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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kehamilan 

1. Pengertian 

Hamil adalah suatu proses fisiologis yang dialami oleh 

manusia akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki laki dan 

sel kelamin perempuan, dimulai dari adanya konsepsi sampai dengan 

keluarnya janin. Lamanya kehamilan ini berlangsung selama 9 bulan 

7 hari( Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo Jakarta,2009 ).  

Menurut Yuni Kusmiati, Heni Puji Wahyuningsih, Sujiantini 

tahun 2008 dalam bukunya “Perawatan Ibu Hamil”, mengatakan 

bahwa kehamilan merupakan proses yang normal dan fisiologis yang 

dialami oleh manusia, namun hal normal tersebut akan menjadi 

abnormal apabila dalam perawatan dan penanganannya tidak sesuai 

dengan asuhan yang seharusnya.  

2. Pembagian periode kehamilan 

Masa kehamilan dibagi menjadi tiga masa yaitu trimester I, II, 

dan III. ( asuhan kebidanan 1, 2012: 53 ). Trimester pertama dihitung 

dari kehamilan usia 1 bulan – 12 bulan,dikatakan sebagai masa 

penentuan bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. 

Trimester II dimulai dari usia kehamilan 12 bulan – 24 bulan. 

Pada timester ini seorang wanita sudah terlepas dari masa 

kekhawatiran yang dialami pada trimester pertama. Trimester kedua 

seorang wanita lebih merasa bahagia menerima kehamilannya dan 
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gerakan janinpun sudah dapat dirasakan para trimester ini sehingga 

ibu lebih senang dan bahagia menerima bahwa dirinya akan segera 

menjadi seorang ibu.  

Perubahan pada trimester ke III antara lain, Trimester III 

dimulai dari usia kehamilan 24 minggu sampai dengan kelahiran atau 

disebut juga periode penantian karena seorang wanita hanya tinggal 

menunggu bayinya lahir dan ibu sudah merasa tidak sabar untuk 

segera bertemu dengan bayinya. ( Yuni Kusmiyati, SST, DKK, 2008: 

67 )  

3. Perubahan perubahan selama periode kehamilan  

Banyak perubahan organ yang terjadi ada trimester pertama, 

antara lain uterus akan membesar karena pengaruh hormon estrogen 

dan progesteron. ( Yuni Kusmiati, SST DKK, 2008). Perubahan 

perubahan yang teradi pada trimester peratama adalah : 

Sistem reproduksi : 

a. Vagina dan vulva 

Vagina dan vulva akan mengalami perubahan pada 

trimester 1 yang dikarenakan oleh hormon estrogen yaitu ditandai 

dengan perubahan warna vagina yang menadi kemerahan. 

Vagina dan vulva uga mudah terserang jamur karena 

peningkatan pH. ( Yuni Kusmiati, SST DKK, 2008:55) 

b. Serviks uteri 

Serviks uteri pada masa ini lebih banyak mengandung 

jaringan ikat yang berbeda dengan korpus uteri yang 

mengandung jaringan otot. Perubahan ini diakibatkan oleh 
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hormon estrogen. Akibat adanya hipervaskularisasi serta 

meningkatnya suplai darah maka onsistensi serviks menjadi 

lunak. 

c. Uterus  

Uterus mengalami perubahan yaitu menjadi lebih besar, 

lebih berat, dan perubahan bentuk dan posisi. Dinding dinding 

otot otot menjadi leboh kuat dan elastis. Pada usia kehamilan 8 

minggu uterus membesar seperti telur ebebk dan pada kehamilan 

12 minggu membesar seperti telur angsa. ( asuhan kebidanan 1, 

2012: 54 ). 

d. Ovarium  

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum 

graviditatum, korpus luteum graviditatis, kira kira 3 cm kemudian 

mengecil setelah plasenta terbentuk. Dan korpus luteum ini 

mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. 

e. Payudara 

Payudara akan membesar dan tegang, namun pada masa 

ini payudara belum mengeluarkan ASI. Somatomamotropin 

membuat kasein, laktalbumun dan laktoglobulin untuk 

mempersiapkan payudara dalam proses laktasi.  

f. Sistem endokrin 

Perubahan besar pada sistem endokrin yang pentng 

terjadi adalah untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan 

normal janin dan pemulihan nifas. 

g. Sistem kekebalan 
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Sistem kekebalan tubuh ibu saat masa ini tidakakan 

berubah dan tetap utuh dikarenakan imunoglobulin tidak berubah 

dan ini juga dapat menembus plasenta sehingga melindungi dari 

infeksi selanjutnya. 

h. Perkemihan  

Seorang ibu pada bulan bulan pertama akan mengalami 

kenaikan dalam buang air besar yang dikarenakan oleh lau filtrasi 

dan alian plasma ginjal meningkat namun hal ini akan berubah 

seiring tuanya umur kehamilan. 

i. Pencernaan 

Merasakan rasa tidak enak pada ulu hati karena 

perubahan posisilambung dan aliran balik asam lambung ke 

esofagus bagian bawah. Muntah uga teraid dikarenakan oleh 

pengaruh dari HCG, tonus otot traktus digestivus menurun 

sehingga motilitas seluruh traktus digestivus uga berkurang.  

j. Sistem kardiovaskuler 

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh 

adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar, pembuluh 

darah yang membesar, payudara dan alat lain lain yang memang 

berfungsi dalam kehamilan. Tekanan darah akan turun dala 24 m

 inggu pertama kehamilan akibat penurunan dalam perifer 

faskular resistance yang disebabkan oleh pengaruh otot halus 

oleh progesteron. 

k. Kulit 
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Perubahan yang umum teradi adalah peningkatan 

ketebalan kulit dan lemak sub dermal, hiperpigmentasi, 

pertumbuhan rambut dan kuku, percapatan aktivitas kelenjar 

keringat, peningkatan sirkulasi dan aktivitas psikomotor.  

l. Metabolisme  

Pada wanita hamil basal metabolic rate meningkat. BMR 

akan kembali setelah hari ke lima pasca persalinan. Pada masa 

ini seorang wanita mengeluh sering merasa lelah, letih, setelah 

melakukan aktivitas ringan disebabkan oleh berat bdan indeks 

tubuh dan darah dan pembekuan darah. 

m. Sistem pernafasan 

Peningkatan kadar estrogen menyebabkan ligamentum 

pada kerangka iga berelaksasi sehingga ekspansi rongga dada 

meningkat. Frekuensi pernafasan pada ibu hamil sedikit 

meninggat namun pernafasannya lebih dalam dari oada 

normalnya. 

n. Sistem persyarafan 

Perubahan pada trimester II antara lain, ( asuhan 

kebidanan 1, 2012 : 65) :  

1) Uterus 

Bentuk uterus menjadi bulat dan berangsu angsur 

berbentung lonjong seperti telur, ukurannya sebesar kepala 

bayi atau sekapalan tangan orang dewasa. Seiring 

pembesaran uterus berorentasi ke kanan dan akhirnya uterus 

yang membesar ini akan menyentuh dinding abdomen 
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anterior dan mendesak usus halus ke kedua sisi abdomen. 

Kontraksi sudah dapat dirasakan setelah bulan ke empat 

kehamilan. 

2) Vulva dan vagina  

Peningkatan vaskularisasi vulva dan vagina dapat 

meningkatkan pula keinginan dan membangkitakan untuk 

seksual khususnya selama trimester kedua kehamilan. 

Peningkatan kongesti ditambah relaksasi pembuluh darah dan 

uterus dapat mengakibatkan pembengkakan dan varises 

vulva. 

3) Ovarium  

Plasenta mulai menggantikan korpus luteum 

graviditatum pada usia kehamilan 16 minggu. 

4) Serviks uteri 

Serviks menadi lunak dan kelenjar kelenjar di serviks 

akan mengeluarkan sekresi lebih banyak. 

5) Payudara  

Puting susu akan megeluarkan cairan yang berwarna 

puting kekuningan yang disebut kolostrum. Payudara pada 

trimester ini akan mengalami peningkatan ukuran. Walaupun 

perkembangan kelenjar payudara secara fungsional lengkap 

pada pertengahan masa hamil, namun proses menyusui 

terhambat sampai kadar estrogen menurun, yaitu setelah 

janin dan plasenta lahir. 

6) Sistem pencernaan 
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Pada sistem pencernaan teradi konstipasi karena 

pengaruh dari hormon progesterone yang menigkat. Perutr 

juga akan menjadi kembung karena tekanan dari uterus yang 

semakin membesar dalam perut dan mendesak organ organ 

dalam perut.  

7) Repirasi 

Wanta hamil sering mengeluhkan sesak nafas karena 

terjadinya penurunan kadar karbondioksida. 

8) Kardiovaskular 

Perubahan auskultasi jantung ikut mengiringi 

perubahan ukuran dan posisi jantung, peningkatan volume 

darah hdan curah jantung juga menimbulkan perubahan 

auskultasi selama hamil. 

9) Sistem urinarius 

Pengurangan penekanan pada kandung kencing 

sudah mulai berkurang karena sudah keluarnya uterus dari 

bagian panggul. Kandung kemih tertarik ke bagian atas 

abdomen dan keluar dari panggul. 

10) Muskulokeletal 

Mobilitas persendian akan berkurang terutama pada 

daerah siku dan pergelangan tangan dengan meningkatnya 

retensi cairan pada aringan yang berhubungan di sekitarnya. 

11) Sistem integument 

Kadar MSH meningkat dikarenakan peningkatan kadar 

hormon estrogen dan progesteron. 
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12) Kenaikan berat badan 

Kenaikan berat badan yang terjadi dalam masa ini 

adalah 0,4-0,5 kg perminggu selama sisa kehamilan. 

Perubahan pada trimester ke III antara lain, Trimester 

III dimulai dari usia kehamilan 24 bulan sampai dengan 

kelahiran atau disebut juga periode penantian karena seorang 

wanita hanya tinggal menunggu bayinya lahir dan ibu sudah 

merasa tidak sabar untuk segera bertemu dengan bayinya. ( 

Yuni Kusmiyati, SST, DKK, 2008: 67 ). 

1) Uterus  

Pada trimester ke III terlihat lebih nyata terlihat corpus 

uteri dan berkembang menjadi segmen bawah rahim. SBR 

menjadi lebih lebar dan tipis, tampak jelas batas antara 

bagian atas yang tebal dan segmen bawah yang lebih tipis.  

2) Traktus urinarius 

Pada masa akhir kehamilan ini, keluhan sering 

kencing atau buang air kecil timbul kembali karena seiring 

dengan turunnya kepala janin ke panggul sehingga menekan 

kandung kencing. Dan urin kan menjadi lancar dikarenakan 

terjadinya hemodilusi. 

3) Respirasi  

Wanita hamil merasa kesulitan untuk bernafas 

dikarenakan usus usus yang tertekan oleh uterus ke arah 

diafragma yang mengakibatkan diafragma mengalami 

kesulitan untuk bergerak.  
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4) Kenaikan berat badan 

Kenaikan berat badan yang terjadi adalah 5,5 kg 

dimulai dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan yaitu 11-

12 kg. 

5) Sirkulasi darah 

Menurut Genong, 1989 dalam buku Asuhan 

Kebidanan 1, 2012 mengatakan bahwa, aliran darah 

meningkat dengan cepat seiring pembesaran uterus dan 

aliran darah ke utrus meningkat duapuluh kali lipat, ukuran 

konseptus juga meningkat lebih cepat.  

6) Sistem muskulokeletal 

Hormon progesteron dan relaxing menyebabkan 

relaksasi jaringan ikat dan otot otot, terjadi maksimal pada 

satu minggu terakhir kehamilan dan proses ini memberikan 

kesempatan panggul untuk meningkatkan kapasitasnya untuk 

proses persalinan.  

4. Perubahan psikologis pada kehamilan  

Antara lain ( Yuni Kusmiati, S. ST, dkk, 2008: 71 ) :  

a. Pada trimester I 

Pada trimester pertama seorang ibu masih takut menerima 

kehamilan ini, merasa kebingungan dengan kehamilannya. 

Kekhawatiran juga terjadi yang berkaitan dengan kemungkinan 

terjadinya keguguran maka dari itu banyak wanita yang sengaja 

merahasiakan kehamilannya. 
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b. Pada trimester II 

Keadaan ibu pada trimester ini sudah mulai sehat dan 

psikologisnya sudah mulai membaik. Ibu sduah dapat menerima 

kehamilan ini dan mulai merasakan gerakan bayinya. 

c. Pada trimester III 

Seorang wanita hamil tinggal menanti kelahiran bayinya. 

Perhatian lebih memusat ke kehamilan dan selalu berusaha untuk 

melindungi bayi yang di kandung.  

Asuhan yang dilakukan pada trimester III : 

1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan 

pengobatan 

2) Penapisan preeklamsia, gemelli, infeksi alat 

reproduksi dan saluran perkemihan 

3) Mengulang perencanaan persalinan 

4) Mengenali adanya letak dan presentasi 

5) Memantapkan rencana persalinan 

6) Mengenali tanda-tanda persalinan 

(Sarwono, 2008, hal ; 98) 

5. Diagnosa kehamilan 

Diagnosa atau dugaan sementara kehamilan tidal dapat 

ditentukan dengan mudah, terutama pada pasien baru yang hanya 

bau telat menstruasi beberapa hari saja. ( Yuni Kusmiyati, SST., 

2008). Ada beberapa tanda  yang dapat diketahui untuk mengetahui 

atau mendiagnosa adanya kehamilan, antara lain : 

a. Tanda tidak pasti kehamilan (Probable sign) : 
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1) Amenorhea 

Apabila seorang wanita dalam masa mampu hamil dan 

sudah kawin, mengeluh terlambat haid meskipun keadaat stress, 

obat obatan, penyakit kronis dpat pula menyebabkan terlambat 

haid. 

b. Tanda tidak pasti kehamilan (Probable sign) : 

2) Amenorhea 

Apabila seorang wanita dalam masa mampu hamil dan sudah 

kawin, mengeluh terlambat haid meskipun keadaat stress, 

obat obatan, penyakit kronis dpat pula menyebabkan 

terlambat haid. 

3) Mual dan muntah 

Mual dan muntah merupakan geala umum dari kehamilan. 

Mulal muntah juga dapat terjadi karena bau makanan yang  

menusuk dan juga dapat oleh emosi penderita tidak stabil. 

4) Mastodinia  

Yaitu rasa kencang dan sakit pada bagian payudara karena 

payudara yang membesar. 

5) Quickening  

Adalah persepsi gerakan janin pertama 

6) Keluhan kencing 

Frekuensi kencing bertambah yang disebabkan oleh desakan 

utrus yang semakin membesar da tarikan uterus ke arah 

cranial.  

7) Konstipasi  
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Terjadi karena adanya relaksasi progesteron dan dapat juga 

teradi karena perubahan pola makan. 

8) Perubahan berat badan 

Pada usia kehamilan 2-3 bulan terjadi penurunan berat badan 

karena nafsu makan yang menurun, namun pada bulan 

selanjutnya berat badan akan stabil sampai dengan 

menjenlang aterm. 

9) Kenaikan temperatur 

Terjadi dari minggu ke 3 dan ini merupakan tanda telah 

terjadinya kehamilan 

10) Perubahan warna kulit 

Warna kulit berubah menjadi kehitaman khususnya pada dahi, 

hidung dan kuliy daerah tulang pipi karena pengaruh dari 

stimulasi MSH.  

11) Perubahan payudara 

Payudara mensekresi kolostrum setelah usua kehamilan lebih 

dari 16 minggu. 

12)  Perubahan uterus 

Mengalami perubahan ukuran, bentuk, dan konsistensi. 

Uterus menjadi lebih lunak dan bentuknya globular. Teraba 

balotemen pada usia kehamilan 16-20 minggu. 

13) Tanda Piskacek’s 

Pertumbuhan simetris pada bagian uterus yang dekat dengan 

implatasi plasenta 

14) Perubahan serviks 
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a) Tanda hegar 

Terlihat pada minggu ke-6 yaitu berupa pelunakan pada 

derah isthmus uteri sehingga daerah tersebut memiliki 

kesan lebih tipis.  

b) Tanda Goodells’s 

Serviks terasa lebih lunak yang dilakukan dengan 

pemeriksaan bimanual. 

c) Tanda chadwick  

Perubahan pada warna vulva ang menjadi kebiruan 

karena mengalami kongesti. 

d) Tanda Mc Donald 

Fundus dan serviks dapat mudah difleksikan tergantung 

lunaknya jaringan isthmus. 

e) Pembesaran abdomen 

Terjadi pada minggu ke 16 karena uterus sudah mulai 

keluar dari rongga panggul 

f) Kontraksi uterus 

Muncul belakangan dan pasien tidak mengeluh perutnya 

sakit. 

g) Tes biologi kehamilan 

Pemeriksaan ini hasilnya positif, dimana kemungkinan 

positif palsu 

c. Tanda pasti kehamilan  

Tanda tanda pasti yang digunakan atau indikator yang 

penting untuk menduga kehamilan antara lain : 
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1) Denyut jantung janin 

Denyut jantung janin sudah dapat di dengar menggunakan 

stetoskop sekitar minggu ke 12, dan dapat pula terdengar 

suar lain seperti bising tali pusat, bising uterus, dan nadi ibu. 

2) Palpasi  

Palpasi atau perabaa perut dilakukan setelah umur kehamilan 

22 minggu. Dan gerakan janin dapat dirasakan dengan jelas 

setalah usia 24 minggu. 

6. Tanda bahaya atau penyulit kehamilan 

Antara lain ( Yuni K, Heni P, Sujiyatini,  2008: 154 ) : 

a. Pada masa hamil muda 

1) Abortus 

Adalah berakhirnya suatu kehamilan pada atau sebelum 

kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan 

belum mampu hidup diluar kandungan 

2) Hipertensi gravidarum 

Adalah naiknya tekanan darah pada ibu hamil yang berbeda 

pada saat keadaa normal 

3) Nyeri perut pada kehamilan muda  

Bisa disebabkan oleh kista ovarium, apendisitis, sistisis, 

pielonefritis, hipertensi pada hamil muda. 

b. Pada kehamilan lanjut 

1) Perdarahan pervaginam 
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Adalah perdarahan pada trimester terakhir dalam kehamilan 

sampai bayi dilahirkan. Perdarahnnya  tidak normal disertai 

rasa nyeri. 

2) Sakit kepala yang berat 

Merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan 

namun akan menjadi berbahaya jika sakit kepala yang di 

alami menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. 

3) Penglihatan kabur 

Disebabkan oleh pengaruh hormonal, ketajamam penglihatan 

ibu dapat berubah dalam kehamilam 

4) Bengkak di wajah dan ekstremitas 

Bengkak akan menunjukan tanda bahaa apabila bengkak 

terjadi pada muka dan tangan, tidak hilang setekah 

beristirahat, dan disertai dengan keluahan fisik ang lain. Ini 

dapat menandakan terjadinya anemia, gagal jantung, atau 

pre eklamsia. 

5) Keluar cairan pervaginam 

Yaitu keluarnya cairan berupa air air dari vagina pad 

atrimester 3 dan ini dinyatakan bahwa ketuban pecah. 

Normalnya selaput ketuban pada akhir kala I atau awal kala 

persalianan.  

6) Gerakan janin tidak terasa 

Ibu sudah tidak merasakan gerakan janin dalam perut lagi 

sesudan ehamilan trimester ke III 

7) Nyeri abdomen yang hebat 
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Ibu mengeluh nyeriperut pda kehamian trimester ke III yang 

menetap dan tidak hilang setelah ibu beristirahat 

 

B. Persalinan 

1. Pengertian  

Menurut Jenny J.S. Sondakh, 2013 menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan persalianan proses pengeluaran hasil 

konsepsi yang dapat hidup diluar uterus melalui vagina ke dunia luar.  

Persalinan merupakan proses pergerakan keluarnya janin, 

plasenta, dan mambran salam raim melalui jalan lahir. Proses ini 

berawal dari pembukaan dan dilatasi serviks sebagai akibat kontraksi 

uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. ( Rohani, 

Reni Saswita, Marisah, 2011 ). 

Menurut Sarwono Prawirihardjo, 2009, persalinan adalah 

merupakan proses fisiologis yang normal dan kelahiran seorang bayi 

merupakan peristiwa sosial yang ibu dan keluarga menantikannya 

selama 9 bulan. 

Persalinan adalah suatu keadaan normal yang dialami oleh 

seorang wanita yang telah mengalami atau  menajalani masa 

kehamilan yang normalnya selama kehamilan. Menurut buku 

Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, 2009 mengatakan 

bahwa persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada 

kehamilan cukup bukan yaitu usia 37 – 42 minggu, lahir spontan 

dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam 

tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

persalinan adalah keluarnya hasil konsepsi dalam perut melalui jalan 

lahir ke dunia luar setelah mengalami beberapa fase pembukaan dan 

memakan waktu 18 jam.  

2. Tanda tanda mulainya persalinan 

Terdapat beberapa terori yang mengatakan tentang tanda 

tanda dari persalinan, dimulai dari teradinya kontraksi sehingga 

persalinan dapat terajdi. ( Jenny J.S. Sondakh, 2013 : 2 ). Antara lain : 

a. Teori penurunan progesteron 

Terjadi kontraksi otot polos uterus pada persalinan akan 

menyebabkan rasa nyeri yang hebat, yaitu karena : 

1) Hipoksia pada miometrium 

2) Adanya penekanan pada saraf di serviks 

3) Peregangan serviks 

4) Peritoneum 

b. Teori keregangan  

Yaitu teori yang menjelaskan bahwa ukuran uterus yang 

semakin membesar dan mengalami penegangan akan 

mengakibatkan otot otot uterus mengalami peregangan pula 

sehingga ketika uterus berkontraksi dan menimbulkan  tekanan 

pada selaput ketuban, tekanan hidrostatik kantong amnion akan 

melebarkan serviks.  

c. Teori oksitosin interna  
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Terjadi perubahan keseimbangan antara strogen dan 

progesteron dapat meningkatkan sensitivitas otot rahim dan akan 

mengakibatan teradinya kontraksi uterus.  

Tanda tanda dimulainya proses persalinan adalah ( Jenny J.S. 

Sondakh, 2013 ) : 

1) Terjadinya HIS persalinan 

2) Pengeluaran lendir darah 

3) Pengeluaran cairan seperti ketuban 

4) Hasil dari pemeriksaan dalam 

Menurut Rohani, Reni Saswita dan Marisah, 2011: 13, tanda 

tanda persalinan adalah : 

1) Terjadi lightening 

Yaitu penurunan fundus uteri karena sudah masuk ke pintu 

atas panggul. 

2) Terjadinya HIS permulaan 

3) Perut terlihat lebih melebar 

4) Perasaan sering atau susah buang air besar 

5) Serviks menjadi lembek 

3. Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan 

Dalam persalinan ada 3 faktor yang memperngaruhi agar 

persalinan dapat terjadi, antara lain ( Jenny J.S. Sondakh, 2013 : 4) : 

a. Power ( kekuatan) 

Yang dimaksud dengan kekuatan adalah kekuatan yang dapat 

mendorong janin untuk keluar yaitu HIS, kontraksi otot perut, 

kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen.  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Indra Rohyatun, Kebidanan DIII UMP, 2014



26 
 

 

b. Passage ( jalan lahir ) 

Terdiri dari atas panggul ibu, yaitu bagian tulang yang padat, 

dasar panggul, vagina dan introitus vagina.  

c. Passanger ( janin ) 

Janin dapat mempengaruhi jalannya persalinan karena ukuran 

dan presentasinya. Kepalabanyak mengalamii cedera pada 

persalinan sehingga dapat membahayakan hidup dan kehidupan 

janin.  

4. Tanda dan gejala persalinan 

Menurut ( Rohani, Reni Saswita, Marisah, 2011: 14), tanda 

gejala persalinan adalah : 

a. Timbul rasa sakit yang diakibatkan oleh adanya kontraksi yang 

datang lebih kuat dan teratur 

b. Keluarnya lendir bercampur darah yang lebih banyak karena 

terjadi robekan kecil pada serviks 

c. Terkadang ketuban pecah dengan sendirinya dan wanita akan 

memulai persalinan secara spontan dalam 24 jam pertama 

d. Pada pemeriksaan dalam terjadi pendataran serviks dan telah 

adanya pembukaan  

e. Adanya kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada 

serviks 

5. Tahapan  persalinan   

Menurut Jan M. Kriebs dan Carolyn L. Gegor ( 2010 ), 

mengatakan bahwa persalinan dipengaruhi oleh lingkungan tempat 
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persalinan berlangsung. Menurut Rohani, Reni Saswita, Marisah, 

2011 dalam persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu : 

a. kala I : yaitu mulai dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 

10 atau lengkap. Kala I ini dibagi menjadi 2 fase yaitu fase laten 

yang berlangsung selama 8 jam dimulai dari pembukaan serviks 1 

sampai 3, dan fase aktif selama 7 jam dimulai dari pembukaan 

serviks 3 sampai 10. 

b. kala II : yaitu kala pengeluaran, dimulai dari pembukaan sudah 

lengkap sampai bayi lahir. Pada seorang ibu yang belum pernah 

bersalin atau primipara, kala II akan berlangsung selama 2 jam 

dan 1 jam pada ibu yang sudah pernah melahirkan atau multipara.  

c. Kala III :  yaitu fase yang dimulai setelah bayi lahir sampai 

keluarnya plasenta. 

d. Kala IV : yaitu dilmulai dari oengeluaran plsenta sampai 2 jam 

petama pasca persalinan. 

6. Mekanisme persalianan 

Menurut Jan M. Kriebs dan Carolyn L. Gegor menyebutkan bahwa 

mekanisme persalianan antara lain : 

a. Bagian presentasi masuk ke dalam pintu atas panggul dan 

diameter biparietal melewati pntu atas panggul 

b. Penurunan lengkap 

c. Melakukan fleksi 

d. Rotasi internal 

e. Pelahiran kepala dengan cara ekstensi 
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f. Restitusi-Rotasi 45” pertama setelah pelahirn kepala yang 

mengembalikan kepala ke sudut yang tepat terhadap bahu 

g. Rotasi eksternal  

h. Dan pelahiran bahu dan badan dengan fleksi lateral melalui 

sumbu carus. 

7. Penatalaksanaan persalinan 

a. Terdapat 60 langkah pertolongan persalinan, antara lain ( 

Sarwono Prawirohardjo, 2009: 341) : 

1) Mengamati tanda tanda persalinan kala dua : 

a) Ibu memiliki keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada 

rektum atau vaginanya 

c) Perineum menonjol 

d) Vulva dan sfringer ani membuka 

2) Menyaipkan perlengkapan bahan, dan obat obatan yang siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus 

set 

3) Mengenakan baju penutup atau celemek yang bersih 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai si bawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan menggunakan handuk 

5) Memakai satu sarung tangan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam 
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6) Mengisap oksitosin 10 unti ke dalam rabung suntuk dan 

kembali meletakan di partus set. 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya denga hati 

hati dari depan sampai ke belakang dengan menggunakan 

kapas atau kasa yang sudah dibasahi air DTT 

8) Dengan menggunalan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan adanya pembukaan lengkap atau 

belum. Bila selaput ketuban belum pecah maka lakukan 

amniotomi 

9) Mengdekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelukpan 

tangan yang masih memakai sarung tangankotor ke dalam 

larutan klorin dan kemudian melepaskannya secara terbalik 

serta merendamnya dalam larutan klorin 

10) Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan 

bahwa DJJ dalam batas normal ( 100-180x/menit) 

11) Memberi tahu ibu bahw apembukaan sudah lengkap dan janin 

dalam keadaan baik. Membantu ibu berada pada posisi 

senyaman mungkin sesuai dengan keinginannya 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu memiliki dorongan 

yang kuat untuk meneran : 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat mempunyai 

keinginan untuk meneran 
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b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha untuk 

meneran 

c) membantu ibu mengambil posisi yang nyaman 

d) Menganurkan ibu untuk beritirahat jika di antara kontraksi 

e) Mengajurkan keluarga untuk mendukung  

f) Menganjurkan asupan peroral 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

h) Menganjurkan ibu untuk berjalan atau jongkok atau 

mengambil posisi  yang senyaman mungkin 

i) Jika bayi belum lahir dalam 60 menit meneran, maka 

segera rujuk 

14) Jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5 cm 

– 6 cm, letakan handuk bersih di atas perut ibu untuk 

mengeringkan bayi 

15) Melekatakan kain yang bersih dilipat sepertigadi bawah 

bokong ibu 

16) Membuka partus set 

17) Memakai sarung tangan DTT  atau steril pada kedua tangan 

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

dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakan tangan 

yang lain dikepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan 

tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala 

keluar secara perlahan dan menganjurkan ibu meneran 

perlahan lahan saat kepala lahir 
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19) Dengan llembut menyeka muka,  mulut dan hidung bayi 

dengan kain atau kasa yang bersih  

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai dengan hal tersebut  

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putar paksi luar 

22) Setelah melakukan putar paksi luar tempatkan kedua tangan 

di masing masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk 

meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut 

menariknya ke arah perineum, membiarkan bahu dan lengan 

posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran 

siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan 

bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. 

23) Setelah dua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai 

kepala bayi yang berada dibagian bawah ke arah perineum, 

membiarkab bahu dan lengan poterior lahir ke lengan tersebut. 

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang 

ada di atas dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangga 

saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi 

denga hati hati membantu kelahiran 

25) Menilai keadaan bayi dengan cepat kemudian meletakan bayi 

di atas perut ibu dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari 

tubuhnya. Bila bayi mengalami asfiksia lakukan resusitasi 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin im 
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27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira kira 3 cm dari 

pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem 

ke arah ibu  dan memasang klem kedua 2 cm dari klem 

pertama 

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

gunting dan memotong tali pusat diantara dua klem tersebut 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi denag selimut yang kering dan bersih, 

menutupi bagian kepala, dan membiarkan tali pusat terbuka 

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya 

31) Metelakan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi 

abdomenuntuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi 

kedua 

32) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik 

33) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran berikan suntikan 

oksitoasin 10 unit IM di sepertiga paha atas ibu bagian luar 

setelah mengaspirasinya terlebih dahulu 

34) Memindahkan klem pada tali pusat 

35) Meletakan sarung tangan di atas kain yang ada di perut ibu, 

tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk 

melakuka palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus 

36) Menunggu uterus berkontraksi kemudian melakukan 

peregangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Indra Rohyatun, Kebidanan DIII UMP, 2014



33 
 

 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah 

uterus dengan cara menekan uterus ke arah bawah dan 

belakang untuk mencegah terjadinya involusi uteri 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

menari tali pusat ke arah bawah kemudian ke arah atas 

mengikuti kurava jalan lahir sambil meneruskan tekanan 

berlawanan arah pada uterus 

38) Jika plasenta terlihat diintroitus vagina melanjutkan kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan 

39) Segera setalah plasenta dan selaput ketuban lahir, lekukan 

masase uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan 

melakuka masase dengan gerakan melingkar denga lembut 

hingga uterus berkontraksi 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban utuh 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera melakukan penjahitan pada laserasi yang mengalami 

oerdarahan aktif 

42) Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan 

baik 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tanganke 

dalam klorin dan membilas kedua tangan yang masih 

bersarung tangan tersebut dengan air DTT dan 

mengeringkannya dengan kain 
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44) Menempatkan klem tali pusat steril atau mengikatkan tali pusat 

DTT dengan simpul mati sekeliling pusat sekitar 1 cm dari 

pusat 

45) Mengikat satu lagi simpul mati dei bagia pusat yang 

bersebrangan dengan simpul mati yang pertama 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakannya dalam larutan 

klorin 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepala  

48) Mengajurkan ibu untuk memulai oemberian ASI 

49) Melanjutkan pemabtauan kontraksi uterus dan perdarahan 

vagina 

50) Mengajarkan pada ibu dan keluaraga cara melakukan masase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus 

51) Mengevaluasi kehilangan darah 

52) Memeriksa tekana darah,nadi dan keadaa kandung kemih 

setiap 15 menit selama satu jam pertama dan 30 menit selama 

1 jam kedua 

53) Menempatka semua peralatan didalam larutan klorin untuk 

dekontaminasi kemudia di cuci  

54) Membuang bahan bahan yang terkontaminasi ke dalam 

tempat sampah yang sesuai 

55) Membersihkan ibu dengan mengguanakan air DTT. 

Membersihkan cairan ketuban, lendir darah, dan membantu 

ibu memakai pakaian 
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56) Memastikan bahwa ibu nyaman dan membantu dala 

pemberian ASI serta meminta keluarga untuk memberikan 

makanan atau minuman yang diinginkan ibu 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk persalinan 

dangan lauran klorin dan membilas denga air bersih 

58) Mencelupkan sarung tanagn kotor ke dalam larutan klorin 

membalikan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam 

klorin selama 10 menit 

59) Mencuci kedua tangan dnegan sabur dan air mengalir 

60) Kemudian melengkapi patograf.  

8. Penyulit dalam persalinan 

Tanda bahaya kala I persalinan antara lain ( Rohani, Saswita R, 

Marisah, 2011: 124) :  

a. Riwayat seksio sesaria 

Asuhan yang diberikan : 

1) Segera rujuk ibu ke fasilitas yang lebih lengkap 

2) Mendampingi ibu ke tempat rujukan dan selalu berikan 

dukungan atau semangat 

b. Perdarahan pervaginam 

Asuhan yang diberikan  

1) Membaringkan ibu ke kiri 

2) Memasang infus menggunakan jarum berdiameter besar 

3) Segera ruuk ke fasilotas yang lebih lengkap untuk melakukan 

sc 

c. Persalinan kurang bulan 
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Asuhan yang diberikan adalah : 

1) Segera rujuk ibu ke fasilotas yang lebih lengkap  

2) Dampingi ibu ke tempat ruukan dan selalu berikan semangat 

d. Ketuban pecah dengan mekonium kental 

Asuhan yang diberikan : 

1) Membaringkan ibu miring ke kiri 

2) Mendengarkan DJJ  

3) Segera rujuk ibu untuk dilakukan sc 

4) Rujuk ibu dan membawa perlengkapan seperti kateter, 

pengisap lendir, partus set, dll 

e. Ketuban pecah lama 

Asuhan yang diberikan : 

1) Segera rujuk ibu ke fasilitas yang lebih lengkap  

2) Mendampingi ibu dan selalu berikan dulungan atau semangat 

f. Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan 

Asuhan yang diberikan : 

1) Segera rujuk ibu ke fasilotas yang lebih lengkap  

2) Mendampingi ibu dan selalu berikan dulungan atau semangat 

g. Adanya infeksi 

Asuhan yang diberikan : 

1) Membaringkan ibu miring ke kiri 

2) Memasang infus menggunakan jarum berdiameter besar 

3) Segera rujuk ibu ke fasilotas yang lebih lengkap 

4) Dampingi ibu ke tempat rujukan 

h. Preeklamsi/hipertensi 
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Asuhan yang diberikan : 

1) Membaringkan ibu miring ke kiri 

2) Memasanginfus dengan jarum diameter besar dan berikan 

cairan ringer laktat 

3) Jika mungkin, berikan dosis awal pada saat kejang 4 gram 

MgSO 4 20% IV selama 20 menit 

i. Gawat janin  

Asuhan yang diberikan : 

1) Membaringkan ibu miring ke kiri da menganjurkan bernafas 

secara teratur 

2) Memasang infus dengan jarum berdiameter besar dan berikan 

cairan RL  

3) Segera rujuk ibu ke fasilitas yang lebih lengkap 

4) Mendampingi ibu ke tempat rujukan dan selalu berikan 

dukungan 

j. Presentasi bukan belakang kepala 

Asuhan yang diberikan : 

1) Membaringkan ibu dengan posisi lutut menempel ke dada atau 

miring ke kiri 

2) Segera merujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri dan BBL 

3) Mendampingi ibu ke tempat rujukan dan selalu memeberikan 

dukungan 

k. Tali pusat menumbung 
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1) Meminta ibu untuk mengambil posisi bersujud dengan posisi 

bokong lebih tinggi dari kepala 

2) Segera merujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri dan BBL 

3) Mendampingi ibu ke tempat ruukan dan selalu berikan 

dukungan 

l. Syok 

Asuhan yang diberikan : 

1) Membaringkan ibu miring ke kiri 

2) Jika mungkin,naikan kaki ibu untuk meningkatkan aliran darah 

ke jantung 

3) Memasang infus dengan diameter besar dan berikan cairan 

RL.  

4) Segera merujuk ibu dan selalu memeberikan dukungan  

m. Partus lama 

Asuhan yang diberikan : 

1) Segera merujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri dan BBL 

2) Mendampingi ibu ke tempat rujukan dan selalu berikan 

dukungan 

Tanda bahaya kala II persalinan, antara lain ( Rohani, Saswita R, 

Marisah, 2011: 184) :  

a. Kelainan letak 
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Adalah keadaan dimana presentasi terbawah janin bukan bagian 

kepala melainkan bagian lain misalkan bokong, punggung, atau 

kaki. Contohnya : 

1) Letak sungsang  

Adalah suatu keadaan dimana janin terletak memanjang 

dengan bagian kepala di fundus uteri dan bokong berada di 

bagian terbawah kavum uteri 

2) Letak lintang 

Adalah seuatu keadaan dimana janin melintang di dalam 

uterus dengan kepala pada sisi yang satu, sedangkan bokong 

berada pada sisi yang lain. 

Etiologi : 

a) Kehamilan prematur 

b) Multiparitas 

c) Panggul sempit 

d) Hidramnion 

e) Plasenta previa 

f) Kelainan bentuk rahim 

g) Kehamilan kembar 

h) Dll. 

b. Kehamilan kembar 

Yaitu kehamilan dengan dua janin atau lebih dalam kandungan.  

c. Presentasi oksipito posteruor  

Adalah keadaan malposisi yang terjadi karena kepala gagal 

melakukan fleksi sehingga sinisiput menjadi bagia terpenting. 
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Smentara itu, oksiput merupakan bagian terdekat dari sakrum ibu 

sehingga bayi lahir dengan muka menghadap pada simfisis pubis.  

d. Presentasi muka dan presentasi dahi 

Presentasi muka adalah keadaan dimana kepala dalam 

keuddukan defleksi maksimal sehingga oksiput tertekan pada 

punggung dan muka merupakan bagian terendah menghadapke 

bawah. 

Presentasi dahi adalah keadaan dimana kedudukan kepala 

berada di antara fleksi maksimal dan defleksi maksimal sehingga 

dahi merupakan bagian terendah. 

Tanda bahaya kala III persalinan, antara lain ( Rohani, Saswita R, 

Marisah, 2011: 214 ) :  

a. Perdarahan kala III 

Adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah kelahiran 

plasenta. Ada beberapa penyebab perdarahan kala III, yaitu : 

1) Atonia uteri 

Adalah kondisi dimana miometrium tidak dapat berkontraksi 

sehingga darah yang eluar dari bekas melekatnya plasenta 

menjadi tidak terkendali 

2) Retensio plasenta 

Tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga melebihi 

waktu 30 menit setelah setelah bayi lahir 

3) Robekan jalan lahir 
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Adalah terjadi karena memimpin persalinan yang salah seperti 

pembukaan belum lengkap sudah di minta untuk mengejan 

dan tindakan mendorong fundus uteri  

4) Kelainan pembekuan darah 

 

C. Nifas 

1. Pengertian 

Masa nifas adalah masa yang dimuladi dari lahirnya plasenta 

sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan sampai semua organ 

organ reproduksi kembali seperti semula seperti sebelum hamil. ( 

Marni. S.ST., 2011 ). 

2. Perubahan fisiologis masa nifas 

Menurut Juraida Roito, Hj. Normailis Noor, dan Mardiah, 2013, 

perubahan fisiologis masa nifas antara lain : 

a. Perubahan sistem reproduksi : 

1) Uterus 

Uterus mengalami involusi atau pengembalian ke keadaan 

semula dimulai saat plasnta keluar akibat kontaksi otot otot 

polos uterus. Pada saat ini uterus sebesar buah jeruk. 

2) Kontraksi  

Kontaksi uterus meningkat segera setelah lahir karena 

respon terhadap penurunan volume intrauterin yang sangat 

besar. Dalam 1 sampai 2 jam pertama setelah persalinan, 

kontraksi uterus berkurang dan tidak teratur. Karena pada 

masa nifas ini ontraksi uterus sangat penting, maka oksitosin 
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digunakan untuk mempertahankan kontraksi pada saat masa 

ini.  

3) Afterpain 

Nyeri sering dirasakan pasca persalinan dikarenakan tonus 

uterus yang terus meningkat dan nyeri akan bertahan lama 

sepanang masa perperium dini. 

4) Tempat plasenta 

Tempat plasenta akan berubah menajadi menurun dan 

menuju area ang tinggi dan bernodul tidak teratur segera 

setelah plasenta dan ketuban dikeluarkan. Kembalinya bkas 

plasenta tidak tuntas sampai 3 minggu setelah melahirkan 

berbeda seperti regenerasi endometrium. 

5) Lochea 

Adalah pengeluaran cairan rahim selama masa nifas dan 

mempunyai reaksi basa atau alkalis yang dapat membuat 

organisme berkembang lebuh cepat dari pada kondisi asm 

vagina yang normal. 

Pengeluaran lokia dapat dibagi brdasarkan waktu dan 

warnanya, antara lain ( Marmi. S. ST., 2012: 89) : 

a) Lochea rubra ( merah ) 

Muncul pada hari pertama sampai hari ketiga postpartum. 

Mengandung darah dari perobekan luka pada plasenta. 

b) Lochea Serosa ( kuning ) 
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Muncul pada hari kelima sampai ke sembilan postpartum. 

Terdiri dari lebih sedikit darah dan lebih banyak serum dan 

juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta. 

 

c) Lochea alba ( putih ) 

Muncul lebih dari hari ke sepuluh postparrtum. Banyak 

mengandung leukosit, selaput lendir serviks, dsn serabut 

jaringan yang mati.  

d) Perubahan vulva, vagina dan perineum 

Vulva dan vagina setelah mengalami proses persalinan 

sekitar hari pertama masih dalam kondisi yang kendor 

karena telah mengalami proses pengeluaran janin. Ukuran 

vagina akan selalu lebih besar dari pada semula, meskipun 

demikian latihan otot dapat mengembalikan tonus tersebut. 

Perineum juga menjadi kendur karena sebelumnya 

tertegang oleh tekanan kepala bayi dan kepala bayi yang 

bergerak maju. Perubahan ini terjadi saat perineum 

mengalami robekan. 

e) Perubahan sistem kardiovaskular 

Volume darah meningkat saat kehamilan karena 

dibutuhkan untuk plasenta dan pembuluh darah uterin. 

Kehilangan darah saat proses persalinan sekitar 300-

400cc, sedangkan kehilangan darah pada saat proses 

cecar menadi 2 kali lipat dibandingkan normal. ( Marmi, 

S.ST., 2011: 105 )  
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f) Perubahan sistem hematologi 

Pada minggu terakhir kehamilan kadar fibrinogen 

dan plasma serta faktor pembekuan darah meningkat. 

Pada hari pertama postpartum kadar fibrinogen dan 

plasma akan sedikit menurun tetapi darah lebih mengental 

dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan 

faktor pembekuan drah .  

3. Proses adaptasi psikologi masa nifas  

Terdapat 3 fase dalam masa nifas yaitu ( Marmi, S.ST., 2011 ) : 

a. Fase taking in 

yaitu fase dimana seorang ibu masif terhadap bayinya dan tidak 

menginginkan kontak langsung dengan bayinya, namun ini  bukan 

memeperhatikan bayinya namun ini kadaan yang fisiologis yang 

dialami ibu pascapersalinan terutama pada ibu yang baru pernah 

mengalami persalinan. Fase ini berlangsung selama 1 –2 hari.  

b. Fase talking hold 

Fase ini ibu berusaha untuk mandiri. Ibu merasa lelah, tidak 

nyaman dengan keadaan yang sekarang ini dan dnegan 

menangis dapat mengurangi rasa ketidakyamanan yang dialami 

oleh ibu. 

4. Kunjungan Masa Nifas 

Kunjungan masa nifas yang dilakukan antara lain ( Yetti Anggraeni, 

2010: 5): 

a. 6 – 8 jam setelah persalinan, yang bertujuan untuk : 

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri 
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2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan 

3) Memeberikan konseling pada ibu atau anggota keluarga untuk 

mencegah perdarahan 

4) Pemberian ASI awal atau 1 jam setelah IMD 

5) Melakukan hubungan antara ibu dan BBL 

6) Menjaga bayi agar terhindar dari hipotermi 

b. 6 hari setelah persalinan, bertujuan untuk : 

1) Memastikan bahwa involusi uterus beralan normal dan uterus 

berkontraksi  

2) Menilai adana tanda tanda demam, infeksi, dan perdarahan 

abnormal 

3) Memastikan ibu menyusui dengan baik 

4) Memberikan konseling pada ibu tentang perawatan tali pusat 

c. 2 minggu setelah persalinan, bertujuan untuk : 

1) Memastikan bahwa involusi uterus beralan normal dan uterus 

berkontraksi  

2) Menilai adana tanda tanda demam, infeksi, dan perdarahan 

abnormal 

3) Memastikan ibu menyusui dengan baik 

4) Memberikan konseling pada ibu tentang perawatan tali pusat 

d. 6 minggu setelah persalinan, bertujuan untuk : 

1) Menanyakan pada ibu apakah ada penyulit yang dialami ibu 

atau bayinya 

2) Memberikan konseling untuk penggunaan KB secara dini 
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5. Masalah masalah yang terjadi pada masa nifas 

Menurut Eni Retna Ambarwati dan Diah Wulandari dalam 

bukunya “ Asuhan Kebidanan nifas” menyebutkan masalah dalam 

nifas antara lain : 

a. Kelainan pada rahim  

Uterus mengalami involusi karena teradinya infeksi pada 

endometrium, terdapat sisa plasenta dan selaputnya, terdapat 

bekuan darah atau mioma uteri. 

b. Perdarahan masa nifas 

Yaitu perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam 24 jam 

pertama setelah bayi lahir yang disebabkan oleh kontraksi uterus 

yang jelek, retensio plasenta dan sisa plasenta, robekan jalan 

lahir, dan inversio uteri. 

Menurut Marmi, S.ST.  dalam bukunya yang berjudul “ 

Asuhan kebidanan nifas ” menyebutkan masalah ang terjadi pada 

masa nifas antara lain : 

1) Infeksi masa nifas 

Infeksi masa nifas merupakan penyebab kematian ibu yang 

tertinggi. Infeksi ini menyerang organ genital dan meluas 

sampai ke saluran kencing, payudara. Gejala infeksi ini dapat 

diketahui yaitu uterus lembek, bewarna kemerahan, dan rasa 

nyeri pada payudara. 

2) Sakit kepala, nyeri epigrastrik, penglihatan kabur 

Keadaan ini sering terjadi pada wanita yang baru saja 

melkukan persalinan. 
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3) Pembengkakan di wajah atau ekstremitas  

Apabila mengalami hal ini maka yang dilakukan adalah : 

a) Memeriksa adanya varises atau tidak 

b) Memeriksa kemerahan pada betis 

c) Meemriksa apakah tulang kering, pergelangan kaki, dan 

kaki mengalami oedema. 

4) Demam, muntah, rasa sakit saat berkemih 

Sering terjadi infeksi saluran kemih yang mengakibatkan rasa 

sakit saat buang air kecil  dikarenakan teradi peningakatan 

produksi urin dan distensi kandung kemih. Overdistensi yang 

disertai kateterisasi untuk mengeluarkan air kencing sering 

menyebabkan infeksi ini. 

5) Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama  

Kehilangan nafsu makan akan teradi setelah proses 

persalinan karena kelelahan yang terad pada ibu sehingga 

tidak mau untuk makan. Berikan air minum, susu, atau teh 

segera setelah persalinan dan makanan ringan apabila ibu 

menginginkannya. 

6) Rasa sakit, merah, lunak dan pembengkakan pada kaki 

Faktor yang menyebabkan keadaan ini adalah : 

a) Obesitas 

b) Peningkatan usia maternal dan tingginya paritas 

c) Riwayat sebelumnya mendukung 

d) Anastesi dan pembedahan  

e) Anmia maternal 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Indra Rohyatun, Kebidanan DIII UMP, 2014



48 
 

 

7) Merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya 

dan dirinya sendiri 

8) Permasalahan dalam menyusui  : 

a) Payudara bengkak ( bendungan ASI ) 

Menurut Marmi, S.ST. dalam bukunya “ Asuhan Kebidanan 

Nifas” menyebutkan bahwa penyebab dari payudara 

bengkak adalah dikarenakan menyusui yang tidak 

berkelanjutan sehingga ASI menggumpal dalam payudara. 

b)  Mastitis 

Yaitu peradangan pada payudara yang dapat terjadi 

sepanjang periode menyusui namun paling sering terjadi 

pada hari ke 10 dan hari ke 28 pasca persalinan  

c) Puting susu lecet 

Disebabkan oleh trauma pada puting susu saat menyusui 

dan dapat teradi retak dan pembentukan celah celah.  

d) Saluran susu tersumbat  

Disebabkan karena air susu yang mengental, adanya 

penekanan saluran air susu dari luar dan pemakaian bra 

yang terlalu ketat. 

 

D. Bayi Baru Lahir 

1. Pengertian  

Bayi baru lahir adalah seorang bayi yang telah lahir ke dunia luar 

melalui proses persalinan dan bayi lahir normal berat lahirnya adalah 

2500 – 4000 gram ( Jenny J.S.Sondakh, 2013 ).  
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Sarwono, 2005 dalam buku asuhan kebidanan persalinan dan 

bayi baru lahir mengatakan bahwa, bayi baru lahir normal adalah bayi 

yang lahir cukup bulan yaitu usia 38-42 minggu dengan baret bdan 

sekitar 2500 – 3000 gram dan panjang sekitar 50 – 55 cm. 

a. Kriteria bayi normal setelah persalinan adalah : 

1) Panjang badan bayi 45 – 50 cm 

2) Lingkar dada 32 – 34 cm 

3) Lingkar kepala 33 – 35 cm 

4) Detak jantung janin sesaat sesudah persalinan yaitu 

180X/menit dab turun menjadi 120 – 140x/menit saat bayi 

berumur 30 menit 

5) Pernafasan cepat pada menit menit pertama kurang lebih 

80x/menit disertai pernafasan cuping hidung  

6) Warna kulit kemerahan dan licin karena jaringan subcutan  

7) Rambut lanugo telah hilang  

8) Kuku telah agak panang dan lemas 

9) Genetalia sudah terlihat normal 

10) Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk 

11) Eliminasi keluar pada 24 jam pertama 

Bayi baru lahir sebaiknya langsung diberikan ASI dengan cara 

Inisiasi Menyusui Dini. Inibertujuan untuk meningkatkan kontak ibu 

dengan bayi dan kulit ibu dengan kulit bayi. ( Jenny J.S.Sondakh, 

2013 ). 

b. Adaptasi fisiologis BBL terhadap dunia luar antara lain (Jenny 

J.S.Sondakh, 2013: 150 ): 
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1) Adaptasi pernafasan 

Pernafasan pertama pada bayi terjadi setelah 30 detik 

pasca kelahiran yang timbul akibat adanya aktifitas normal 

sistem saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh beberapa 

rangsangan lain  

2) Adaptasi kardiovaskuler 

Dengan berkembangnya paru paru maka pada alveoli 

akan terjadi peningkatan tekanan oksigen dan karbon 

dioksida menurun. Stelah tali pusat dipotong maka aliran 

darah dari plasenta terhenti dan foramen ovale tertutup.  

3) Perubahan termoregulasi dan metabolik 

Perubahan termoregulasi teradi sesaat setalah bayi keluar 

karen aterjadi perbedaan antara suhu dalam kandungan dan 

suhu dalam rahim sehingga bila tetap dibiarkan bayi dalam 

kondisi basah saat persalinan makan bayi akan kehilangan 

panas dengan cara konduksi, konveksi, radiasi dan 

evaporasi. 

4) Adaptasi neurologis 

Sistem neurologis pada bayi baru lahir belum berkembang 

dan belum sempurna ditandai dengan bayi baru lahir pasti 

akan melakukan gerakan gerakan yang tidak terorganisasi.  

5) Adaptasi gastrointestinal 

Kadar gula darah tali pusat 65 mg/100 mL menurun 

menjadi 50 mg/100 mL dalam 2 jam pertama setelah lahir 

dan energi tambahan yang diperlukan bayi pada jam jam 
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pertama diambil hasil metabolisme asam lemak sehingga 

kadar gula meningkat. Apabila perubahan glukosa menjadi 

glikogen meningkat maka kemungkinan besar bayi 

mengalami hipoglikemia.    

6) Adaptasi ginjal 

Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

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

pertama, stelah itu bayi akan berkemih 5-20 kali dalam 24 

jam.  

7) Adaptasi hati 

Selama kehidupan janin sampai tingkat tertentu setelah 

lahir hati terus membantu pembentukan darah. Penyimpanan 

zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai usia 5 bulan 

kehidupan ekstrauterin.  

8) Adaptasi imun 

Imunitas pada bayi masih rendah sehingga bayi tidak 

dapat membatasi organisme penyerang yang akan 

menyerang dirinya.  

2. Inisiasi Menyusui Dini ( IMD ) 

a. Pengertian IMD ( sondakh, 2013. h. 170 ). 

 IMD atau permulaan menyususu dini adalah bayi mulai 

menyusu sendiri segera setelah lahir. Seperti halnya bayi 

mamalia, bayi manusia mempunyai kemampuan untuk menyusu 

sendiri. Kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya dibiarkan 

setidaknya selama satu jam segera setelah lahir, kemudian bayi 
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akan mencari payudara ibu dengan sendirinya. Cara bayi 

melakukan inisiasi menyusu dini akan dinamakan the crawl atau 

merangkak mencari payudara.  

b. Manfaat Inisiasi Menyusui Dini 

Keuntungan kontak kulit dengan kulit bayi : 

1) Kehangatan dada ibu dapat menghangatkan bai, sehingga 

apabila bayi diletakan di dada ibunya segera setelah 

melahirkan dapat menurunkan risiko hipotermia dan 

menurunkan kematian akibat kedinginan 

2) Bayi merasakan kenyamanan saat dipeluk oleh ibunya. 

Bayi akan merasa tenang dan stress dapat berkurang 

sehingga pernapasan dan detak jantungnya lebih stabil 

3) Bayi yang diberikan kesempatan menyusu dini akan 

memiliki kesempatan lebih berhasil menyusui ekslusif dan 

memepertahankan menyusu dari pada yang menunda 

menyusu dini. 

4) Ibu dan ayah akan sangat bahagia bertemu dengan 

bayinya pertama kali seperti ini.  

5) Meningkatkan jalinan kasih antara ibu dan bayi 

6) Dapat meningkatkan berat badan 

7) Mencegah kehilangan panas 

8) Membantu ibu untuk mengatasi rasa stress terhadap 

berbagai rasa kurang nyaman. 
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3. Perawatan bayi baru lahir  

Hal hal yang harus dilakukan dalam perawatan bayi baru 

lahir antara lain ( Jenny J.S.Sondakh, 2013: 159 ) : 

1) Pertolongan saat bayi lahir 

Saat bayi lahir langsung nilai pernafasannya dan letakan 

bayi dengan handuk kering diatas perut ibu. Bersihkan dan 

keringkan bayi, lihat apakan bayi menangis dengan spontan 

atau tidak setelah 0 detik setelah kelahiran. 

2) Perawatan mata 

Untuk mencegah penyakit mata, bayi diberikan obat mata 

eritromisin 0,5% yang diberikan pada jam pertama setelah 

persalinan. 

3) Pemeriksaan fisik bayi baru lahir 

Yang dinilai pada pemeriksaan fisik antara lan : 

a) Kepala 

Memeriksa bentuk, ukuran, penutupan sutura, adanya 

caput atau tidak, cepal hematom,dll. 

b) Mata 

Melihat tanda tanda infeksi mata, subkonjunctiva, 

pemeriksaan terhadap perdarahan.  

c) Hidung dan mulut 

Pemeriksaan terhadap labio skisis dan labiopalatoskisis 

dan fefleks hisap. 

d) Telinga 

Pemeriksaan pada bentuk dan kesimetrisan 
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e) Leher 

Pemeriksaan terhadap hematom sternocleid-

omastoideus, ductusthyroglossalis, hygroma, dll 

f) Dada 

Pemeriksaan bentuk, pembesran buah dada, 

pernafasan, retraksi, pernafasan cuping hidung, dll. 

g) Jantung 

Pemeriksaan frekuensi denyut jantung dan bunyi 

jantung.  

h) Paru paru 

Pemeriksaan terhadap adanya penyakit pembesaran 

hati, limpa, tumor. 

i) Tali pusat 

Pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah pada 

tali pusat, warna, besar tali pusat, hernia di tali pusat.  

j) Alat kelamin 

Pemeriksaan terhadap testis apakah berada pada 

skrotum atau tidak, penis berlubang pada ujung atau tidak, 

vagina berlubang atau tidak, labia mayora menutupi labia 

minora atau tidak. 

k) Lain lain 

Yaitu mekonium keluar 24 jam setelah persalinan atau 

tidak ka tidak waspadai terjadinya atresia aniatau obstruksi 

usus. Urin juga harus keluar 24 jam setelah persalinan, ika 

tidak makanwaspadai terjadinya obstruksi saluran kemih.  
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4. Masalah bayi baru lahir 

Masalah yang dialami bayi baru lahir antara lain ( Sarwono 

Prawirohardj, 2009: 347) : 

1) Asfiksia 

Adalah hipoksia atau penimbunan karbon dioksida dan 

osidosis. Apabila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat 

mengakibatkan kerusakan otak atau kematian dan dapat 

memepengaruhi fungsi organ vital lainnya. 

Asuhan yang diberikan : 

a. Memastikan saluran nafas terbuka 

b. Memulai pernafasan 

c. Mempertahankan sirkulasi 

(sarwono, 2008, hal ; 350). 

2) Gangguan pernafasan 

Gangguan pernafasan terjadi oleh berbagai sebab antara lain 

obstruksi jalan nafas, penyakit parenkhim paru paru, kelainan 

perkembangan organ, dan di luar paru paru. Gangguan 

pernafasan tersebut disertai dengan tanda tanda hipoksia dan 

merupakan penyebab kematian bayi baru lahir dan apabila 

bayi tetap hidup maka resiko terjadinya kelainan neurologis 

dikemudian hari. 

Asuhan yang diberikan : 

a. Menjaga jalan nafas tetap bebas 

b. Pencegahan terjadinya hipoksi 

c. Penanganan 
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d. Pengobatan 

e. Rujukan  

(sarwono, 2008, hal; 370) 

3) Hipo/hipertermia 

Hipotermia terjadi apabila suhu tubuh bayi turun di 

bawah 36⁰ C. Untuk mencegah terjadinya hipotermia maka 

setiap bayi baru lahir harap segera dikeringkan dengan 

handuk yang kering dan bersih dilakukan dengan cepat mulai 

dari kepala kemudian ke seluruh tubuh.  

Asuhan yang diberikan: 

a. Mrnghangatkan bayi di dalam inkubator 

b. Menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu dengan 

metode kanguru 

c. Bila masih dingin, gunakan selimut atau kain hangat untuk 

menutupi tubuh bayi 

d. Bayi diberi ASI sedikit-sedikit sesering mungkin. Bila tidak 

menghisap, diberi infusglukosa 10% sebanyak 60-80 

ml/kg per hari 

(sarwono, 2008, hal; 374) 

Hipertermia adalah masalah yang di tandai dengan 

kenaikan suhu tubuh bayi > 37,5⁰ C, pernafasan bayi > 

60X/menit dan adanya tanda tanda dehidrasi. 

Ashan yang diberikan : 

a. Bayi dipindahkan ke ruangan yang sejuk dengan suhu 

kamar 260 – 280 C 
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b. Tubuh bayi di seka dengan kain basah sampai suhu tubuh 

normal 

c. Berikanlah cairan dekstrose : NaCl = 1:4 secara intravena 

sampai dehidrasi teratasi 

d. Antibiotika diberikan apabila ada infeksi 

(sarwono, 2008, hal; 375) 

4) Berat badan lahir rendah 

Penilaian dilakukan dengan cara menimbang bayi baru lahir 

yaitu apabila beratnya 1500 gram – 2500 gram. 

Asuhan yang diberikan : 

b. Mempertahankan suhu dengan ketat 

c. Mencegah infeksi dengan ketat 

d. Pengawasan nutrisi/ASI 

e. Penimbangan ketat 

(Sarwono, 2008, hal;377) 

5) Dehidrasi 

Dehidrasi ditandai dengan bayi mengantuk, tampak kehausan, 

kulit, bibir, dan lidah kering saliva menjadi kental, mata dan 

ubun ubun cekung, warna kulit pucat, turgor kulit berkurang, 

ekstremitas dingin, banyaknya air kemih berkurang, apatik, 

gelisah, kadang kadang kejang kemudian syok. 

Asuhan yang diberikan : 

a. mengatasi dehidrasi 

b. mencegah terjadinya syok 

c. menjaga jalan nafas tetap bebas 
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d. memperbaiki curah jantung 

e. menvari faktor penyebab 

f. mengobati penyebab 

g. mencegah terjadinya kejang 

(Sarwono, 2008, hal;379-380) 

6) Ikterus 

Adalah kondisi bayi menguning yang dialami oleh bayi kurang 

bulan. Dapat ditandai dengan bayi tidakmau menghisap, 

letargi, mata berputar, gerakan tidak menentu,kejang, tonus 

otot meniggi, lehr kaku, dan akhirnya opistotonus 

Asuhan yang diberikan : 

a. Pengamatan yang ketat perubahan peningkatan kadar 

ikterus 

b. Ikterus yang terjadi 24 jam pertama 

c. Ikterus dengan kadar bilirubin > 12,5 mg% pada neonatus 

cukup bulan atau > 10 mg% pada neonatus kurang bulan 

d. Ikterus dengan peningkatan kadar bilirubin > 5 mg%/hari 

e. Melakukan dekomposisi biliruin dengan fototerapi 

f. Tranfusi tukar darah 

(Sarwono, 2008, hal; 383-384) 

7) Infeksi/sepsis 

Infeksi sering dijumpai pada bayi lahir dengan berat badan 

lahir rendah. Infeksi lebih sering ditemukan pada bayi yang 

lahir di rumah sakit. 

Asuhan yang diberikan : 
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a. Pertahankan tubuh bayi tetap hangat 

b. ASI tetap diberikan atau diberikan air gula 

c. Diberikan injeksi antibiotik berspektrum luas 

d. Perawatan sumber infeksi 

(Sarwono, 2008, hal; 387) 

8) Tetanus neonatorum 

Terjadi pada neonatus yang berusia kurang dari 1 bulan ang 

disebabkan oleh Clostridium tetani yang menyerang sistem 

saraf pusat. 

Asuhan yang diberikan : 

a. Mengatasi kejang dengan suntikan anti kejang 

b. Menjaga jalan nafas tetap bebas dengan membersihkan 

jalan nafas 

c. Mencari tempat masuknya spora tetanus umumnya di tali 

pusat atau telinga 

d. Mengobati penyebab tetanus dengan anti tetanus serum 

dan antibiotik 

e. Perawatan yang adekuat : kebutuhan oksigen, makanan, 

keseimbangan cairan dan elektrolit 

f. Bayi ditempatkan dikamar yang tenang dengan sedikit 

sinar mengingat bayi sangat peka akan suara dan cahaya 

yang dapat merangsang kejang 

(Sarwono, 2008, hal; 390) 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Indra Rohyatun, Kebidanan DIII UMP, 2014



60 
 

 

9) Kejang  

Kejang pada bayi baru lahir sering disebabkan oleh karena 

ketidakmatangan organisasai korteks pada bayi baru lahir 

Asuhan yang diberikan : 

a. Memberikan obat anti kejang 

b. Menjaga jalan nafas tetap bebas 

c. Mencari faktor penyebab kejang 

d. Mengobati penyebab kejang  

(Sarwono, 2008, hal; 393) 

10) Gangguan saluran cerna 

Bayilahir dengan perut buncit sering dijumpai dan ditambah 

dengan muntah atau diare yang merupakan gangguan pada 

saluran cerna dan apabila tidak ditangani maka akan terjadi 

komplikasi yang lebih buruk seperti dehodrasi, syok, bahkan 

sampai ke kematian bayi 

11) Cedera lahir 

Adalah kelainan pada bayi baru lahir yang terjadi karena 

trauma lahir akibat tindakan, cara persalinan atau gangguan 

persalinan yang diakibatkan kelainan disiologik persalinan. 

5. Neonatus 

   Neonatus adalah organisme pada periode adaptasi 

kehidupan intrauterine ke kehidupan ekstrauterin. Pertumbuhan dan 

perkembangan normal masa neonatal adalah 28 hari (Wahyuni, 2009). 
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Neonatus yakni suatu organisme yang sedang tumbuh yang 

baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari 

kehidupan intra uteri ke ekstra unteri. 

Masa transisi neonatus adalah bulan pertama kehidupan. 

Selama periode neonatal, bayi mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Pada saat kelahiran, banyak perubahan yang terjadi di 

dalam tubuh bayii karena berubah dari ketergantungan menjadi tidak 

tergantung pada ibu. Masa neonatus merupakan masa kritis bgi 

kehidupan bayi, 2/3 kematian bayiterjadi dalam 4 minggu setelah 

persalinan dan 60% kematian BBl terjadi dalam waktu 7 hari setelah 

lahir  (Ayurai, 2009). 

Periode neonatal  merupakan periode yang paling kritis dalam 

fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kurang baiknya 

penanganan bayi bayi baru lahir atau neonatus yang sehat akan 

menyebabkan kelainan-kelainan yang dapat menakibatkan kecacatan 

seumur hidup,bahkan kematian (Dewi, 2010).   

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Neonatal 

1) Sistem pernafasan 

Selama dalam uterus janin mendapat okisgen dan pertukaran 

gas melalui placenta, setelah bayi lahir pertukaran gas terjadi 

pada paru-paru (setelah tali pusat dipotong). Rangsangan 

untuk gerakan pernafasan pertama ialah akibat adanya, 

sebagai berikut : 

2) Tekanan mekanis pada toraks sewaktu melalui jalan lahir 
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3) Penurunan tekanan oksigen dan kenaikan tekanan karbon 

dioksida kemoreseptor pada sinus karotis (stimulus kimiawi) 

4) Rangsangan dingin didaerah muka dapat merangsang 

permulaan gerakan pernafasan (stimulus sensorik) 

5) Refleks deflasi Hering Breur 

Pernafasan pertama pada neonatal terjadi normal dalam 

waktu 30 menit  setelah kelahiran, tekanan rongga dada pada 

saat melalui jalan lahir pervagina mengakibatkan cairan paru-

paru keluar dari trakea   sehingga cairan yang hilang ini diganti 

dengan udara. 

b. Sistem Sirkulasi 

Setelah bayi lahir, paru akan berkembang yang mengakibatkan 

tekanan antreol dalam paru menurun yang diikuti dengan 

menurunnya tekanan jantung kanan. Kondisi tersebut 

menyebabkan tekanan jantung kiri lebih besar dibandingkan 

dengan tekanan jantung kanan, sehingga secara fungsional 

foramen ovale menutup. Hal ini terjadi pada jam-jam pertama 

setelah kelahiran . Tekanan dalam paru turun dan tekanan aota 

desenden naik dan juga karena rangsangan (Pa02 yang naik) 

serta arteriosus yang terobliterasi. 

c. Saluran pencernaan 

Bila dibandingkan dengan ukuran tubuh, saluran pencernaan pada 

neonatal relative lebih berat dan lebih panjang dibandingkan 

dengan orang dewasa, pada masa neonatal saluran pencernaan 

mengeluarkan  tinja pertama biasanya dalam dua puluh empat 
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jam pertama berupa mekonium (zat berwarna hitam kehijauan). 

Dengan adanya pemberian susu, mekonium mulai digantikan oleh 

tinja transisional pada hari ketiga dan keempat yang berwarna 

coklat kehijauan. 

d. Hepar 

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

detosifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna. Enzim 

hepar belum aktif benar pada neonatal, (Glukosa 6 Fosfat 

Dehidrogenase) yang berfungsi dalam sintesis bilirubin, sering 

kurang sehingga neonatal memperlihatkan gejala ikterus fisologis. 

e. Keseimbangan air dan fungsi ginjal 

Tubuh neonatal mengandung relative lebih banyak air dan kadar 

natrium relative lebih besar daripada kalium. Pada neonatal fungsi 

ginjal belum sempurna. 

f. Metabolisme 

Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

sehingga energi dapat diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan 

lemak. 

Pada jam-jam pertama kehidupan, energi didapatkan dari 

perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari 

pembakaran lemak.  

Empat kemungkinan energi diperoleh dari lemak dan karbohidrat 

yang masing-masing 60-40 persen. 
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g. Kulit 

Kulit neonatal yang cukup bulan biasanya halus, lembut dan padat 

dengan sedikit pengelupasan, terutama pada telapak tangan, kaki 

dan selangkangan. Kulit biasanya dilapisi dengan zat lemak 

berwarna kekuningan terutama di daerah-daerah lipatan dan bahu 

yang disebut vernik kaseosa. 

h. Imunologi 

Bayi baru lahir tidak memiliki sel plasma pada sumsum tulang dan 

juga tidak memiliki lamina propia ilium dan apendiks. Pada bayi 

baru lahir hanya terdapat gamaglobulin G yang didapat dari ibu 

melalui plasenta. Akan tetapi, bila ada infeksi melalui plasenta 

reaksi imunologis dapat terjadi dengan pembentukan sel plasma 

serta antibodi gama A, G, dan M (Dewi, 2010). 

6. Kunjungan neonatus 

Kunjungan neonatal (KN) adalah kontak neonatus dengan tenaga 

kesehatan minimal dua kali. 

a. Kunjungan pertama kali pada hari pertama dengan hari ke tujuh 

(sejak 6 jam setelah lahir). 

b. Kunjungan kedua kali pada hari ke delapan sampai hari kedua 

puluh delapan. 

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan 

kunjungan neonatus (Syarifudin, 2009). 

Pelayanan kesehatan neonatal dasar menggunakan pendekatan 

konfeherensif, Manajemen Terpadu Bayi Muda untuk bidan/perawat, 

yang meliputi: 
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a. Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, 

ikterus, diare, dan berat badan rendah. 

b. Perawatan tali pusat  

c. Pemberian vitamin K1 bila belum diberikan pada hari lahir 

d. Imunisasi Hepatitis B 0 bila belum diberikan pada saat lahir 

e. Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan asli 

eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan 

bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA 

f. Penanganan dan rujukan kasus (Ambarwati, 2009). 

7. Kategori Kunjungan Neonatal 

a. Kunjungan Neonatal ke satu (0-8 jam)  

1) Menjaga agar bayi tetap hangat dan kering 

2) Menilai keadaan bayi secara keseluruhan yaitu bagaimana 

ia bersuara yang dapat menggambarkan keadaannya 

3) Tanda-tanda pernafasan, denyut jantung dan suhu badan 

4) Memeriksa adanya cairan atau bau busuk pada tali pusat 

5) Pemberian ASI awal 

b. Kunjungan Neonatal yang kedua (1-6 hari) 

1) Menanyakan kepada ibu mengenai keadaan bayinya 

2) Menanyakan bagaimana bayi menyusui 

3) Memeriksa apakah bayi terlihat kuning 

4) Memeriksa apakah ada nanah pada pusat bayi dan apakah 

baunya busuk 

c. Kunjungan Neonatal yang ketiga (14 hari/2 minggu) 

1) Tali pusat biasanya sudah lepas 
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2) Memastikan apakah bayi mendapatkan ASI cukup 

3) Bayi harus mendapatkan imunisasi 

d. Kunjungan Neonatus keempat (42 hari/6 minggu) 

1) Memastikan bahwa laktasi berjalan baik dan berat badan 

bayi meningkat 

2) Melihat hubungan antara ibu dan bayi 

3) Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke posyandu 

untuk penimbangan dan imunisasi 

 

E. Keluarga Berencana ( KB ) 

1. Pengertian 

Keluarga berencana adalah pengaturan jumlah anak yang di 

kandung atau lahir. Kontrasepsi mengacu pada pencegahan 

kehamilan temporer yang dicapai lewat penggunaan kontrasepsi 

spesifik atau metode pengendalian kehamilan. ( Halen Varney, Jan 

M. Kriebs, Carolyn L. Gegor, 2007: 414 ). 

2. Metode kontrasepsi 

a. Metode kontrasepsi sederhana, antara lain ( Suratun, et al, 2008: 

27 ) : 

1) Kondom  

Yaitu alat kontraspsi yang terbuat dari ( lateks ) dan 

dipasang menyelubungi penis. Cara kerjanya yaitu digunakan 

sebagai penghalang dari penis sewaktu melakukan koitus dan 

mencegah pengumpulan sperma dalam vagina. Kondom juga 
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berfungsi untuk melindungi dari penyakit kelamin. ( Sarwono 

Prawirohardjo, 2011: 441 ) 

Hal hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan 

kondom : 

a) Jangan melakukan koitus sebelum kondom terpasang 

dengan benar. 

b) Pasang kondom sepanjang penis yang sedang dalam 

keadaan ereksi. 

c) Tinggalkan sebagian ujung kondom untuk menampung 

sperma. 

d) Pergunakanlah bahan pelicin secukupnya pada 

permukaan kondom untuk mencegah robekan. 

e) Keluarkan penis dari vagina sewaktu masih dalam 

keadaan ereksi. 

 

2) Koitus interuptus 

Adalah suatu metode kontrasepsi dengan melakukan 

penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. ( 

Sarwono Prawirohardjo, 2011: 438 ). Keuntungan dari cara ini 

adalah tidak menggunakan biaya, alat alat ataupun persiapan 

tertentu namun cara ini dianggap kurang berhasil karena 

adanya pengeluaran air mani sebelumejakulasi, terlambatnya 

pengeluaran penis dari vagina, dan pengeluaran semen dekat 

pada vulva. 

3) KB alami 
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a) Metode kalender  

Pasangan suami istri tidak bersenggama pada saat 

suburnya istri. Masa subur dimulai ketika sel telur 

keluar dari indung telur yaitu 14 hari sebelum haid 

yang akan datang atau hari ke 12 sampai hari ke 16. 

Karena sel sperma masih hidup 3 hari setelah 

ejakulasi, maka hari ke 17 dan ke 18 dan hari ke 11 

merupakan hari untuk hidupnyasel telur maka masa 

subur menjadi 8 hari.karena siklus menstruasi pada 

umumnya 28 hari, maka hari ke 11-18 dinyatakan 

sebagai hari subur dan tidak boleh untuk melakukan 

hubungan suami istri. 

b) Metode suhu basal 

Pengukuran suhu basal dilakukan setiap pagi 

setalah bangun tidur sebelum melakukan aktifitas 

apapun. Intinya adalah naiknya suhu basal karena 

kadar progesteron naik antara 0,3-0,5 derajat celcius. 

c) Lendir serviks 

Perubahan kualitatif dan kuantitatif dari lendir 

serviks yang dipengaruhi oleh hormon ovarium. 

4) Diafragma  

Alat yang digunakan untuk menutupi serviks dari   

bawah sehingga sel mani tidak dapat memasuki saluran 

serviks dan biasanya dipakai dengan spermisida. 

5) Kontrasepsi kimiawi atau spermisida  
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Spermisida adalah suatu zat kimia yang dapat 

mematikan dan menghentikan gerak atau melumpuhakan 

spermatozoa dalam vagina sehingga tidak dapat 

membuahi sel telur. 

Jenisnya antara lain : 

a) Tablet vagina  

Berbentuk cairan pil atau tablet yang akan membentuk 

busa apabila kontak dengan mukosa vagina dengan 

bantuan gerakan gerakan pada saat senggama. 

b) Kream dan jelly 

Bahan kimia yang mudah mencair pada suhu tubuh 

dan mudah menyebar ke seluruh ilang vagina 

c) Aerosol 

Yaitu alat kontasepsi yang dikemas dalam kaleng atau 

kontainer bersama dengan alat untuk memasukannya 

d) Tissu KB 

Alat kontrasepsi wanita yang digunakan dalam vagina 

sebelum bersenggama yang berbentuk kertas tipis 

yang mengandung obat spermitisida 

b. Metode kontasepsi efektif 

Yaitu metode yang dlam penggunaannya memiliki 

efektifitas yang tinggi serta angka kegagalam rendah bilang 

dibandingkan dengan metode sederhana. Antara lain : 

1) Pil KB 
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Cara kontrasepsi untuk wanitayang berbentuk pil atau tablet 

didalam strip yang berisi gabungan hormon estrogen dan 

progesteron saja. 

2) Suntikan KB 

Yaitu alat kontrasepsi yang bekera dengan cara : 

a) Mencegah lepasnya sel telur dari dinding telur wanita 

b) Mengentalkan lerdir  mulut rahim 

c) Menipiskan endometrium 

3) Alat kontrasepsi bawah kulit ( AKBK ) 

Yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit. Dan 

cara kerjanya  yaitu menghambat teradinya ovulasi, 

menyebabkan endometrium tidak siap untuk nidasi, 

mempertebal lendir serviks, dan menipiskan lapisan 

endometrium. 

Cara pemasangan AKBK : 

a) Saat pemasangan yang tepat adalah pada waktu 

menstruasi atau 1-2 hari setelah menstruasi 

b) Akseptor sebaiknya berbaring atau duduk selama 

pemasangan 

c) Pemasangan dilaksanakan di lengan kiri karena 

merupakan tempat terbaik untuk pemasangan 

d) Lengan kiri diletakan lurus setinggi pundak 

e) Menentukan daerah pemasangan biasanya 8 cm -10 

cm di atas lipatan siku 
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f) Melakukan anastesi lokal di tempat insersi dengan 

arah seperti kipas sepanjang 4-4,5 cm dengan 

pembius lokal 

g) Melakukan sayatan melintang selebar 2-3 cm di tempat 

suntikan 

h) Tusukan trokar melalui sayatan ke bawah 

kulit,perhatikan tanda batasnya dan tusukan sampai 

tanda batas dekat pangkal trokar 

i) Mengeluarkan batang dalam trokar dan memasukan 

kapsul implan ke dalam batang luar trokar dengan 

memakai pinset anatomis, dorong pelan pelan dengan 

batang sampai terasa ada tahanan 

j) Mempertahankan posisi batang pendorong, tarik trokar 

perlahan lahan sepanjang batang pendorong sampai 

batas paling ujung 

k) Meraba implant yang terpasang dengan telunjuk kiri, 

dorong trokar pada posisi sebelahnya tanpa terlebih 

dahulu mengeluarkan ujung ujungnya dari sayatan. 

Pasang seluruh implant denagn posisi menyerupai 

kipas sehingga ke enam kapsl terpasang dengan baik 

4) Alat kontrasepsi dalam rahim ( AKDR )/ IUD 

Adalah alat kontrasepsi yang dimasukan ke dalam rahim 

yang bentuknya bermacam macam terdiri dari plastik 

polithyline 

a) Mekanisme kerja IUD  
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Mekanisme kerja IUD belum diketahui dengan pasti 

namun pendapat yang terbanyak adalah IUD dalam 

cavum uteri menimbulkan reaksi peradangan 

endometrium yang disertai dengan sebukan leukosit 

yang dapat menghancurkan sperma. 

b) Keuntungan IUD : 

(1) Hanya memerlukan sekali pemasangan 

(2) Tidak menimbulkan efek sistemik 

(3) Alat itu ekonomis dan cocok untuk penggunaan 

secara massal 

(4) Efektifitas cukup tinggi 

(5) Reversibel 

c) Efek samping IUD : 

(1) Perdarahan 

(2) Rasa nyeri dan kejang di perut 

(3) Gangguan pada suami 

(4) Ekspulsi 

d) Cara pemasangan IUD: 

(1) Akseptor diberi penjelasan tentang 

pemasangan IUD dan diminta untuk BAK 

terlebih dahulu 

(2) Akseptor berbaring dalam posisi litotomi 

(3) Melakuakan pemeriksaan dalam untuk 

menentukan besar rahim dan bentuk rahim 
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(4) Memasukan spekulum, membersihkan dinding 

vagina dan mulut rahim dengan kapas 

desinfektan 

(5) Membersihkan porsio dengan larutan antiseptik 

(6) Kait bibir depan porsio serviks dengan 

tenakulum tepat pada sebelah atsa porsio 

(7) Memasukan sonde sesuai dengan arah rahim 

untuk menentukan dalamnya rahim 

(8) Menyiapkan IUD steril  

(9) Memasukan IUD sesuai dengan arah dan 

dalamnya sonde 

(10) Lalu  memotong benang angan panjang dan 

juga jangan terlalu pendek agar tidak 

menyebabkan sakit pada waktu senggama. 

c. Metode kontrasepsi mantap 

Adalah cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan 

saluran telur wanita atau saluran mani yang mengaibatkan orang 

yang bersangkutan tidak akan memperoleh keturunan lagi. 

Antara lain : 

1) Vasektomi  

Merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk 

menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan 

memotong saluran mani atau vas deferens sehingga sel 

sperma tidak keluar pada saat melakukan hubungan 

seksual. 
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2) Tubektomi  

Adalah alat kontrasepsi mantap yang permanen 

untuk oencegahan keluarnya ovum dengan cara mengikat 

atau memotong pada kedua saluran tuba fallopi maka 

dengan demikian ovum matang tidak akan bertemu 

dengan sperma karena adanya hambatan pada tuba. 

3. Tujuan program KB 

Tujuan umum untuk 5 tahun ke depan yaitu membangun kembali 

dan meseltarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di 

masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas 2015. ( Sri 

Handayani, 2010: 29) : 

a. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan 

keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian 

kelahiran danpengendalian pertumbuhan penduduk indonesia 

b. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia 

yang bermutu dan meningkatkan keseahteraan keluarga 

4. Sasaran program KB 

a. Sasaran langsung 

Yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk 

menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan 

kontrasepsi secara berkelanjutan 

b. Sasaran tak langsung 

Yaitu pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan 

menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan 
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kebiaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai 

keluarga yang berkalitas dan keluarga sejahtera.  

5. Ruang lingkup 

Ruang lingkup KB meliputi : 

a. Komunikasi informasi dan edukasi 

b. Konseling 

c. Pelayanan kontrasepsi 

d. Pelayanan infertilitas 

e. Pendidikan sex 

f. Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan 

g. Konsultasi genetik 

h. Tes keganasan 

i. Adopsi  

 

F. Landasan hukum 

1. Peran dan fungsi bidan 

a. Tugas mandiri 

Dalam hal nifas : 

1) Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas 

dengan melibatkan klien/keluarga : 

a) Mengkaji kebutuhsn asuhan kebidanan pada ibu nifas 

b) Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan 

pada masa nifas 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan 

prioritas masalah 
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d) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana 

e) Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang 

telah diberikan 

f) Membuat remcana tindak lanjut asuhan kebidanan 

bersama klien 

b. Tugas kolaborasi/kerjasama 

1) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas 

dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan 

kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi 

dengan klien dan keluarga. 

a) Mengkaji kebutuhan asuhan pada ibu dalammasa nifas 

dengan resiko tinggi dan keadaan kegawat yang 

memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan 

kolaborasi 

b) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai 

dengan faktor resiko dan keadaan kegawat daruratan 

c) Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dalam 

masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan 

pertama sesuai prioritas 

d) Melaksanakan asuhan kebidanan dengan resiko tinggi 

dan memberikan pertolongan pertama sesuai prioritas 

e) Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan 

pertama 

f) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien/keluarga 

g) Membuat catatan dan laporan 
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2. Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 

1464/MENKES/PER/X2010  

Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa : 

a. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua 

kehamilan 

b. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

meliputi : 

1) Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

2) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

3) Pelayanan persalinan normal 

4) Pelayanan ibu nifas normal 

5) Pelayanan ibu menyusui, dan 

6) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

c. Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 berwenang untuk : 

1) Episiotomi 

2) Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

3) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan 

rujukan 

4) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

5) Pemberian vitamin A dosis tinggi 

6) Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air 

susu ibu ekslusif 
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7) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala 3 dan 

pospartum 

8) Penyuluhan dan konseling 

9) Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

10) Pemberian surat keterangan kematian; dan 

11) Pemberian surat keterangan cuti bersalin 
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