar dan meregang menyebabkan iskemia otot-

otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi utero plasenta. 

d. Teori iritasi mekanik 

Dibelakang serviks terletak ganglion servikale dan apabila 

ganglion tersebut digeser dan ditekan misalnya oleh kepala janin, akan 

timbul kontraksi uterus. 

e. Induksi partus 

Partus dapat pula ditimbulkan dengan: 

1) Gagang laminaria: beberapa laminaria dimasukan kedalam kanalis 

servisis dengan tujuan merangsang pleksus frankenhauser. 

2) Amniotomi: pemecahan ketuban. 

3) Tetesan oksitosin: pemberian oksitosin melalui tetsan per infus. 

13. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

Menurut Manuaba (2012 h. 283-296) faktor-faktor yang mempengaruhi 

persalinan adalah: 

a. Kekuatan mendorong janin keluar (power) 

1) His (kontraksi uterus) 
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2) Kontraksi otot-otot dinding perut 

3) Kontraksi diafragma 

b. Faktor janin 

c. Faktor jalan lahir 

14. Tanda –tanda persalinan 

a. Tanda-tanda permulaan persalinan yaitu: 

Menurut Mochtar, R (2012; h. 70) tanda tanda permulaan 

persalinan yaitu: 

1) Lightening atau settling atau dropping yaitu kepala turun memasuki 

pintu atas panggul  

2) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 

3) Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karna kandung 

kemih tertekan oleh bagian terbawah janin. 

4) Perasaan nyeri diperut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-

kontraksi lemah uterus, kadang-kadang  disebut “false labor pains”. 

5) Serviks menjadi lembek, mulai mendatar,sekresinya betambah dan 

kadang bercampur darah (bloody show) 

b. Tanda-tanda inpartu 

1) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan 

teratur. 

2) Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karna robekan-

robekan kecil pada serviks. 

3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. 
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4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada 

pembukaan (Mochtar, R. 2012; h. 70). 

15. Mekanisme persalinan 

Menuurut Holmes, D & Baker. (2011; h. 244) terdapat tiga faktor 

penting dalam persalinan yaitu:Kekuatan-kekuatan yang ada pada ibu 

seperti kekuatan his dan kekuatan mengejan, keadaan jalan lahir, dan 

factor janin.Sedangkan mekanisme persalinan dimulai dari masuknya 

kepala melintasi pintu atas panggul dalam keadaan sinklintismus, ialah 

apabila bagian terluas dari bagian presentasi janin berhasil masuk ke pintu 

atas panggul, jika kepala janin masih dapat dipalpasi lebih dari dua 

perlimaan diabdomen maka belum terjadinya engagement.selama kala 

satu persalinan, kontraksi dan reaksi otot uterus memberikan tekanan pada 

janin untuk turun, proses ini dipercepat dengan pecahnya ketuban dan 

upaya ibu untuk mengejan sehingga menyebabkan kepala mengadakan 

fleksi di dalam rongga panggul 

Kepala yang sedang turun menemui diafragma pelvis yang berjalan 

dari belakang atas kebawah depan. Akibat kombinasi elastisitas diafragma 

pelvis dan tekanan intra uterin disebabkan oleh his yang berulang-ulang, 

maka kepala mengadakan rotasi yang disebut putaran paksi dalamdengan 

suboksiput sebagai hipomoklion, kepala mengadakan gerakan defleksi 

untuk dapat dilahirkan. Pada setiap his vulva lebih membuka dan kepala 

janin semakin terlihat, perinium menjadi semakin lebar dan tipis, anus 

membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his bersama dengan kekuatan 

mengejan, berturut-turut tampak bregma, dahi, muka, dan akhirnya dagu 
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terlahir. Setelah kepala lahir maka kepala melakukan rotasi yang disebut 

putaran paksi luar untuk menyesuaikankedudukan kepala dan punggung 

bayi (Prawirohardjo, 2010; h.310). 

16. Tahapan persalinan 

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu: 

a. Kala I (kala pembukaan) 

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah 

(bloody show) karena serviks mulai membuka (dilatasi) dan mendatar 

(effacement). Kala 1 di bagi atas 2 fase, yaitu: 

1) Fase laten: pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai 

pembukaan 3 cm. Lamanya 7-8 jam. 

2) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase: 

a) Periode askselerasi: berlangsung  jam, pembukaan menjadi 4 cm. 

b) Periode dilatasi maksimal (steady): selama 2 jam, pembukaan 

berlangsung cepat menjadi 9 cm. 

c) Periode deselerasi: berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10 cm (Mochtar, 2012; h.71). 

b. Kala II (kala pengeluaran janin) 

Kepala janin telah turun dan masuk ruang panggul sehingga 

terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang melalui lengkung 

refleks menimbulkan rasa mengedan. Karena tekanan pada rektum, 

membuat ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus 

terbuka, vulva membuka dan perinium meregang. Dengan his dan 

mengedan yang terpimpin, akan lahir kepala, diikuti oleh seluruh badan 
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janin. Kala II pada primi berlangsung selama 1 ½ - 2 jam, pada multi ½ - 

1 jam(Mochtar, 2012; h.71). 

c. Kala III (Kala pengeluaran Uri) 

Kala III berlangsung mulai dari bayi lahir sampai plasenta lahir 

lengkap. Biasanya, plasenta akan lahir dalam 15-30 menit (Mochtar, 

2012; h.79). 

d. Kala IV 

Kala IV yaitu kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan 

plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya 

perdarahan postpartum(Mochtar, 2012; h.73). 

8. Perubahan psikologis ibu bersalin menurut Marmi (2012; h. 22-23) antara 

lain: 

a. Perasaan takut ketika hendak melahirkan 

b. Perasaan cemas menjelang proses melahirkan  

c. Rasa sakit, tegang dan takut yang membuat jalur lahir menjadi 

mengeras dan menyempit  

d. Depresi merupakan penyakit psikologis yang berbahaya, agar ibu 

melahirkan tidak mengalami depresi ia harus ditemani anggota keluarga 

karena ibu membutuhkan semangat dan motivasi dari suami dan 

keluarganya 

e. Perasaan sedih jika persalinannya tidak sesuai dengan apa yang telah 

diharapkan sebelumnya dan apakah bayinya normal atau tidak 

f. Marasakan ragu atas kemampuannya dalam merawat bayinya 
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9. Komplikasi / penyulit selama persalinan 

a. Persalinan Prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 

kurang dari 37 minggu yang membutuhkan pemantauan yang ketat 

terhadap kemungkinan komplikasi lain yang timbul 

b. Ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah tanpa memadang usia 

kehamilan dan sebelum ada tanda tanda persalinan setelah ketuban 

pecah 6 jam 

c. Amnionitis dan karioamnionitis merupakan infeksi dari selaput ketuban 

maupun ketuban yang pecah lebih dari 24 jam tanpa adanya tanda 

tanda persalinan 

d. prolaps tali pusat yaitu menumbungnya talipusat kedalam serviks 

setelah selaput ketuban pecah 

10. Kelainan yang disebabkan oleh persalinan menurut Manuaba (2012 h. 316) 

antara lain : Kaput suksedaneum, Sefal hematoma dan Molase tulang 

kepala janin 

11. Asuhan kebidanan pada persalinan normal (Prawirohardjo, 2010; h. 341) 

a. Kala I 

1) Pemeriksaan detak jantung janin 

2) pemeriksaan kontraksi uterus 

3) pemeriksaan nadi 

4) pemeriksaan dalam (pembukaan serviks) 

5) pemeriksaan penurunan terbawah janin 

6) pemeriksaan tekanan darah dan temperatur tubuh 
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b. Kala II 

1) Mendengar, Melihat dan Memeriksa adanya tanda dan gejala 

persalinan kala dua 

a) ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b) ibu merasakan tekanan pada anus yang semakin meningkat 

c) perineum menonjol 

d) vulva membuka 

2) Memastikan kelengkapan alat, bahan dan obat-obatan esensial siap 

digunakan, termasuk mematahkan ampul oksitosin & memasukan 

alat suntik sekali pakai 2½ ml ke dalam wadah partus set. 

3) Memakai celemek plastik yang bersih 

4) Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan 

dengan sabun, membilas dengan air mengalir dan mengeringkan 

dengan handuk sekali pakai yang bersih. 

5) Masukkan oksitosin kedalam tabung suntik menggunakan sarung 

tangan DTT dan steril pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat 

suntik dan letakan kembali kedalam wadah partus set. 

6) Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari 

depan belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang 

sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, 

perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, 

membersihkannya dengan seksama, dengan cara menyeka dari 

depan kebelakang, membuang kapas atau kasa yang 

terkontaminasi dalam wadah yang benar. mengganti sarung tangan 
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jika terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan tersebut 

dengan benar dalam larutan klorin) 

7) dengan menggunakan teknik asptic, melakukan perawatan dalam 

untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap bila 

selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah 

lengkap, lakukan amniotomi 

8) mendokumentasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih kotor kedalam larutan klorin 0,5% dan kemudian 

melepaskan dalam keadaan terbalik serta merendamnya didalam 

larutan klorin 0,5% selama 10 menit. mencuci kedua tangan 

9) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai – 

pastikan DJJ dalam batas normal (120 – 160 x/menit). Mengambil 

tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, mendokumendasikan 

hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil-hasil penilaian 

serta asuhan lainnya pada partograf. 

10) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginannya. 

a) menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta 

janin sesuai pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan 

temuan-temuan. 
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b) menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat 

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai 

meneran 

11) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah 

duduk dan pastikan ia merasa nyaman). 

12) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk meneran. 

a) membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan 

untuk meneran 

b) mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran 

c) membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai 

dengan keinginannya 

d) menganjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi 

e) menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu 

f) menganjurkan asupan per oral 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

h) jika bayi belum lahir dalam waktu 120 menit meneran untuk ibu 

primipara dan 60 menit untuk ibu multipafra, merujuk segera jika 

ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran 

i) menganjurkan ibu untuk berjalan, jongkok, atau mengambil 

posisi yang nyaman jika ibu belum ingin meneran dalam 60 
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menit, anjurkan ibu untuk meneran pada puncak kontraksi-

kontraksi tersebut dan beristirahat diantara kontraksi. 

j) jika bayi belum lahir setelah 60 menit meneran segera rujuk  

13) Meletakan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, 

jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm 

14) Meletakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu 

15) Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali 

kelengkapan alat dan bahan 

16) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 

17) saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

dilindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 

letakkan tangan yang lain dikepala bayi dan tahan belakang kepala 

bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara 

bertahap melewati introitus dan perineum dan membantu lahirnya 

kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernafas cepat 

dan dangkal 

18) Setelah kepala keluar menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa 

steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin 

dan mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi dan kemudian 

meneruskan segera proses kelahiran bayi. 

a) jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat 

bagian atas kepala bayi 

b) jika tali pusat melilit janin dengan erat, mengeklem didua tempat 

dan memotongnya 
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19) Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi 

luar secara spontan. 

20) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparental. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. 

Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga 

bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan 

arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. 

21) Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk 

menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan 

tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku 

sebelah atas. 

22) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung 

kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai 

bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin) 

23) Melakukan penilaian selintas, kemudian meletakkan bayi diatas 

perut ibu dengan posisi kepala bayi lebih rendah dari posisi tubuh 

ibunya. 

24) Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh 

lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.  

25) segera membungkus kepala dan badan bayi dengan menggunakan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu dan bayinya.  

26) Menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. 

Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali 

pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. 
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27) Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi 

perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem 

tersebut. 

28) Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi 

kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya 

dengan simpul kunci pada sisi lainnya. 

29) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI  

30) Meletakkan kain yang bersih dan kering untu memeriksa kembali 

uterus memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. 

c. Kala III 

a) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitasin agar uterus 

berkontraksi baik. 

b) Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM 

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

sebelum menyuntikan oksitosin). 

c) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari 

vulva 

d) Meletakan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas 

simfisis, untuk mendeteksi dan Tangan lain menegangkan tali pusat. 

e) Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan 

kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati 

kearah dorsokrainal untuk membantu mencegah terjadinya inversia 

uteri, Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan 

penegangan talipusat dang menunggu hingga kontraksi berikut mulai, 
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Jika uterus tidak berkontraksi meminta ibu untuk merangsang putting 

susu 

f) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta 

terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat 

dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti 

poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial). Jika plasenta 

tidak lahir setelah dilakukan peregangan talipusat selama 15 menit 

maka : 

a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 iu secara im 

b) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung kemih 

dengan menggunakan teknik aseptic jika perlu 

c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan 

d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya 

e) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak 

kelahiran bayi 

g) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta 

dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta 

dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk 

membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput 

ketuban. 

h) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri 

dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan 

bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus 

teraba keras) 
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i) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan 

kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput 

ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kendi yang 

tersedia 

j) Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan massasse selama 

15 detik mengambil tindakan yang sesuai 

k) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. dan 

lakukan eksplor pada uterus. lakukan penjahitan bila laserasi 

menyebabkan perdarahan. 

d. Kala IV 

1) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan pervaginam 

2) Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5%. 

Balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 

selama 10 menit  

3) Menempatkan klen tali pusat DTT  atau mengikat tali pusat dengan 

simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat 

4) Mengikat satu lagi simpul mati bagian pusat yang berseragaman 

dengan simpul mati yang pertama 

5) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 

0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit.  Cuci dan bilas peralatan 

setelah didekontaminasi 

6) Mebuang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat sampah yang 

sesuai 
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7) Membersihkan badan ibu menggunakan air DTT. Bersihkan sisa 

cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang 

bersih dan kering 

8) Memastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI dan 

anjurkan keluarga untuk memberi makan dan minuman yang 

diinginnkan ibu 

9) Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5% 

10) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air beersih mengalir 

kemudian keringkan dengan handuk yang kering dan bersih 

11) Membiarkan bayi tetap berada di atas perut ibu untuk melakukan 

kontak kulit ibu-bayi di dada ibu kurang lebih 30 menit 

12) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan 

b) setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan 

c) setiap 20-30 menit pada jam 2 pascapersalinan 

d) jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan perawatan 

yang sesuai untuk melaksanankan atonia uteri 

e) jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anesthesia local dan menggunakan teknik 

yang sesuai  

13) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan massase uterus dan 

menilai kontraksi 

14) Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah  
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15) Memantau nadi, kandung kemih, suhu, pernafasan dan tekanan 

darah dan TFU 

16) Memastikan kembali kondisi bayi bahwa bayi bernafas dengan baik 

serta suhu tubuh normal 

17) Melakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata 

antibiotic profilaksis, dan vitamin K1 dengan dosis 1 mg secara 

intramuscular dipaha kiri anterolateral setelah kurang lebih 30 menit 

kontak kulit ibu dan bayi 

18) Memberikan suntikan immunisasi hepatitis B setelah satu jam 

pemberian vitamin k1  

19) Meletakkan bayi didalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa 

disusukan 

20) Melengkapi lembar partograf, periksa tanda vital dan asuhan kala IV 

 

C. Masa Nifas 

1. Pengertian Masa Nifas 

Menurut Prawirohardjo (2010; h. 123) masa nifas (puerperium) 

dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan 

kembali seperti keadaan sebelum hamil.Masa nifas ini berlangsung selama 

4 sampai 6 minggu (Williams; 2014; h. 674).Sedangkan menurut Manuaba 

(2013; h. 368) masa nifas adalah masa pemulihan organ genetalia interna 

menjadi normal secara anatomi dan fungsional yang berlangsung sekitar 6 

minggu.Jadi kesimpulannya masa nifas adalah masa pemulihan setelah 
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persalinan yang berlangsung antara 4 sampai dengan 6 minggu sampai 

alat alat kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. 

2. Perubahan Anatomis, Fisiologis Dan Klinis 

a. Vagina Dan Ostium Vagina 

Pada awal masa nifas, vagina dan ostiumnya membentuk saluran 

yang berdinding halus dan lebar yang ukurannya berkurang secara 

perlahan namun jarang kembali keukuran saat nullipara.Rugae mulai 

muncul kembali pada minggu ketiga namun tidak semenonjol 

sebelumnya.Himen tinggal berupa potongan-potongan kecil sisa 

jaringan, yang membentuk jaringan parut.Epitelvagina mulai 

berproliferasi pada masa nifas bersamaan dengan kembalinya produksi 

estrogen ovarium.Terjadinya relaksasi ostium vagina disebabkan oleh 

peregangan perineum selama persalinan. (Cuningham, 2014; h. 674) 

b. Uterus 

1) Pembuluh Darah 

Terdapatnya peningkatan aliran darah uterus pada saat 

kehamilan menyebabkan pembuluh darah membesar, setelah 

persalinan diameternya berkurang dan menutup oleh perubahan 

hialin secara perlahan keukuran sebelum hamil. (Cuningham, 2014; 

h. 674) 

2) Segmen Serviks Dan Uterus Bagian Bawah 

Pada beberapa hari setelah persalinan pembukaan serviks 

masih sebesar dua jari sedangkan diakhir minggu pertama 

pembukaan ini menyempit, serviks menebal, dan 
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kanalisendoservikalkembali terbentuk. Segmen uterus bagian bawah 

yang semula menopang kepala bayi menjadi menipis secara nyata 

mengalami kontraksi dan retraksi(williams, 2014; h. 674). 

3) Involusi Uterus 

Segera setelah persalinan, berat uterus menjadi kira-kira 1000 

gram, karena pembuluh darah ditekan oleh miometrium yang 

berkontraksi maka uterus pada bagian tersebut tampak iskemik 

dibandingkan dengan uterus hamil yang hipermesis berwarna ungu 

kemerahan. Dua hari setelah persalinan uterus mulai 

berinvolusi,pada minggu pertama beratnya sekitar 500 gram, minggu 

kedua beratnya sekitar 300 gram dan telah turun masuk ke pelvis dan 

pada minggu keempat uterus kembali keukuran sebelum hamil yaitu 

kurang lebih 100 gram. Penurunan berat uterus disebabkan oleh 

penurunan ukuran masing masing sel (Cuningham, 2014; h. 674) 

Tabel 2.3 Involusi uterus menurut Mochtar (2012; h. 87) 

Involusi TFU Berat Uterus 

Bayi Lahir Setinggi pusat 1.000 gr 
Plasenta lahir 2 jari bawah pusat 750 gr 
1 minggu Pertengahan pusat simfisis 500 gr 
2 minggu Tidak teraba diatas simfisis 300 gr 
6 minggu Bertambah kecil 50 gr 
8 minggu Sebesar Normal 30 gr 

 
4) Nyeri setelah melahirkan 

Pada primipara uterus cenderung berkontraksi secara lambat 

sedangkan pada multipara uterus sering berkontraksi kuat pada 

interval tertentu menimbulkan nyeri setelah melahirkandan terasa 

lebih nyeri jika bayi menyusu karena pelepasan oksitosin tetapi nyeri 
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ini akan menjadi lebih ringan pada hari ketiga (Williams, 2014; h. 

674). 

5) Lokhea 

Pada awal masa nifas terjadi Peluruhan jaringan desidua yang 

menyebabkan timbulnyalokheavagina dalam jumlah yang bervariasi 

dan mempunyai bau khas. Lokhea ini terdiri dari eritrosit, potongan 

jaringan desidua, sel spitel, dan bakteri. Pada hari ke 1-3 dinamakan 

lokhea rubra berwarna merah karena mengandung darah dan 

jaringan desidua. Pada hari ke 4- 8 lokhea serosa memiliki bau paling 

kuat dan berwarna merah muda karena mengandung cairan 

serosa,jaringan desidua, leukosit, eritrosit dan setelah hari ke 8 

berwarna merah muda, kuning ataupun putih hingga transisi menjadi 

lokhea alba dan lokhea alba berwarna putih, krem dan mengandung 

leukosit dan sel desidua. Lokhea alba hilang sekitar 2-4 minggu 

setelah persalinan (Varney, H. 2008. h 960). 

c. Saluran Kemih 

Trauma kandung kemih sangat berhubungan erat dengan lamanya 

persalinan dan pada tahap tertentu merupakan akibat normal dari 

pelahiran pervagina (Wiliams, 2014; h. 677). 

d. Peritoneum dan dinding abdomen 

Ligamentum latum dan rotondum memerlukan waktu beberapa 

minggu serta diperlukan banyak latihan untuk pulih dari peregangan dan 

pelonggaran yang terjadi selama kehamilan tetapi dinding abdomen 

tetap lunak (Wiliams, 2014; h. 677) 
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e. Berat badan 

Berat badan akan turun mendekati berat badan sebelum hamil 

dalam 6 bulan setelah persalinan karena telah mengeluarkan bayi dan 

kehilangan darah (Wiliams, 2014; h. 677) 

f. Payudara 

Secara anatomis, setiap kelenjar mammae yang matang terdiri 

dari 15-25 lobus yang tersusun secara radial yang satu sama lain 

dipisahkan oleh jaringan lemak yang jumlahnya bervariasi. Masing-

masing lobus terdiri dari beberapa lobulus yang tersusun atas alveoli 

yang mempunyai duktus kecil yang saling bergabung membentu satu 

duktus yang lebih besar untuk tiap lobus. Duktus-duktus 

laktiferustersebut membuka secara terpisah pada papilla mammae 

dengan orifisium yang kecil tetapi jelas. Epitel alveolus mempoduksi 

berbagai konsistensi susu (Wiliams, 2014; h. 677) 

g. Sistem Pencernaan 

Pada saat persalinan alat pencernaan mengalami tekanan yang 

menyebabkan kolon menjadi kosong, penurunan dari sekresi kelenjar 

pencernaan, mempengaruhi penurunan kebutuhan kalori yang 

menyebabkan kurang nafsu makan serta pengeluaran cairan berlebih 

pada waktu persalinan, serta kurangnya aktivitas tubuh yang 

menyebabkan terjadinya anoreksia dan konstipasi, sehingga dianjurkan 

untuk diet tinggi serat dan peningkatan asupan cairan (Sulistyawati. 

2009; h. 78) 
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3. Kunjungan masa nifas menurut Jannah, Nurul (2011; h. 14-16) dan 

Saifudin, A (2009; h. 123) 

a. Kunjungan pertama, 6-8 jam setelah persalinan yang bertujuan untuk: 

1) mencegah perdarahan masa nifas karena persalinan akibat 

terjadinya atonia uteri 

2) mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan agar bisa 

segera dirujuk apabila terjadi perdarahan secara terus menerus 

3) memberikan konseling pada ibu dan anggota keluarga bagaimana 

cara pencegahan perdarahan masa nifas akibat atonia uteri 

4) konseling tentang pemberian ASI awal 

5) melakukan bonding attachment antara ibu dan bayi yang baru 

dilahirkannya 

6) menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi 

7) pemantauan 2 jam setelah persalinan 

b. kujungan kedua, 6 hari setelah persalinan, yang bertujuan untuk : 

1) memantau dan memastikan bahwa proses involusi uteri berjalan 

dengan normal 

2) mengevaluasi adanya tanda tanda demam, infeksi atau 

perdarahan abnormal 

3) memastikan ibu cukup makan, minum dan istirahat 

4) memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda 

tanda adanya penyulit 

5) memberikan konseling pada ibu mengenai hal hal yang berkaitan 

dengan asuhan pada bayi 
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c. kunjungan ketiga, 2 minggu setelah persalinan yang bertujuan sama 

dengan kunjungan kedua 

d. kunjungan keempat, enam minggu setelah persalinan bertujuan untuk:  

1) menanyakan penylit penyulit yang ada 

2) memberikan konseling untuk KB secara dini kepada ibu 

4. Menurut Sulistyawati (2009; h. 5) nifas dibagi dalam 3 periode: 

a. Puerperium dini merupakan suatu masa pemulihan dimana ibu sudah 

diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan dalam agama islam 

dianggap bersih setelah 40 hari 

b. Puerperium intermedial merupakan masa pemulihan secara 

menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu 

c. Remote Puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk 

pemulihan dan sehat sempurna, terutama apabila selama hamil atau 

waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna 

dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bulanan bahkan 

tahunan. 

5. Tujuan asuhan kebidanan masa nifas: 

Menurut Saifudin, A (2009; h. 122) tujuan asuhan masa nifas meliputi: 

a. Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis 

b. Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi dini timbulnya 

masalah, mengobati dan merujuk apabila terjadai komplikasi pada ibu 

dan bayi 

c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, 

nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi, 
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perawatan bayi agar tetap sehat dan Memberikan pelayanan keluarga 

berencana (KB) 

6. Peran dan tanggung jawab bidan pada asuhan masa nifas 

Peran dan tanggung jawab masa nifas menurut Sulistyawati (2009; h. 

4-5) antara lain: 

a. Sebagai teman dekat maupun pendamping pada saat ibu nifas 

menghadapi masa masa sulit nifas 

b. Sebagai pendidik dalam usaha pemberian pendidikan kesehaan 

terhadap ibu dan keluarga 

c. Sebagai Pelaksana asuhan kepada pasien dalam hal indakan 

perawatan, pemantauan, penanganan masalah, rujukan, dan deteksi 

dini komplikasi masa nifas agar dapat dicegah secepatnya. 

7. Adaptasi psikologi masa nifas menurut Jannah, Nurul (2011; h. 14-16) 

a. Fase taking in (perilaku dependen) 

Fase ini berlangsung 1 sampai 2 hari setelah melahirkan dimana 

ibu hanya memperhatikan perubahan yang terjadi pada dirinya saja 

dan sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian atas kelahiran 

bayinya tetapi sulit mengontrol emosi akibat kelelahan dan 

membutuhkan banyak asupan nutrisi untuk proses pemulihan serta 

merupakan periode yang masih ketergantungan untuk segala 

kebutuhannya disediakan oranglain 

b. Fase taking hold (perilaku dependen-independen) 

Fase ini berlangusung antara 3-10 hari setelah melahirkan, ibu 

mulai memfokuskan perhatian, semangat untuk berlatih ban belajar 
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cara perawatan bayinya dan mulai mempunyai keinginan untuk bisa 

melakukan segala sesuatu secara mandiri dan mulai terbuka untuk 

menerima saran dan masukan kesehatan untuk bayi dan dirinya 

c. Fase letting go (perilaku interdependen) 

Fase ini berlangsung setelah 10 hari postpartum dan mulai 

menerima tanggungjawabnya sebagai ibu, adanya keinginan keras 

untuk merawat bayi dan dirinya 

8. Kebutuhan dasar ibu pada masa nifas 

Menurut sulistyawati, A (2013; h. 99-103) kebutuhan dasar ibu pada 

masa nifas antara lain: 

a. pemenuhan gizi 

a. mengkonsumsi tambahan kalori tiap hari sebanyak 500 kalori 

b. makan dengan diet berimbang, cukup protein, mineral dan vitamin 

c. minum sedikitnya 3 liter setiap hari ,terutama setelah menyusui 

d. mengkonsumsi tablet zat besi selama masa nifas 

e. minum kapsul vitamin A (200.000) agar dapat memberikan vitamin A 

kepada bayinya melalui ASI 

b. Ambulasi dini  

Ambulasi dini dilakukan untuk membantu bergerak secara dini 

seperti duduk, jalan jalan ringan, sehingga nantinya ibu dapat berjalan 

sendiri, tetapi ambulasi dini tidak diperbolehkan untuk ibu anemia, ibu 

berpenyakit jantung, paru paru dan demam yang membutuhkan waktu 

untuk beristirahat. Dilakukan agar bufas merasa lebih sehat, usus dan 

kandung kemih menjadi baik,  
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c. Eliminasi  

Bidan sebisa mungkin harus meyakinkan bufas untuk buang air 

kecil maksimal 6 jam setelah bersalin dan buang air kecil maksimal 

dalam 24 jam karena jika tidak akan mempengaruhi keadaan bufas, 

serta menganjurkan bufas untuk mengkonsumsi makana tinggi serat 

dan banyak minum air putih  

d. Kebersihan diri 

Menjaga kebersihan tubuh untuk mencegah infeksi, 

membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air, mengganti 

pembalut setiap kali darah sudah penuh minimal 2 kali sehari, selalu 

mencuci tangan dengan sabun dan air setiapkali membersihkan daerah 

kemaluannya 

e. Istirahat 

Sangat dibuhuhkan untuk bufas agar keadaannya lebih baik 

setelah ibu kelelahan dalam proses persalinan, yang nantinya akan 

mempengaruhi produksi ASI bufas, proses involusi serta 

memaksimalkan perawatan kepada bayinya, Dalam sehari bufas 

istirahat minimal 8 jam dan sebaiknya jika pada siang hari bayinya 

tertidur bufas disarankan untuk tidur juga. 

f. Seksual 

Dilakukan apabila ibu sudah tidak mengeluarkan darah lagi dan 

kemaluan dan jalan lahirnya nya sudah tidak merasakan nyeri 
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g. Latihan/senam nifas 

Senam ini dilakukan perlahan dan sedini mungkin setelah 

persalinan dimulai dari latihan senam kegel terlebih dahulu secara rutin  

9. Komplikasai masa nifas 

a. Mastitis 

Dalam masa nifas dapat terjadi infeksi dan peradangan pada 

mammae, terutama pada primipara. Infeksi terjadi melalui luka pada 

putting susu, tetapi mungkin juga melalui peredaran darah. Tanda 

tandanya adalah rasa panas dingin disertai dengan kenaikan suhu, 

penderita merasa lesu, nyeri local daerah payudara, tidak nafsu makan, 

payudara keras dan kemerahan. Infeksi disebabkan oleh 

staphylococcus aureus, jika tidak dilakukan pengobatan terjadi abses 

(Manuaba. 2010. h. 420). 

b. Perdarahan nifas sekunder 

Perdarahan sekunder merupakan Perdarahan setelah 24 jam 

sampai 12 minggu setelah persalinan. Perdarahan ini sering 

disebabkan oleh infeksi endometrium maupun retensi sisa plasenta 

yang mengalami nekrosis dengan terjadinya deposisi fibrin dan 

akhirnya membentuk polip plasenta serta perlukaan yang terbuka 

kembali (Manuaba, 2012. h. 820) 

c. Subinvolusi 

Subinvolusi merupakan keadaan dimana terjadinya perlambatan 

involusi, sehingga proses pengecilan uterus terlambat diikuti oleh 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fera Aguswati, Kebidanan DIII UMP, 2016



 
 

 

52 

memanjangnya pengeluaran lokhea dan perdarahan uterus yang lebih 

banyak(Manuaba. 2010. h. 418)  

d. Trombosisi 

Trombosisi dapat terjadi pada vena-vena dikaki dan panggul yang 

disertai peradangan sehingga merupakan tromboflebitis. Gejala 

gejalanya ialah nyeri, panas kemerahan pada sekitar peradangan serta 

kenaikan suhu badan(Prawirohardjo. 2010; h. 703-704) 

e. Abnormalitas payudara 

Berbagai variasi putting susu dapat terjadi diantaranya terlalu 

kecil, putting susu mendatar, dan putting susu masuk kedalam. 

Pengeluaran ASI pun beragam seperti tidak keluar sama sekali 

(agalaksia), ASI sedikit (oligolaksia), terlalu banyak (poligalaksia) dan 

pengeluaran berkepanjangan (galaktorea) (Manuaba. 2010. h. 419) 

f. Febris Puerpueralis  

Merupakan infeksi masa nifas yang terjadi segera setelah 

persalinan hari kedua hingga hari kesepuluh dengan tanda tanda 

bahwa suhu badan naik lebih dari 380 celcius, nadinya meningkat 

mengeluh mengeluarkan lokhea yang berbau kotor dan khas. perut 

bagian bawah terasa sakit dan nyeri(Manuaba. 2012; h. 828-834) 

 

D. BAYI BARU LAHIR 

1. Pengertian bayi baru lahir 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan berat lahir 

antara 2500-4000 gram pada usia kehamilan 37-42 minggu. Bayi lahir 
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normal adalah bayi yang cukup bulan antara 38-42 minggu dengan 

berat lahir sekitar 2500-3000 gram dan mempunyai panjang badan 

sekitar 50-55 cm (Sondakh, 2013 h: 150). 

2. Asuhan pada bayi 

Menurut Saifudin, A (2009; h. 133) tujuan utama perawatan bayi 

segera setelah lahir, yaitu: 

a. Untuk membersihkan jalan nafas 

b. Memotong dan merawat tali pusat 

c. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

d. Memberikan vitamin k1 dan mengoleskan salep mata  

e. Identifikasi sebagai alat pengenal / identitas bayi 

f. Pencegahan infeksi 

3. Adaptasi fisiologis bayi baru lahir 

a. Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi, yaitu: 

1) Merupakan fase tidak stabil selama 6-8 jam pertama kehidupan 

dengan mengabaikan usia gestasi, sifat persalinan maupun cara 

melahirkan. 

2) Periode segera setelah lahir akan terjadi pernapasan cepat 

mencapai 80 kali/menit dan pernapasan cuping hidung yang 

berlangsung sementara, retraksi, serta suara seperti 

mendengkur. Denyut jantung dapat mencapai 180x/menit selama 

beberapa menit pertama kehidupan. 
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3) Tidur pertama bayi dikenal sebagai fase tidur yang terjadi dalam 

2 jam setelah kelahiran dan berlangsung beberapa menit sampai 

beberapa jam. 

4) Periode kedua reaktivitas, dimulai ketika bayi bangun ditandai 

dengan respons aktif terhadap stimulus, perubahan warna kulit 

dari merah muda menjadi agak kebiruan serta denyut jantung 

menjadi cepat. 

5) Lendir mulut bayi dapat menyebabkan masalah pada bayi seperti 

tersedak, tercekik maupun batuk. 

b. Adaptasi pernapasan 

Menurut Sondakh, (2013; h. 150-151) Pernapasan pertama pada 

bayi sehat terjadi dalam waktu 30 detik sesudah kelahiran. 

c. Adaptasi kardiovaskuler 

Menurut Sondakh, (2013; h:151-152) adaptasi kardiovaskuler pada 

bayi baru lahir diantaranya: 

1) Denyut nadi bayi saat bangun berkisar antara 120-160 kali/menit 

dan nadi saat bayi tertidur berkisar 100 kali/menit 

2) Rata-rata tekanan darah bayi 80/46 mmhg  

3) Nilai hematologi normal pada bayi. 

Pada saat berkembangnya paru-paru pada alveoli akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen, sedangkan tekanan karbon 

dioksida akan mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan 

terjadinya penurunan resistansi pembuluh darah dari arteri 

pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus tertutup 
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dan setelah tali pusat dipotong, aliran darah dari plasenta 

terhenti dan foramen ovale tertutup  

d. Adapatasi neurologis 

Segera setelah bayi lahir system neurologis bayi secara 

fisiologis belum berkembang sempurna menunjukkan gerakan-

gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot 

yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas yang 

disertai dengan reflek bayi baru lahir yang menunjukan incikator 

penting perkembangan normal bayi.  

e. Adaptasi gastrointestinal 

1) Enzim-enzim aktif saat lahir dapat menyokong kehidupan 

ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu, seperti 

perkembangan otot-otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan  

2) Kelenjar saliva yang membuat sedikit saliva diolah sampai bayi 

berusia 3 bulan. 

3) Pengeluaran mekonium berwarna hitam kehijauan, lengket, dan 

mengandung darah samar 

4) Beberapa bayi baru lahir menyusui segera bila diletakkan pada 

payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk menyusu 

secara efektif. 

f. Adaptasi ginjal 

Penurunan kemampuan untuk mengekskresikan obat-obatan 

dan kehilangan cairan yang berlebihan mengakibatkan 
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ketidakseimbangan cairan.sehingga sebagian besar bayi baru lahir 

berkemih dalam 24 jam pertama setelah lahir dan 2-6 kali sehari 

pada hari ke 1-2 dan setelah itu akan berkemih 5-20 kali salam 24 

jam. 

g. Adaptasi hati 

Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentukan darah.Selama periode 

neonatus, hati memproduksi zat yang esensial untuk pembekuan 

darah.Hati juga mengontrol jumlah bilirubin. 

h. Adaptasi imun 

Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang 

dipintu masuk, sehingga jumlah system pelindung secara signifikan 

meningkatkan resiko infeksi pada periode bayi baru lahir. 

a) Keasaman lambung dan produksi pepsin dan tripsin belum 

berkembang sempurna sampai usia 3-4 minggu. 

b) Immunoglobulinakan hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan, kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI (varney, 

2008:h. 886). 

i. Perubahan termoregulasi dan metabolik 

a) Terjadi penurunan suhu beberapa derajat celcius pada bayi baru 

lahir karena lingkungan eksternal lebih dingindari pada suhu 

pada rahim. 
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b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan kulit 

yang besar dibandingkan dengan berat badan, menyebabkan 

bayi mudah untuk mengahantarkan panas pada lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang dingin 

terjadu melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. 

d) Hipotermi pada bayi baru lahir dapat bersifat mematikan, bahkan 

bayi cukup bulan yang sehat ( varney, 2008: h. 886). 

4. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

Menurut Sonadkh, J (2013; h. 150) Bayi lahir dikatakan normal 

dengan kriteria antara lain: 

a. Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 

b. Panjang badan bayi 48-50 cm 

c. Lingkar dada bayi 32-34cm 

d. Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

e. Bunyi jantung dalam menit pertama kurang lebih 180x/menit sampai 

kemudian turun antara 120-160x/menit dalam usia bayi 30 menit 

f. Pernafasan cepat pada menit menit pertama kira kira 80x/menit 

disertai pernafasan caping hidung dan rintihan hanya berlangsung 

10-15 menit 

g. Terdapat vernik caseosa dan cairan surfaktan dilapisan kulit 

kemerahan bayi 

h. Rambut kepala tumbuh baik sedangkan rambut lanuago telah hilang 

i. Kuku panjang dan lemas 

j. Mempunyai reflek hisap, moro dan menelan 
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k. Testis sudah turun pada jenis kelamin laki laki dan labia mayora telah 

menutupi labia minora pada jenis kelamin perempuan 

l. Sudah buang air kecil dan besar maksimal dalam 24 jam dan 

konsistensi mekonium hitam kehijauan dan lengket 

5. Tanda bahaya bayi baru lahir 

Menurut Saifudin, A (2009; h. 139) tanda tanda bayi lahir 

dinyatakan sakit apabila mempunyai salah satu maupun beberapa tanda 

yang akan disebutkan dibawah ini antara lain: 

a. Sesak nafas 

b. Frekuensi pernafasan 60x/menit 

c. Gerak retraksi dinding dada 

d. Malas minum ataupun kesulitan minum 

e. Panas atau suhu badan bayi rendah 

f. Kurang aktif 

g. Berat lahir rendah (1500-2500 gram)  

6. Reflek pada bayi normal 

Menurut Sondkh, J (2013; h. 163-164) Bayi lahir normal 

mempunyai berbagai macam reflek antara lain: 

a. Reflek menggenggam dilakukan dengan cara mendekatkan jari 

pemeriksa ketelapak tangan bayi apakah bayi berusaha 

menggenggam atau tidak 

b. Reflek rooting dilakukan apabila kita memberikan sentuhan ke pipi 

bayi apakah bayi akan mencari sentuhan atau tidak 
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c. Reflek moro/terkejut merupakan gerak terkejut bayi yang dilakukan 

dengan cara memberi sentuhan dengan jari maupun tangan secara 

tiba tiba 

d. Reflek sucking / Menghisap untuk mengetahui apakah bayi berusaha 

menghisap dengan cara memasukkan putting/ dot kedalam mulut 

bayi 

e. Reflek slowing untuk mengetahui apakah bayi bisa menelan ASI yang 

diberikan atau tidak 

f. Glabella reflek merupakan kedipan mata dan pengerutan pada 

kening bayi pada saat bayi disentuh pada daerah os glabella dengan 

jari tangan pemeriksa 

g. Gland reflek merupakan usaha mengankat kedua paha bayi jika 

lipatan paha kanan dan kiri disentuh oleh pemeriksa 

h. Tonick Neck untuk mengetahui usaha bayi mengangkat kepalanya 

jika bayi digendong 

7. Kegawatdaruratan pada bayi baru lahir 

Menurut Saifudin, A (2009; h. 139) tanda tanda kegawatdaruratan 

pada bayi antara lain: 

a. Sulit minum 

b. Lidah biru 

c. Henti nafas dalam beberapa menit 

d. Perut kembung 

e. Kejang berulang 

f. Merintih 
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g. Perdarahan talipusat 

h. Seluruh badan kuning 

i. Berat badan lahir kurang dari 1500 gram 

j. Inisiasi menyusui dini 

8. Klasifikasi nilai APGAR Skor 

Menurut Mochtar (2012; h. 91) klasifikasi klinik nilai APGAR: 

a. Nilai 7-10 bayi normal 

b. Nilai 4-6 bayi asfiksia ringan – sedang 

c. Nilai 0-3 bayi asfiksia berat 

Tabel 2.4 Nilai APGAR Menurut Mochtar (2012; h. 91) 

Skor 1 2 3 

A:Appearance 
color(warna kulit) 

Pucat  Badan 
merah,ekstermitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerah-merahan 

P:Pulse (Frekuensi DJJ) Tidak ada  Kurang dari 100 Diatas 100 
G:Grimace(reaksi 
terhadap rangsangan) 

Tidak ada Sedikit gerakan mimic Menangis, batuk, 
bersin 

A:Activity (Tonus otot) Lumput Ekstermitas sedikit 
fleksi 

Gerakan aktif 

R:Respiration(usaha 
bernafas) 

Tidak ada Lemah, tidak teratur Menangis kuat 

 
9. Iniasi Menyusui Dini 

Inisiasi dilakukan dengan cara bayi diletakkan di dadaibu minimal 

satu jam dimulai segera setelah lahir untuk memberi kesempatan pada 

bayi untuk mencari dan menemukan puting susu ibunya dengan cara 

mencium bau ibunya. Manfaat IMD bagi bayi adalah membantu 

stabilisasi pernafasan, mengendalikan suhu tubuh bayi lebih baik 

dibandingkan dengan inkubator, menajga kolonisasi kuman yang aman 

untuk bayi dan mencegah infeksi nosokomial, kadar bilirubin bayi juga 

lebih cepat normal karena pengeluaran mekonium lebih cepat sehingga 

menurunkan kejadian ikterus bayi baru lahir.Skin to skin dengan bayi 
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membuat bayi lebih tenang sehingga bayi tidur nyenyak. Dengan 

demikian, berat badan dapat meningkat serta menguatkan ikatan batin 

antara bayi dan ibunya (Prawirohardjo, 2010; h.369).  

10. Kunjungan neonatal 

Terdapat minimal tiga kali kunjungan ulang bayi baru lahir (Profil 

Kesehatan Indonesia. 2012; 47-48): 

a. Kunjungan Neonatal pertama pada usia 6-48 jam 

b. Kunjungan Neonatal kedua pada usia 2-7 hari  

c. Kunjungan Neonatal ketiga pada usia 8-28 hari  

 

E. Keluarga berencana  

Menurut Sulistyowati, A (2013; h. 12-13) Keluarga berencana (KB) adalah 

usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan, sehingga 

dibuatlah beberapa cara untuk mencegah maupun menunda kehamilan 

seperti dengan cara kontrasepsi dan perencanaan keluarga. 

Program KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan 

sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas 

(Profil Kesehatan Indonesia 2014; h. 101) 

Menurut Sulistyawati, A. (2013; h. 13) Alur cara kerja metode KB yaitu 

fertilisasi (bekerja dengan dasar untuk mencegah sperma mencapai dan 

membuahi sel telur wanita), berimplantasi (mencegah telur yang sudah 

dibuahi untuk melekat dan berkembang didalam rahim). Dimana ada dua sifat 

metode KB yaitu dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama dan cepat 
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mengembalikan kesuburannya (reversible) dan KB yang tidak dapat 

dikembalikan kesuburannya karena telah dioperasi (permanen). 

3. Macam kontrasepsi  

a. Metode Alamiah  

1) Metode suhu basal (MSB) 

Dilakukan setiap pagi ketika bangun pagi sebelum bangkit dari 

tempat tidur ibu mengukur suhu tubuhnya dan selalu dicatat di 10 hari 

pertama haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu 

normal(Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi,2012; MK-13) 

2) Metode kalender  

Menentukan masa subur dengan cara penghitungan 6-12 siklus 

menstruasi tiap bulannya kemudian dengan siklus terpendek 

dikurangi 18 hari untuk menghitung hari pertama masa subur dan dari 

siklus terpanjang dikurangi 11 hari untuk menghitung hari terakhir 

masa subur sehingga dapat dilakukan hubungan seksual ketika tidak 

subur(Williams. 2010;h. 723) 

3) Senggama terputus 

Merupakan metode KB tradisional dimana pria mengeluarkan 

alat kelamin dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi(Buku 

panduan praktis pelayanan kontrasepsi,2012; MK-15) 

b. Kondom  

Menurut Manuaba (2010 h.593-595)Cara kerja kondom yaitu 

menghalangi tertumpahnya sperma ke dalam vagina sehingga 

spermatozoa tidak masuk ke dalam rahim dan seterusnya.  
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b. Kontrasepsi hormonal 

Adapun efek samping kontrasepsi hormonal yaitu perubahan pola 

haid (haid jadi sedikit atau semakin pendek, haid tidak teratur, haid 

jarang dan tidak haid) sakit kepala, pusing, mual, nyeri payudara, 

perubahan berat badan, perubahan suasana perasaan, tumbuh jerawat 

(Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi tahun 2012 h. MK-30). 

Macam macam kontrasepsi hormonal diantaranya: 

a) Pil kombinasi  

Menurut Sulistyawati, A (2013; h. 67) Ada tiga jenis pil 

kombinasi diantaranya yaitu: Monofasik yaitu pil dalam kemasan 21 

tablet yang mengandung hormone estrogen / progesterone aktif 

dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormone aktif, Bifasik 

yaitu pil dalam kemasan 21 tablet mengandung dua dosis yang 

berbeda berisi hormone estrogen / progesterone aktif dan 7 tablet 

tanpa hormone aktif. Trifasik yaitu pil dalam kemasan 21 tablet 

mengandung tiga dosis yang berbeda hormone estrogen / 

progesterone aktif dan tanpa tablet hormone aktif.  

b) Suntikan kombinasi 

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg depo 

medroksiprogresteron asetat dan 5 mg estradiol sipionat (cyclofem) 

yang diberikan injeksi IM sebulan sekali. Dan 50 mg noretindron 

enatat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi IM satu bulan 

sekali(Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi tahun 2012 h. 

MK-30) 
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c) Suntik progestin 

Suntikan diberikan 3 bulan sekali 150 mgDepo 

Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan cara Intramuskular 

didaerah bokong (buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi tahun 

2012 h. MK-30) 

d) Pil progestin (minipil)  

Minipil harus diminum pada waktu yang sama setiap harinya 

supaya keefektifitasannya maksimal mencapai 98,5%, karena 

dipengaruhi oleh perubahan mukus tidak bertahan lebih dari 24 jam 

(Williams. 2012; h. 713) 

e) Implant  

Implant adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif tidak 

permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan dapat 

digunakan selama 3 sampai 5 tahun. Implan di masukan di bawah 

kulit yang kembalinya ovulasi setelah pengankatan implant terjadi 

dengan cepat (William. 2012; h. 714) 

f) Alat kontrasepsi dalam rahim(AKDR) 

Jenis AKDR yang mengandung hormone steroid adalah 

prigestase yang mengandung progesterone dari mirena yang 

mengandung levonogestrel 

Menurut mochtar (2012. h.224-225) Waktu pemasangan AKDR 

dapat di lakukan: Saat sedang haid, Pasca persalinan, 

Pascakeguguran, Pascaseksio sesarea, Masa interval. 
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g) Kontrasepsi mantap  

(1) Tubektomi  

Kontrasepsi mantap atau sterilisasi pada wanita adalah 

kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara melakukan 

suatu tindakan pada kedua saluran telur sehingga menghalangi 

pertemuan sel telurdengan sperma (mochtar, 2012 h. 230). 

(2) Vasektomi  

Menurutbuku panduan pelayanan kontrasepsi (2012, MK-95) 

Vasektomi adalah metode kontrasepsi untuk lelaki yang tidak ingin 

memiliki anak lagi. Menghentikan kapasitas reproduksi pria 

dengan jalan melakukan oklusi vas deferens sehingga alur 

transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi.  

4. Penapisan calon akseptor keluarga berencana  

a. Penapisan metode kontrasepsi hormonal (pil,suntik,implant) 

Penapisan yang dilakukan pada calon askeptor baru kontrasepsi 

hormonal yaitu dengan menanyakan kepada klien apakah hari pertama 

haid terakhir 7 hari atau lebih, menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pasca bersalin, mengalami perdarahan bercak antara haid setelah 

senggama, ikterus kulit atau sklera mata, nyeri kepala hebat atau 

gangguan visual, nyeri hebat pada betispaha atau dada dan tungkak 

bengkak, tekanan darah diatas 160 mmhg(sistolik) atau 90 mmhg 

(diastolik),terdapat masa atau benjolan pada payudara, sedang minum 

obat- obat epilepsi, jika didapati salah satu dari hal tersebut maka 
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penggunaan kontrasepsi hormonal tidak dianjurkan atau tidak 

diperbolehkan. 

b. Penapisan kontrasepsi AKDR  

Penapisan yang dilakukan pada calon akseptor kontrasepsi AKDR 

yaitu dengan menanyakan kepada klien apakah hari pertama haid 

terakhir 7 hari atau lebih, klien maupun pasangan mempunyai pasangan 

seks lain, menderitaIMS, penyakit radang panggul atau kehamilan 

ektopik, mengalami haid banyak, haid lama, disemenorea berat yang 

membutuhkan istirahat baring, perdarahan bercak atau setelah 

senggama, gejala penyakit jantung. Jika ditemukan salah satu dari hal 

tersebut maka penggunaan kontrasepsi AKDR tidak diperbolehkan.  

c. Penapisan metode mantap  

1) Tubektomi  

Penapisan yang dilakukan yaitu apakah keadaan umum klien 

baik, tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru, ginjal,tekanan 

darah <160/100 mmHg berat badan 35-85 kg riwayat SC (tanpa 

perlekatan) riwayat radang panggul, kehamilan ektopik, apendiksitis 

dalam batas normal, HB ≥8 gr% jika di dapat tanda-tanda tersebut, 

tubektomi dapat dilakukan di lakukan di fasiitas rawat jalan. 

F. Tinjauan teori asuhan kebidanan 

1. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara 7 langkah Varney 

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan 

tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan lingkup 

praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. 
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Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir 

yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara 

sistematis, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data, 

menegakkan diagnosis kebidanan, menyusun rencana asuhan, 

melaksanakan rencana asuhan, mengevaluasi keefektifan pelaksanaan 

rencana asuhan, dan mendokumentasikan asuhan. 

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu proses 

penyelesaian masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis di dalam 

mengantipasi masalah. Manajemen kebidanan menurut varney ada 7 

langkah, yaitu: 

Langkah I: Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien 

secara lengkap.data yang dikumpulkan antara lain: 

a. Keluhan klien 

b. Riwayat kesehatan klien 

c. Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan 

d. Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 

e. Meninjau data laboratorium. Pada langkah ini, dikumpulkan semua 

informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan 

kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal 

secara lengka. 
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Langkah II: Interpretasi Data Dasar 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga 

ditemukan diagnosis atau masalah.Diagnosis yang dirumuskan adalah 

diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan sedangkan perihal yang 

berkaitan dengan pengalaman klien ditemuka dari hasil pengkajian. 

Langkah III: Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis 

potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah 

terindentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat melkukan 

antisipasi agar diagnosis atau masalah tersenut tidak terjadi.Selain itu, 

bidan harus bersiap-siap apabila diagnosis atau masalah tersebut benar-

benar terjadi. 

Langkah IV: Identifikasi Kebutuhan yang Memerlukan Penanganan Segera 

Pada langkah ini, yang dilakukan bidan adalah mengidentifikasi 

perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau 

ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan 

kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan 

tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang 

lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi. 

Langkah V: Perencanaan Asuhan yang Menyeluruh 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh yang 

ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan 

yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari 
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kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari 

apa yang akan diperkirakan terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan 

konseling dan apakah perlu merujuk klien. Setiap asuhan yang 

direncanakan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan 

pasien. 

Langkah VI: Pelaksanaan 

Pada langkah keenam ini, kegiatan yang dilakukanadalah 

melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 

secara aman dan efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau 

anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri, bidan 

tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. 

Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain 

atau dokter. Dengan demikian, bidan harus bertanggung jawab atas 

terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat 

bersama tersebut. 

Langkah VII: Evaluasi 

Pada langkah terakhir ini, yang dilakukan oleh bidan adalah: 

a. Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang 

mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah benar-

benar terlaksana atau penuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah 

teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. 

b. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk 

mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak efektif (Mangkuji, 

Betty. 2012. h: 2-6). 
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2. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP 

Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Assessment, Planning) 

a. Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi 

yang sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi 

suatu rencana asuhan. 

b. Metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan 

guna menyusun dokumentasi asuhan. 

c. SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur 

pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh. 

SOAP 

Subjektif 

1) Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis 

2) Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi 

mengenai kekhawatiran dan keluhannya) 

3) Pada orang yang bisu, dibelakang data diberi tanda “O” atau “X” 

Objektif 

1) Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien,  

2) Hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostic lain 

3) Informasi dari keluarga atau orang  

Assessment 

1) Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan data) 

data subjektif dan objektif 

2) Diagnosis atau masalah 

3) Diagnosis atau masalah potensial 
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4) Antisipasi diagnosis atau maslah potensial atau tindakan segera 

Planning 

1) Pendokumentasian tindakan (I) dan evaluasi (E), meliputi: asuhan 

mandiri, kolaborasi, tes diagnostic atau laboratorium, konseling, dan 

tindak lanjut (follow up) (Mangkuji, Betty. 2012. h: 8). 

G. Landasan Hukum kewenangan bidan dan kompetensi bidan 

1. Landasan hukum kewenangan bidan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam masyarakat mempunyai 

kewenangan yang diatur oleh peraturan undang-undang kesehatan. Hal ini 

bertujuan untuk melindungi bidan maupun masyarakat secara hokum 

terhadap malpraktik yang mungkin dilakukan oleh bidan maupun tentang 

kesehatan lain. 

Dari peraturan mentri kesehatan republik indonesia nomor 

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

PRAKTIK BIDAN mempunyai kewenangan yang meliputi: (Tresnawati, F. 

2013; h. 48- 52) 

a. Pasal 9 

1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a 

ditujukan kepada ibu dan bayi 

2) Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan 

masa menyusui 

3) Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 hari 
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b. Pasal 10 

1) pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud dalam 

pasal (2) meliputi: 

a) Penyuluhan dan konseling 

b) Pemeriksaan fisik 

c) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

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 

c. 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 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fera Aguswati, Kebidanan DIII UMP, 2016



 
 

 

73 

5) Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan 

dengan perujukan  

6) Pencegahan anemia 

7) Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu ekslusif 

a) Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia 

b) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk 

c) Pemberian minum dengan sonde/pipet 

d) Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan 

manajemen aktif kala iii 

e) Pemberian surat keterangan kelahiran 

f) Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti 

melahirkan 

d. Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

perempuan sebagimana dimaksud dalam padal 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 
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5) Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan 

pada masa pranikah dan prahamil 

e. Pasal 13 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 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), penyalahguanaan narkotika 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) serta penyakit lainnya. 

f. Pasal 20 

1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasan dan mengikutsertakan organisasi profesi 

2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan 

pasiendan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan 

yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan 

2. Standar Kompetensi Bidan 

Standar kompetensi bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor:369/MENKES/SK/III/2007 

Kompetensi 1 Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dan ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat 

dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Fera Aguswati, Kebidanan DIII UMP, 2016



 
 

 

75 

bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi 

baru lahir dan keluarganya. 

Kompetensi 2 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan 

pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, 

perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

Kompetensi 3 Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang 

meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari 

komplikasi tertentu. 

Kompetensi 4 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap 

terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, 

memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, 

menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untk 

mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru 

lahir. 

Kompetensi 5 Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui 

yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat. 

Kompetensi 6 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 

bulan. 

Kompetensi 7 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan–5 

bulan). 
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Kompetensi 8 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan 

komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat 

sesuai dengan budaya setempat. 

Kompetensi 9 Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu 

dengan gangguan sistem reproduksi. 
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