
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Definisi 

Pil progestin adalah pil oral yang memiliki kandungan dosis 

progestin tunggal yang rendah (Varney, 2007; h. 477). 

Pil progestin adalah pil yang hanya mengandung progesteron dan 

digunakan oleh ibu postpartum (Manuaba , dkk, 2010; h. 599). 

Pil mini atau pil progestin adalah pil yang hanya berisi progesteron 

dan pil ini cenderung memberi kesan kepada wanita sebagai pil 

berefektivitas kontrasepsi rendah (Everett, 2008; h. 152). 

Kontrasepsi pil progestin (mini pil) adalah metode kontrasepsi 

pilihan bagi ibu pascapartum karena kurangnya estrogen mengurangi 

resiko gangguan tromboflebitis, tromboembolik dan bagi ibu menyusui 

karena pil progestin tidak memberi dampak negatif terhadap produksi ASI 

(Varney, 2007; h. 478). 

Kontrasepsi progestin saja disebut sebagai pil mini yang sangat 

berguna pada wanita yang memiliki kontraindikasi terhadap estrogen 

seperti wanita yang sedang menyusui (Heffner, Schust, 2006; h. 59). 

Pil progestin ini hanya mengandung hormon progestin yang dapat 

digunakan oleh wanita pasangan usia subur (PUS), wanita yang sedang 

menyusui, pascakeguguran dan wanita yang menghindari estrogen 

dikarenakan sebab-sebab tertentu. 
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2. Memilih Metode Kontrasepsi  

Menurut Hartanto (2004; h. 36) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

suatu metode kontrasepsi yang baik adalah sebagai berikut 

a. Aman / tidak berbahaya. 

b. Dapat diandalkan. 

c. Sederhana, sebisa mungkin tidak perlu menggunakan tenaga kerja 

seorang dokter. 

d. Murah. 

e. Dapat diterima oleh orang banyak. 

f. Pemakaian jangka lama (continuation rate tinggi).  

Menurut Varney (2007; h. 414-15) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan dalam pemilihan metode kontrasepsi, antara 

lain : 

a. Faktor sosial budaya. 

b. Faktor pekerjaan dan ekonomi. 

c. Faktor keagamaan. 

d. Faktor hukum. 

e. Faktor fisik. 

f. Faktor hubungan. 

g. Faktor psikologis. 

h. Status kesehatan saat ini dan riwayat genetik. 

3. Cara Kerja KB Pil Progestin 

Menurut Hartanto (2004; h. 157-58) adalah sebagai berikut : 

a. Mencegah terjadinya ovulasi  

Pencegahan ovulasi disebabkan gangguan pada sekresi hormon LH 

(luteinizing hormone) oleh kelenjar hypophyse sehingga tidak terjadi 
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puncak mid-siklus. (Pada keadaan normal terjadi puncak sekresi LH 

pada pertengahan siklus dan ini menyebabkan pelepasan ovum dari 

folikelnya). 

b. Perubahan dalam motilitas tuba 

Transpor ovum melalui saluran tuba mungkin dipercepat sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya fertilisasi. 

c. Perubahan lendir serviks 

Progestin mencegah penipisan lendir serviks pada pertengahan siklus 

sehingga lendir serviks tetap kental dan sedikit, yang tidak 

memungkinkan penetrasi spermatozoa. Bila terjadi penetrasi 

spermatozoa, spermatozoa itu sendiri akan diimobilisir, 

penggerakannya sangat lambat sehingga hanya sedikit atau sama 

sekali tidak ada spermatozoa yang mencapai cavum uteri. 

d. Perubahan dalam endrometrium 

Bila tetap terjadi ovulasi dan fertilisasi, mini pil atau pil progesteron 

masih mungkin mencegah kehamilan melalui efeknya terhadap 

endrometrium. Mini pil mengganggu berkembangnya siklus 

endometrium berada dalam fase yang salah satu atau menunjukan 

sifat-sifat ireguler atau atrofis, sehingga endometrium tidak dapat 

menerima ovum yang telah dibuahi. 

Menurut Saifuddin (2006; h. MK-48-9) adalah sebagai berikut : 

a. Menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium. 

b. Endometrium mengalami trnsformasi lebih awal sehingga implantasi 

lebih sulit. 

c. Mengentalkan lender serviks sehingga menghambat penetrasi 

sperma. 

d. Mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. 
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4. Jenis Pil Progestin 

Menurut Saifuddin (2006; h. MK-48) adalah sebagai berikut : 

a. Kemasan dengan isi 35 pil : 300 mikrogram levonogestrel atau 350 

mikrogram noretindron. 

b. Kemasan dengan isi 28 pil : 75 mikrogram desogestrel. 

Menurut Manuaba (2010; h. 599) sistem kemasan KB pil progestin adalah 

sebagai berikut : 

a. Sistem kemasan isi 28 ( peserta KB pil terus minum pil tanpa pernah 

berhenti ). 

b. Sistem kemasan isi 22 / 21 ( peserta KB pil berhenti minum pil selama 

7 sampai 8 hari dengan mendapatkan kesempatan menstruasi ).  

5. Keuntungan dan Kerugian Kontrasepsi Pil Progestin 

a. Keuntungan kontrasepsi menurut Saifuddin (2006; h. MK-49). 

1) Sangat efektif bila digunakan secara benar.  

2) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

3) Tidak mempengaruhi ASI. 

4) Kesuburan cepat kembali. 

5) Nyaman dan mudah digunakan. 

6) Sedikit efek samping. 

7) Dapat dihentikan setiap saat. 

8) Tidak mengandung estrogen. 

b. Keuntungan nonkontrasepsi menurut Saifuddin (2006; h. MK-49). 

1) Mengurangi nyeri haid. 

2) Mengurangi jumlah darah haid. 

3) Menurunkan tingkat anemia. 
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4) Mencegah kanker endrometrium. 

5) Melindungi dari penyakit radang panggul. 

6) Tidak meningkatkan pembekuan darah. 

7) Dapat diberikan pada penderita endometriosis. 

8) Kurang menyebabkan peningkatan tekanan darah, nyeri kepala, 

dan depresi. 

9) Dapat mengurangi keluhan premenstrual sindrom (sakit kepala, 

perut kembung, nyeri payudara, nyeri pada betis, lekas marah). 

10) Sedikit sekali mengganggu metabolisme karbohidrat sehingga 

relatif aman diberikan pada perempuan pengidap kencing manis 

yang belum mengalami komplikasi. 

c. Kerugian Kontrasepsi menurut Saifuddin (2006; h. MK-50). 

1) Hampir 30 - 60% mengalami gangguan haid (perdarahan sela, 

spotting, amenorea). 

2) Peningkatan atau penurunan berat badan. 

3) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. 

4) Bila lupa satu pil saja kegagalan menjadi lebih besar. 

5) Payudara menjadi tegang, mual pusing, dermatitis atau jerawat. 

6) Resiko kehamilan ektopik cukup tinggi (4 dari 100 kehamilan), 

tetapi resiko ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan 

yang tidak menggunakan mini pil. 

7) Efektifitasnya menjadi rendah bila digunakan bersamaan dengan 

obat tuberkulosis atau obat epilepsi. 

8) Tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. 

9) Hirsutisme (tumbuh rambut/bulu berlebihan di daerah muka), 

tetapi sangat jarang terjadi. 
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6. Indikasi dan Kontraindikasi Kontrasepsi Pil Progesteron  

a. Indikasi kontrasepsi pil progestin menurut Saifuddin (2006; h. MK-50). 

1) Usia reproduksi. 

2) Tidak memiliki anak, atau yang belum memiliki anak. 

3) Menginginkan suatu metode kontrasepsi yang sangat efektif 

selama perode menyusui. 

4) Mempunyai tekanan darah tinggi (selama <180/110 mmHg) atau 

memiliki masalah dengan pembekuan darah. 

5) Pasca persalinan dan tidak menyusui. 

6) Pascakeguguran. 

7) Perokok segala usia. 

8) Tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih senang tidak 

menggunakan estrogen. 

b. Kontraindikasi kontrasepsi pil progestin menurut Saifuddin (2006; h. 

MK-50). 

Pil progesteron yang hanya mengandung progestin dosis rendah, 

maka pil ini dapat digunakan dengan aman pada wanita yang 

mengalami kondisi medis tertentu yang menjadi kontraindikasi 

penggunaan pil kombinasi dengan kandungan estrogen. 

Kontraindikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Hamil atau diduga hamil. 

2) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. 

3) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. 

4) Menggunakan obat tuberkulosis (rifampisin), atau obat untuk 

epilepsi (fenitoin dan barbiturat). 

5) Kanker payudara atau riwayat kanker payudara. 
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6) Sering lupa menggunakan pil. 

7) Mioma uterus karena progestin memicu pertumbuhan miom 

uterus. 

8) Riwayat stroke karena progestin menyebabkan spasme pembuluh 

darah. 

7. Efek Samping Pil Progestin 

Menurut Everett (2008; h. 156) adalah sebagai berikut : 

a. Kista ovarium fungsional 

b. Nyeri tekan payudara 

c. Kembung 

d. Depresi 

e. Fluktuasi berat badan  

f. Mual 

g. Perdarahan tidak teratur 

h. Amenore  

Menurut Varney (2007; h. 478) adalah sebagai berikut : 

a. Perdarahan tidak teratur 

Perdarahan ini dapat ditangani dengan menyingkirkan kehamilan 

dengan mendiskusikan dengan klien tentang toleransinya terhadap 

efek samping ini. Apabila efek tersebut tidak dikontraindikasikan 

gantilah pil kontrasepsi klien dengan pil kontrasepsi hormonal oral 

yang mengandung estrogen. Apabila klien dikontraindikasikan minum 

pil kombinasi gantilah pil dengan motode kontrasepsi tanpa hormon. 
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b. Nyeri hebat pada abdomen 

Pada masalah ini lakukan evaluasi untuk mendeteksi adanya kista 

ovarium, kehamilan ektopik, dan penyakit inflamasi pelvik. Obati atau 

lakukan rujukan yang tepat. Apabila klien tidak sedang dalam 

keadaan hamil, bidan tidak perlu menghentikan penggunaan pil yang 

hanya mengandung progestin. 

c. Nyeri kepala berat 

Pada masalah ini klien harus segera menghentikan penggunaan pil 

kontrasepsi yang mengandung progestin karena akan menambah 

buruk nyeri kepala yang sudah ada atau baru mengalaminya. 

d. Gangguan penglihatan 

Gangguan penglihatan ini berupa penglihatan kabur sampai 

kehilangan penglihatan. Hal ini harus segera ditangani untuk 

mendapat metode kontrasepsi yang lain. 

8. Pemeriksaan Penunjang 

Pada kondisi tertentu, calon atau akseptor KB pil oral harus menjalani 

beberapa pemeriksaan penunjang  untuk   melengkapi data yang telah 

dikumpulkan dan keperluan menegakkan adanya kehamilan, maupun 

efek samping atau komplikasi penggunaan kontrasepsi. Pemeriksaan 

laboratorium yang harus dilakukan pada calon atau akseptor KB pil oral 

adalah pemeriksaan test kehamilan (Muslihatun, Mufdlilah, Setiyawati, 

2009; h.228). 

9. Pedoman untuk mulai memberikan pil KB  

Menurut Manuaba (2010; h. 600) adalah sebagai berikut : 

a. Pada postpartum dapat diberikan exluton yang mengandung 

komponen progesteron. 
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1) Tidak menganggu pengeluaran ASI 

2) Efektif sampai laktasi dihentikan 

3) Kesulitan dapat timbul seperti perdarahan spotting (bercak), tidak 

menstruasi berkepanjangan. 

b. Post-abortus atau hari kelima menstruasi.  

c. Ganti cara pemakaian pil KB 

1) Segera dapat mulai minum pil KB 

2) Dapat digunakan kombinasi atau sekuensial 

3) Dapat terjadi perubahan menstruasi 

10. Cara Pemakaian Kontrasepsi Pil Progestin 

Menurut Varney (2007; h. 478) sebagai berikut : 

a. Mulailah minum pil progestin pada hari pertama periode menstruasi. 

b. Minumlah satu pil kurang lebih pada waktu yang sama setiap hari.  

c. Mulailah paket pil baru pada hari berikutnya setelah menyelesaikan 

paket pil yang pertama. 

d. Apabila lupa minum satu pil atau terlambat minum pil lebuh dari tiga 

jam, hal tersebut tidak melindungi diri dari kehamilan. Minumlah pil 

yang terlupa atau terlambat diminum tersebut begitu ingat dan minum 

pil berikutnya, selain itu gunakan preparat spermisida dan kondom 

selama tujuh hari berikutnya. 

e. Apabila lupa minum dua pil atau lebih, berhentilah minum pil dan 

gunakan suatu metode kontrasepsi bukan hormone missal preparat 

spermisida dan kondom sampai kembali mengalami periode 

menstruasi atau kemungkinan hamil tidak ada lagi. Apabila 

melakukan senggama selama waktu itu. 
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f. Hubungi bidan untuk membuat janji pertemuan secepatnya bila anda 

tidak mengalami  periode menstruasi dalam 45 hari setelah periode 

menstruasi terakhir. Menstruasi tidak teratur dan jarang-jarang 

merupakan hal yang lazim terjadi ketika klien minum pil mini, tetapi 

bila tidak terjadi menstruasi lebih dari 45 hari maka perlu 

pemerikasaan adanya kehamilan. 

11. Beberapa Instruksi Penting Bagi Akseptor KB Pil Progestin 

Menurut Hartanto (2004; h. 162-63) adalah sebagai berikut : 

a. Harus ada metode atau alat kontrasepsi cadangan seperti kondom, 

diafragma, spermisid, yang dapat digunakan pada: 

1) Saat menunggu untuk mulai dengan pil progestin. 

2) Tujuh hari pertama setelah mulai minum pil progestin. 

3) Waktu lupa minum 1 tablet pil progestin, maka harus 

menggunakan alat kontrasepsi cadangan untuk 48 jam berikutnya. 

b. Minumlah satu tablet setiap hari sampai bungkus pil progestinnya 

habis, lalu segera mulai dengan bungkus baru keesokan harinya dan 

jangan sampai terlewat satu hari pun. Waktu terbaik untuk minum pil 

progestin ini adalah pada saat makan malam. 

c. Bila lupa minum 1 tablet, segera minum tablet tersebut pada waktu 

ingat, sehingga minum dua tablet untuk hari itu. Bila terlambat lebih 

dari 3 jam, gunakan alat kontrasepsi cadangan untuk 48 jam 

berikutnya. 

d. Bila lupa minum 2 tablet berturut-turut, segeralah pakai alat 

kontrasepsi cadangan dengan minum dua tablet untuk 2 hari berturut-

turut. Bila haid tidak terjadi dalam 4-6 minggu, segera periksakan diri. 
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e. Selalu dicatat siklus haid selama minum pil progestin. 

Bila lebih dari 45 hari tidak terjadi haid maka segera periksakan diri. 

f. Bila terjadi perdarahan bercak atau perdarahan intermenstrual, 

tetaplah minum pil progestin sesuai peraturannya. 

Bila perdarahannya hebat atau timbul kram, rasa sakit atau demam, 

segera periksakan diri karena mungkin terjadi infeksi. Perdarahan 

sering terjadi selama bulan-bulan pertama setelah mulai 

menggunakan pil progestin. 

g. Bila sakit disertai muntah, diare atau kedua-duanya, segera 

pergunakan alat kontrasepsi cadangan bersama-sama dengan pil 

progestin sampai 48 jam setelah sembuh dari penyakitnya. 

h. Bila ingin hamil lagi hentikan pemakaian pil progestin dan gunakan 

metode kontrasepsi lain seperti kondom untuk 2-3 bulan. 

Menghentikan pil progestin akan menyebabkan kembalinya siklus 

haid yang alamiah. 

i. Menghentikan pil porgestin dapat dilakukan setiap saat, tetapi harus 

diingat bahwa perlindungan dari pil progestin tidak berkelanjut terus 

setelah pil progestin dihentikan. Segera gunakan metode kontrasepsi 

lain pada hari berikutnya. 

j. Periksakan diri secara teratur, paling sedikit setahun sekali. 

Yang diperiksakan adalah tekanan darah, Pap smear, payudara dan 

pemeriksaan kandungan. 

k. Perhatikan tanda-tanda bahaya dari kontrasepsi pil oral, terutama bila 

terjadi rasa sakit pada perut bagian bawah selama menggunakan pil 

progestin. 
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B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Tinjauan Manajemen Varney 

  Manajemen kebidanan adalah suatu cara pendekatan masalah 

 kesehatan ibu dan anak serta keluarga yang khususnya digunakan oleh 

 bidan dalam memberikan asuhan kebidanan baik secara individual, 

 keluarga dan masyarakat. 

 Memuat tentang manajemen kebidanan dengan menggunakan kerangka 

 pikir Varney yang terdiri dari 7 langkah : 

 Langkah 1. Pengkajian Data 

  Pada langkah pertama dikumpulkan semua informasi (data) yang  

 akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi 

 klien. 

 Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara : 

a. Anamnesis 

Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan biodata, riwayat 

menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan, nifas, 

psikososial, kultural, spiritual, serta pengetahuan klien. 

b. Pemeriksaan Fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-

tanda vital, meliputi : 

1) Pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi). 

2) Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan catatan terbaru serta 

catatan sebelumnya (Kurnia, 2009; h.108-9). 

 Langkah 2. Interpretasi Data 

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau 

masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah 
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dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan kemudian diinterpretasikan 

sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Baik rumusan 

diagnosa maupun masalah, keduanya harus ditangani. Meskipun 

masalah tidak dapat diartikan sebagai diagnosis, tetapi tetap 

membutuhkan penanganan (Kurnia, 2009; h.109). 

Langkah 3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial dan Antisipasi 

Penanganannya. 

 Pada langkah ketiga kita mengidentifikasi masalah potensial atau 

diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah 

diidentifikasi. Laqngkah ini menggunakan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan, menunggu sambil mengamati dan bersiap-siap 

bila hal tersebut benar-benar terjadi (Kurnia, 2009; h.110). 

Langkah 4. Pelaksanaan Langsung Asuhan dengan Efisien dan Aman. 

 Pada langkah keempat, rencana asuhan menyeluruh dilakukan 

dengan efisien dan aman. Langkah ini mencerminkan kesinamabungan 

dari proses management kebidanan. Beberapa data yang 

mengidentifikasi yang gawat darurat harus ada tindakan segera untuk 

kepentingan keselamatan jiwa (Kurnia, 2009; h.110). 

Langkah 5. Perencanaan 

 Pada langkah kelima, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. 

Langkah ini merupakan lanjutan dari masalah atau diagnosa yang telah 

diidentifikasi atau antisipasi. Rencana tindakan atau dari setiap masalah 

yang berkaitan tetapi juga termasuk kerangka pedoman, antisipasi 

tentang apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Apakah perlu 

penyuluhan atau konseling, pada langkah ini informasi/data dasar yang 

tidak lengkap dapat dilengkapi (Muslihatun, 2009; h.117). 
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Langkah 6. Pelaksanaan  

 Langkah keenam, meliputi pelaksanaan langsung asuhan dengan 

efisiensi dan aman sesuai dengan perencanaan. Bidan bertanggung 

jawab terhadap keterlaksanaannya asuhan. 

Langkah 7. Evaluasi 

 Evaluasi dilakukan secara siklus dan mengkaji ulang aspek asuhan 

yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan 

atau menhambat keberhasilan asuhan yang diberikan (Kurnia, 2009; 

h.111). 

2. Teori Asuhan Kebidanan 

I. Pengkajian data 

A. Subyektif 

1. Biodata yang mencakup identitas pasien 

a. Nama 

Nama jelas dan lengkap, bila perlu nama panggilan sehari 

– hari agar tidak keliru dalam memberikan penanganan 

(Ambarwati, Wulandari, 2009; h. 131). 

b.  Umur 

Wanita usia subur umur 20-35 tahun dapat menggunakan 

kontrasepsi oral untuk menjarangkan kehamilannya 

(Saifuddin, 2006; h. U-9). Pada umur dibawah 20 tahun 

adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dahulu 

dikarenakan berbagai alasan, dan kontrasepsi yang 

dianjurkan adalah kontrasepsi Pil oral karena peserta 

masih muda. Hal ini diperbolehkan karena pil oral memiliki 

Asuhan Kebidanan dengan..., Fitri Rahma Utami, Kebidanan DIII UMP, 2011



reversibilitas yang tinggi sehingga kembalinya kesuburan 

dapat terjamin hampir 100% (Hartanto, 2004; h. 30). 

c. Agama 

Pembenaran terhadap prinsip-prinsip pembatasan 

keluarga dan konsep dasar tentang keluarga berencana 

oleh semua agama (Varney, 2007; h.414). 

d. Suku Bangsa 

Berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari – 

hari. Suku bangsa ini adalah suku bangsa baduwi yang 

menentang adanya pelayanan kesehatan khususnya 

dalam program keluarga berencana. 

e. Pendidikan 

Berpengaruh dalam tindakan kebidanan dan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat intelektualnya, sehingga 

bidan dapat memberikan konseling sesuai dengan 

pendidikannya (Ambarwati, Wulandari, 2009; h. 132). 

f. Pekerjaan 

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial 

ekonominya sehingga bisa mengetahui kemampuan klien 

untuk meneruskan metode kontrasepsi yang digunakan 

(Ambarwati, Wulandari, 2009; h. 132).  

g. Alamat 

Ditanyakan untuk mengetahui seberapa jauh tempat 

tinggal ibu terhadap pelayanan kesehatan dan juga 

mempermudah kunjungan rumah untuk mengetahui 
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keadaan klien setelah penggunaan kontrasepsi yang 

digunakan (Ambarwati, Wulandari, 2009; h. 132). 

2. Keluhan Utama 

Masalah yang sering dihadapi pada pengguna KB pil progestin 

seperti amenore, perdarahan tidak teratur, mengeluh mual, 

nyeri tekan payudara, masalah mengingat pil (Everett, 2008; h. 

163). 

3. Kunjungan saat ini 

Kunjungan pertama 

 Kunjungan pasien yang belum pernah menggunakan 

kontrasepsi setelah kontrasepsi abortus atau melahirkan dan 

berencana memakai alat atau metode kontrasepsi khususnya 

pil progestin (Muslihatun, Mufdlilah, Setiyawati,  2009; h. 226). 

4. Riwayat perkawinan 

Mengingat dasar perkawinan adalah cinta yang mengatur 

hubungan suami istri, dan dalam keluarga hendaknya KB yang 

dipilih disepakati oleh keluarganya (Enawaty, dkk, 2008; h. 

28). 

5. Riwayat Obstetri 

a. Riwayat Haid 

1) Menarche  

Pada umumnya menarche pada usia pertama kali 

mengalami menstruasi. Pada wanita Indonesia 

umumnya sekitar 12-16 tahun (Sulistyawati, 2009; h. 
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112). 

2) HPHT  

Untuk mengetahui apakah ada gangguan haid 

(perdarahan sela, spotting, amenorea) (Saifuddin, 

2006; h. MK-50). 

Pada seseorang yang mempunyai gangguan haid tidak 

dianjurkan menggunakan pil progestin (Pendit, dkk, 

2007; h. 26).  

3) Siklus  

Siklus menstruasi untuk mengetahui apakah terjadi 

variasi dalam panjang siklus haid (Hartanto, 2004; 

h.157). 

4) Lama menstruasi 

Pada kontrasepsi oral khususnya pil progestin lama 

menstruasi dapat berubah sewaktu-waktu (Hartanto, 

2004; h.160). 

5) Dismenorhoe 

Pada kontrasepsi pil progestin dismenorhoe jarang 

terjadi hal ini dikarenakan kontrasepsi ini hanya 

mengandung progestin saja, hal ini berbeda dengan 

kontrasepsi yang mengandung estrogen yang bisa 

meningkatkan nyeri pada waktu haid dikarenakan 

estrogen tersebut(Hartanto, 2004; h.160). 

6) Perdarahan pervaginam  

Pada kontrasepsi pil progestin seorang wanita yang 

mengalami perdarahan abnormal yang tidak diketahui 

penyebabnya tidak dapat menggunakan kontrasepsi 
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oral khususnya pil progestin (Hartanto, 2004; h. 159). 

7) Flour albus 

Pada pil oral progestin jarang terjadi peningkatan flour 

albus (Hartanto, 2004; h.124). trjadinya flour albus 

pada pengguna kontrasepsi hormonal khususnya oral 

disebabkan karena kelebihan hormon estrogen pada 

kontrasepsi tersebut (Sinclair, 2009; h. 673). 

6. Riwayat KB 

Informasi mengenai pengalaman pasien sebelumnya dalam 

menggunakan kontrasepsi akan membantu menilai keperluan 

penerimaan, mengetahui tentang efek samping dan kegagalan 

kontrasepsi (Proverawati, Islaely, Aspuah, 2010). 

7. Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat penyakit sistemik yang sedang atau pernah 

diderita  

 Riwayat stroke karena progestin menyebabkan 

spasme pembuluh darah (Saifuddin, 2004; h. MK-50). 

Sehingga akan memperparah riwayat stroke yang 

dideritanya. 

 Nyeri hebat pada abdomen seperti adanya kista 

ovarium, kehamilan ektopik dan penyakit inflamasi pelvik 

(Varney, 2007; h. 478). Jika pada pengguna pil progestin 

mempunyai keluhan nyeri perut yang hebat yang bisa 

mengarah kepada kista ovarium, kehamilan ektopik dan 

penyakit inflamasi pelvik hal ini perlu dikhawatirkan karena 
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akan memperparah keadaan tersebut. 

 Nyeri kepala hebat dan gangguan penglihatan yang 

kemungkinan terjadinya hipertensi ( Saifuddin, 2006; h. 

MK-52). Lima persen wanita yang menggunakan 

kontrasepsi oral selama lima tahun mengalami hipertensi. 

Hipertensi dapat terjadi sewaktu-waktu, biasanya ringan 

hingga sedang, dan pulih dalam 1-3 bulan setelah 

kontrasepsi oral dihentikan akan tetapi hal ini jarang 

berkembang menjadi hipertensi berat. Resiko terjadinya 

peningkatan tekanan darah dikarenakan pertambahan 

usia, riwayat hipertensi atau preeklamsia dalam keluarga, 

dan lamanya penggunaan (Sinclair, 2010; h. 671). 

 Penyakit jantung koroner/ infark jika diberikan pil 

progestin dapat menyebabkan vasokontriksi pembuluh 

darah (Saifuddin, 2006; h. MK-51). 

 Diabetes Melitus menjadi kontraindikasi penggunaan 

KB pil progestin hal ini dikarenakan kontrasepsi oral 

dengan kaandungan progestin saja dapat meningkatkan 

resiko terkena diabetes melitus dan resiko ini meningkat 

dengan semakin lamanya penggunaan (Sinclair, 2010; h. 

677)  

b. Riwayat penyakit sistemik keluarga 

Dalam riwayat keluarga dengan karsinoma ovarium 

(epitelial), diabetes, hipetensi dan jantung dapat menjadi 

pertimbangan indikasi pemakaian pil oral (Hartanto, 2004; 

h.120). Jika pada keluarga mempunyai riwayat penyakit 
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tersebut hal ini perlu dipikirkan karena penyakit tersebut 

kemungkinan bisa terjadi pada anggota keluarga yang lain 

khususnya anggota keluarga wanita. 

c. Riwayat penyakit ginekologi 

Pada wanita yang mempunyai penyakit Mononucleosis 

akut atau penyakit hati tidak dianjurkan untuk 

menggunakan pil oral progestin (Hartanto, 2004; h. 159).  

Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya 

(Saifuddin, 2004; h. MK-50). 

Wanita yang tidak dapat menerima terjadinya gangguan 

haid (Saifuddin, 2004; h. MK-50). 

Kanker payudara atau riwayat kanker payudara (Saifuddin, 

2004; h. MK-50). 

Mioma uterus karena progestin memicu pertumbuhan 

mioma uterus (Saifuddin, 2004; h. MK-50). 

8. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

a. Pola nutrisi (makan dan minum)  

Untuk mengetahui apakah ada efek buruk dari kontrasepsi 

oral terhadap keadaan nutrisi atau gizi (Hartanto, 2004; 

h.125). 

b. Eliminasi (BAB dan BAK) 

Pada kontrasepsi oral tidak berpengaruh terhadap pola 

eliminasi (Saifuddin, 2006; h. MK-49). 

c. Pola aktivitas 

Menggambarkan pola aktivitas sehari-hari untuk menilai 

adakah pengaruh aktivitas terhadap waktu untuk 
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mengingat pil. 

d. Pola seksual 

Pada pola seksual sangat erat hubungannya dengan 

semua kontrasepsi untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh terhadap pola seksualnya khususnya 

kontrasepsi oral pil progestin yang mempunyai keuntungan 

kontrasepsi yaitu tidak menggangu hubungan seksual 

(Saifuddin, 2006; h. MK-49). 

e. Personal higyene 

Semua kontrasepsi termasuk pil oral progestin 

berhubungan langsung dengan kebersihan genetalia. 

Masuknya kuman yang bisa hidup di dalam traktus 

genetalia  bagian bawah ke dalam uterus, akan tetapi pada 

pengguna pil progestin jarang sekali ditemukan terjadinya 

keputihan hal ini dikarenakan hormon yang bisa 

menyebabkan terjadinya keputihan adalah hormon yang 

mengandung estrogen (Sinclair, 2009; h. 673). 

9. Keadaan Psikososial, Kultural dan Spiritual 

a. Psikososial 

Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap 

metode kontrasepsi yang digunakan. 

b. Kultural 

Adakah adat istiadat dalam keluarga yang menentang 

tentang metode kontrasepsi. 
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c. Spiritual  

Pembenaran terhadap prinsip-prinsip pembatasan 

keluarga dan konsep dasar tentang keluarga berencana 

oleh semua agama  

(Varney, 2007; h. 414).  

10. Data pengetahuan 

Dikaji apakah klien sudah mengerti jenis kontrasepsi termasuk 

keuntungan dan kerugian serta bagaimana cara penggunaan 

dari kontrasepsi pil progestin (Saifuddin, 2006; h. U-2). 

B. Data Obyektif 

1. Pemeriksaan umum 

a. Keadaan Umum menurut Sulistyawati, 2009; h. 121-2  

Untuk mengetahui keadaan pasien secara keseluruhan 

dan hasil pengamatan dilaporkan dengan kriteria baik. 

Baik  

Pasien dimasukkan dalam kriteria ini jika pasien 

memperlihatkan respon yang baik terhadap lingkungan 

dan orang lain, serta secara fisik pasien tidak mengalami 

ketergantungan dalam berjalan. 

b. Kesadaran  

Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, 

dan dilakukan pengkajian derajat kesadaran pasien yaitu 

akseptor KB harus mempunyai keadaan composmentis 

(keadaan maksimal) (Sulistyawati, 2009; h. 122).  
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c. Berat badan 

Pada kontrasepsi pil progestin (mini pil) tidak selalu 

ditemukan pertambahan berat badan (Hartanto, 2004; 

h.160). 

Pada pengguna kontrasepsi hormonal bisa saja terjadi 

kenaikan / penurunan berat badan sebanyak 1-2 kg. Hal ini 

perlu diperhatikan dalam diet klien bila perubahan berat 

badan yang terlalu mencolok. Bila berat badan berlebihan, 

hentikan penggunaan kontrasepsi pil dan anjurkan metode 

kontrasepsi yang lain (Handayani, 2010: h.115). 

d. Tanda-tanda vital 

1) Tekanan darah 

Pada pil progestin wanita yang mempunyai tekanan 

darah tinggi (selama <180/110 mmHg) atau memiliki 

masalah dengan pembekuan darah merupakan 

indikasi pada penggunaan pil progestin (Saifuddin, 

2006; h. MK-50). 

2) Suhu 

Mengukur suhu tubuh bertujuan untuk mengetahui 

keadaan pasien apakah suhu tubuhnya normal (36,5 

°C – 37,5 °C) atau tidak (Kusmiyati, 2007; h. 157). 

3) Respirasi 

Menghitung pernapasan dilakukan selama 1 menit 

penuh. Tujuan untuk mengetahui sistem fungsi 

pernapasan yang terdiri dari mempertahankan 
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pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru. 

Dalam kirteria remaja frekuensi pernapasan normal 15-

24 kali/menit, sedangkan dalam kriteria dewasa 16-20 

kali/menit (Kusmiyati, 2007; h. 161). 

4) Nadi 

Nilai denyut nadi digunakan untuk menilai sistem 

kardiovaskuler. Nadi dihitung selama 1 menit penuh. 

Frekuensi nadi yang normal untuk orang dewasa 

adalah antara 60-90 kali/menit (Kusmiyati, 2007; h. 

164). 

2. Pemeriksaan fisik 

a. Kepala  

1) Rambut  

rambut, tidak ada bukti bahwa KB pil progestin 

menyebabkan rontok. ( Hartanto, 2004; h. 156). 

2) Mata  

Pada pil progestin dapat terjadi adanya gangguan 

penglihatan seperti penglihatan kabur dan kehilangan 

penglihatan (Saifuddin, 2006; h. MK-52).  

3) Muka 

Pada kontrasepsi pil oral progestin jarang terjadi 

adanya chloasma dikarenakan chloasma sering terjadi 

pada kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen 

(Hartanto, 2004; h. 156). 
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4) Leher  

Penelitian laboratorium dan klinis menunjukan bahwa 

pil progestin mempunyai lebih sedikit efek metabolik 

dibandingkan dengan kontrasepsi yang mengandung 

hormon estrogen, sehingga tidak ditemukan  bahwa KB 

pil progestin mempengaruhi kelenjar tyroid ( Hartanto,  

2004; h. 160-1). 

b. Payudara 

Pada pil progestin dapat menambah  resiko karsinoma 

payudara, akan tetapi tidak mempengaruhi volume ASI 

(Hartanto, 2004; h. 160-61). 

Pada pil progestin sampai saat ini belum diketahui dengan 

jelas tentang peningkatan terjadinya resiko karsinoma 

payudara (Saifuddin, 2006; h. MK-50). 

c. Abdomen 

Pada kontrasepsi pil progestin dapat menambah resiko 

terjadinya kehamilan ektopik sehingga terdapat nyeri perut 

yang hebat (Saifuddin, 2006; h. MK-52). 

d. Ekstermitas 

Pada kontrasepsi pil progestin dapat mengurangi nyeri 

pada betis (Saifuddin, 2006; h. MK-49). 

e. Genetalia 

Dilakukan inspeksi adakah terjadinya perdarahan yang 

tidak teratur atau spotting dan adakah terjadi kehamilan 

dengan mengalami haid teratur sebelumnya kemudian 

terlambat haid (Saifuddin, 2004; h. MK-50).  
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3. Pemeriksaan penunjang 

Pada kondisi tertentu, calon atau akseptor KB pil oral harus 

menjalani beberapa pemeriksaan penunjang  untuk   

melengkapi data yang telah dikumpulkan dan keperluan 

menegakkan adanya kehamilan, maupun efek samping atau 

komplikasi penggunaan kontrasepsi.  Pemeriksaan 

laboratorium yang harus dilakukan pada calon atau akseptor 

KB pil oral adalah pemeriksaan test kehamilan (Muslihatun, 

Mufdlilah, Setiyawati, 2009; h.228). 

II.  Interpretasi Data 

Pada langkah ini pengambilan dari data-data yang telah di 

kumpulkan pada langkah pengkajian adalah:  

A. Diagnosa 

Diagnosa kebidanan berasal dari data dasar, interpretasi data 

menjadi masalah atau diagnosa yang diidentifikasi secara spesifik. 

Ny…P…A…umur…tahun dengan calon akseptor kb pil progestin 

Data dasar: 

Data subyektif 

1. Ibu mengatakan sedang tidak hamil saat ini. 

2. Ibu mengatakan berusia…tahun. 

3. Ibu mengatakan sudah atau belum menggunakan KB pil 

progrestin sebelumnya. 

Data obyektif 

1. Tanda-tanda vital 

2. Berat Badan 

3. PP test 
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III. Diagnosa potensial 

Diagnosa potensial KB pil progestin adalah dapat terjadi 

perdarahan abnormal seperti hiperplasia (Hartanto, 2004; h. 157). 

IV. Identifikasi Kebutuhan Tindakan Segera, Konsultasi dan 

Kolaborasi 

Melakukan antisipasi penanganan segera bila terjadi masalah 

yang emergency serta mengidentifikasi tindakan segera dan 

dikonsultasikan dengan tim kesehatan lain ( Sujiyatini dkk, 2009 ; 

h. 144), atau bila perlu mempertimbangkan segera mengganti 

metode kontrasepsi untuk mencegah terjadinya perdarahan 

abnormal yang berlebihan seperti hiperplasia (Hartanto, 2004; h. 

157). 

V. Perencanaan  

a. Jelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada klien. 

b. Jelaskan informasi tentang KB secara rinci sesuai dengan 

kebutuhan klien misal KB pil progestin (Saifuddin, 2006; h. U-

5). 

c. Berikan waktu kepada klien untuk berdiskusi, bertanya, dan 

mengajukan pendapat. 

d. Berikan obat KB pil progestin kepada klien. 

e. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 bulan 

kemudian atau jika ada keluhan. 

VI. Pelaksanaan 

a. Menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada 

klien. 

b. Menjelaskan informasi tentang KB secara rinci sesuai dengan 
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kebutuhan klien misal KB pil progestin (Saifuddin, 2006; h. U-

5). 

c. Memberikan waktu pada klien untuk berdiskusi, bertanya, dan 

mengajukan pendapat. 

d. Memberikan obat KB pil progestin kepada klien 

e. Menganjurkan  ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 bulan 

kemudian atau jika ada keluhan. 

VII. Evaluasi 

a. Klien sudah mengetahui tentang hasil pemeriksaan. 

b. Klien sudah mengerti tentang KB secara rinci sesuai dengan 

kebutuhannya. 

c. Klien sudah mengerti tentang KB pilihannya. 

d. Klien sudah mendapatkan obat KB pil progestin. 

e. Klien akan datang kunjungan ulang 1 bulan lagi atau jika ada 

keluhan. 

 

C. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan dengan Metode SOAP 

Menurut Varney, 2007; h. 27-8 adalah sebagai berikut: 

S  (Data Subjektif) 

 Data subjektif (S), merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data 

yang diperoleh melalui anamnesis. Data subjektif ini berhubungan dengan 

masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran 

dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung dengan diagnosis. 

Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. 
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O  (Data Objektif) 

 Data objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney pertama (pengkajian data), terutama data yang 

diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, 

pemeriksaan laboratorium atau pemerikasaan diagnostik lain. Catatan medik 

dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data 

objektif ini. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta 

yang berhubungan dengan diagnosis. 

A  (Assessment) 

 A (Analysis/Assessment, merupakan pendokumentasian hasil analisis 

 dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif.  

Menurut Helen Varney pada langkah kedua, ketiga dan keempat 

sehingga mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis / masalah kebidanan, 

masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan 

segera untuk antisipasi diagnosis / masalah potensial. Kebutuhan 

tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi 

tindakan mandiri, tindakan koaborasi dan tindakan rujukan. 

P  (Planning) 

 Planning / perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan 

yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan 

tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan 

kesejahteraannya. Meskipun secara istilah, P adalah palnning / perencanaan 

saja, namun P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran 

pendokumentasian implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain P dalam 
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SOAP meliputi pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen 

Varney langkah kelima, keenam dan ketujuh. Pendokumentasian P dalam 

SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun 

sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien. 

Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak 

dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Dalam keaadaan ini 

pasien harus dilibatkan dalam proses implementasi ini. 

 Dalam planning ini juga harus mencantumkan evaluation / evaluasi yaitu 

tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektifitas asuhan 

atau hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi ini berisi analisis hasil yang telah 

dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan / asuhan. Untuk 

mendokumentasikan proses evaluasi ini, diperlukan sebuah catatn 

perkembangan dengan tetap mengacu pada metode SOAP. 

 

D. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidan di masyarakat mempunyai 

peraturan dan perundang-undangan kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk 

melindungi secara umum baik untuk bidan maupun masyarakat terhadap 

malpraktik yang mungkin dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan, 

peraturan perundangannya adalah, sebagai berikut : 

1. Keputusan Mentri 

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan (Depkes RI, 2010). 
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Pasal 9 

 Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan 

 pelayanan yang meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan ibu; 

b. Pelayanan kesehatan anak; dan 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga  

berencana. 

  Pasal 12  

  Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan  

  dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c,  

  berwenang untuk: 

a. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana; dan  

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom. 

 Pasal 13  

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 

11, dan Pasal 12, Bidan yang menjalankan program Pemerintah 

berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi: 

f. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam 

rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit. 

2. Standar Pelayanan Kebidanan (Depkes RI, 2001) 

Terdapat pada Standar Pelayanan Umum dalam standar 1 seperti berikut  

ini ; 

Standar 1 : Persiapan untuk Kehidupan Keluarga Sehat 

Pernyataan standar : 
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 Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, 

 keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan 

 kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, Keluarga 

 Berencana (KB), kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi 

 calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung 

 kebiasaan yang baik. 

3. Standar Praktek Kebidanan  

 Standar I : Metode Asuhan 

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan 

dengan langkah : Pengumpulan data dan analisis data, penentuan 

diagnosa perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi. 

 Difinisi Operasional : 

a. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan 

medis.  

b. Format manajemen kebidanan terdiri dari format pengumpulan data, 

rencana format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan 

kegiatan dan evaluasi.  

Standar II : Pengkajian  

Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan 

dianalisis. 

Difinisi Operasional  

a. Ada format pengumpulan data. 

b. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus, yang 

meliputi data: 

1) Demografi identitas klien. 
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2) Riwayat penyakit terdahulu. 

3) Riwayat kesehatan reproduksi. 

4) Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi. 

5) Analisis data. 

c. Data dikumpulkan dari : 

1) Klien / pasien, keluarga dan sumber lain. 

2) Tenaga kesehatan. 

3) Individu dalam lingkungan terdekat. 

d. Data diperoleh dengan cara : 

1) Wawancara. 

2) Observasi. 

3) Pemeriksaan fisik. 

4) Pemeriksaan penunjang. 

Standar III : Diagnosa Kebidanan 

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah 

dikumpulkan. 

Difinisi Operasional  

a. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang 

dihadapioleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada 

tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan 

klien. 

b. Diagnosa kebianan dirumuskan dengan padat, jelas sistematis 

mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien. 

Standar IV : Rencana Asuhan 
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Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan 

Difinisi Operasional : 

a. Ada format rencana asuhan kebidanan 

b. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana 

tindakan dan evaluasi. 

Standar V : Tindakan 

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan 

perkembangan keadaan klien: tindakan kebidanan dilanjutkan dengan 

evaluasi keadaan klien. 

Difinisi Operasional 

a. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi. 

b. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi. 

c. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

perkembangan klien. 

d. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan 

wewenang bidan atau tugas kolaborasi. 

e. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik 

kebidanan, etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman 

dan nyaman. 

f. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia. 

Standar VI : Partisipasi Klien 

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan 

keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan 

kesehatan. 

Difinisi Operasional  
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a. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang : 

1) Status kesehatan saat ini. 

2) Rencana tindakan yang akan dilaksanakan. 

3) Peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan. 

4) Peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan. 

5) Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan. 

b. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan 

tindakan/kegiatan. 

Standar VII: Pengawasan 

Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus 

dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. 

Difinisi Operasional 

a. Adanya format pengawasan klien. 

b. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sistematis untuk 

mengetahui keadaan perkembangan klien. 

c. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang 

telah disediakan. 

Standar VIII: Evaluasi 

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan 

tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang 

telah dirumuskan. 

Difinisi Operasional 

a. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan. 

b. Klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan. 

c. Evaluasi dilaksanakan untuk mengujur rencana yang telah 
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dirumuskan. 

d. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan. 

Standar IX: Dokumentasi 

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar 

dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. 

Difinisi Operasional 

a. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen 

kebidanan.  

b. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistematis jelas dan data yang 

bertanggung jawab. 

c. Dokumentasi merupakan bukti ilegal dari pelaksanaan asuhan 

kebidanan. 

 4. Peran Bidan  

  Peran sebagai Pelaksana 

  a. Tugas Mandiri 

   1) Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan    

    kebidanan yang diberikan : 

    a) Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan   

     asuhan klien. 

    b) Menentukan diagnosa 

    c) Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang   

     dihadapi. 

    d) Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah  

     disusun. 

    e) Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan. 
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    f) Membuat rencana tindak lanjut kagiatan/tindakan. 

    g) Membuat catatan dan laporan kegiatan/tindakan. 

   2) Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang   

    membutuhkan pelayanan keluarga berencana :    

    a) Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada   

     pus/wus. 

    b) Menentukan diagnosa dan kebutuhan pelayanan. 

    c) Menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah  

     bersama klien. 

    d) Melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah   

     dibuat. 

    e) Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan. 

    f) Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien. 

    g) Membuat pencatatan dan pelaporan. 

  b. Tugas Kolaborasi  

   1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan    

    kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan  

    keluarga. 

    a) Mengkaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan   

     keadaan kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 

    b) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas kegawatan   

     yang memerlukan tindakan kolaborasi. 

    c) Merencanakan tindakan sesuai dengan prioritas kegawatan  

     dan hasil kolaborasi serta kerjasama dengan klien. 

    d) Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dan dengan  
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     melibatkan klien. 

    e) Mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan, 

    f) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. 

    g) Membuat pencatatan dan pelaporan. 
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