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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep Teori  

1. Kehamilan 

a. Pengertian 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, 

kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau 

implantasi (Prawirohardjo. 2010. Hal 213). Proses kehamilan 

merupakan matarantai yang bersinambungan dan terdiri dari 

ovulasi, migrasi, spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi ( implantasi) pada uterus pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm.         

( Manuaba. 2010. Hal 75). 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya 

janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 

bulan 7 hari) dihitung dari pertama haid terkahir. (Buku Acuan  

Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. 2009. Hal 

89) 

Jadi, kehamilan adalah suatu proses yang terjadinya 

pertemuan antara sel telur dan sel sperma  yang kemudian 

mengalami fertilisasi dan  nidasi yang kemudian mengalami 

pematangan yang membentuk plasenta dan bagian – bagian janin 

sehingga hasil dari konsepsi berkembang sampai usia kehamilan 

aterm. 
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b. Etiologi 

Untuk tiap kehamilan harus ada spermatozoon. 

pembuahan ovum (konsepsi), dan nidasi hasil konsepsi. Tiap 

spermatozoa terdiri dari 3 bagian yaitu : caput atau kepala yang 

berbentuk lonjong agak gepeng dan mengandung nucleus, ekor 

dan bagian yang silinder menghubungkan kepala dan ekor, dan 

getaran ekor spermatozoa dapat bergerak cepat (Wiknjosastro, 

2008 hal 139). 

c. Fisiologi 

1) Ovulasi  

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi 

oleh sistem hormonal yang komplek. Dengan pengaruh FSH, 

folikel primer mengalami perubahan menjadi folikel de graaf. 

Selama pertumbuhan menjadi folikel de graaf, ovarium 

mengeluarkan hormon estrogen yang dapat mempengaruhi 

gerak dari tuba yang makin mendekati ovarium. Dengan 

pengaruh LH yang semakin besar dan fluktuasi yang 

mendadak, terjadi proses pelepasan ovum yang disebut 

ovulasi. ( Manuaba. 2010. Hal. 75) 

2) Spermatozoa 

Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses 

yang kompleks. Spermatogonium berasal dari sel primitif 

tubulus, menjadi spermatosit pertama, menjadi spermatosit 

kedua, menjadi spermatid, akhirnya spermatozoa. 

Pertumbuhan spermatozoa dipengaruhi mata rantai hormonal 
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yang kompleks dari panca indra, hipotalamus, hipofisis dan sel 

interstisial leydig sehingga spermatogonium dapat mengalami 

proses mitosis.(Manuaba, 2010. Hal 76) 

3) Konsepsi  

Konsepsi atau fertilisasi adalah penyatuan ovum (oosit 

sekunder ) dan spermatozoa yang biaasanya berlangsung di 

ampula tuba. Fertilisasi meliputi penetrasi spermatozoa 

kedalam ovum, fusi spermatozoa dan ovum, diakhiri dengan 

fusi materi genetik. (Prawirohardjo. 2010. Hal. 141) 

4) Proses Nidasi Atau Implantasi 

Nidasi adalah masuknya atau tertananmnya hasil konsepsi 

kedalam endometrium (Setiyawati. 2011. Hal.  37). Pada hari 

keempat hasil konsepsi mencapai stadium blastula disebut 

blastokista (blastocyst), suatu suatu bentuk yang dibagian 

luarnya adalah trofoblast dan dibagian dalamnya disebut 

massa inner cell. Massa inner cell ini berkembang menjadi 

janin dan trofoblast akan berkembang menjadi plasenta. 

Dengan demikian, blastokista diselubungi oleh suatu simpai 

yang disebut trofoblast. Sejak trofoblast terbentuk, produksi 

hormon HCG dimulai, suatu hormon yang memastikan bahwa 

endometrium akan menerima (reseptif) dalam proses 

implantasi embrio. (Prawirohardjo. 2010. 143) 
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Tabel 2.1 (perkembangan janin) 

Umur 

Kehamilan 

Panjang 

Fetus 
Pembentukan Organ 

4 minggu 7,5-10 mm Rudimental mata, telinga dan hidung 

8 minggu 2,5 cm Hidung, kuping, jari-jemari mulai dibentuk. 
Kepala menekuk ke dada. 

12 minggu 9 cm Daun telinga lebih jelas, kelopak mata 
melekat, leher mulai terbentuk, alat 
kandungan luar terbentuk namun belum 
berdiferensiasi. 

16 minggu 16-18 cm Genitalia eksterna terbentuk dan dapat 
dikenal, kulit tipis dan warna merah. 

20 minggu 25 cm Kulit lebih tebal, rambut mulai tumbuh di 
kepala dan rambut halus (lanugo) tumbuh 
di kulit. 

24 minggu 30-32 cm Kedua kelopak mata tumbuh alis dan bulu 
mata serta kulit keriput. Kepala besar. Bila 
lahir, dapat bernapas tapi hanya beberapa 
jam saja. 

28 minggu 35 cm Kulit warna merah ditutupi verniks 
kaseosa. Bila lahir, dapat bernapas, 
menangis pelan dan lemah. 

32 minggu 40-43 cm Kulit merah dan keriput. Bila lahir, 
kelihatan seperti orang tua dan kecil. 

36 minggu 46 cm Muka berseri tidak keriput. Bayi premature. 

40 minggu 50-55 cm Bayi cukup bulan. Kulit licin, verniks 
kaseosa banyak, rambut kepala tumbuh 
baik. Organ-organ baik. 

Sumber: (Hanifa Wiknjosastro, 2008 hal 158-159) 

d. Perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil 

1) Perubahan fisiologi dalam kehamilan 

a) Perubahan pada organ reproduksi 

(1) Vagina dan Vulva 

Vagina dan vulva akibat hormon estrogen mengalami 

perubahan. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan 

vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru-
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biruan (livide). Tanda ini disebut tanda chadwick, 

sebagai persiapan persalinan. (Wiknjosastro, 2008 hal 

178) 

(2) Ovarium  

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang 

mengandung korpus luteum gravidarum akan 

meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta 

yang sempurna pada usia 16 minggu. Kejadian ini tidak 

dapat lepas dari kemampuan vili korealis yang 

mengeluarkan hormon korionik gonadotropin yang 

mirip dengan hormon luteotropik hipofisis anterior. 

(Manuaba. 2010. Hal 92) 

(3) Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi ( janin, 

plasenta, amnion) sampai persalinan. Selama 

kehamilan uterus akan berubah menjadi suatu organ 

yang mampu menampung janin, plasenta dan cairan 

amnion rata–rata pada akhir kehamilan volume 

totalnya mencapai 5 L bahkan dapat mencapai 20 L 

atau lebih dengan berat rata – rata 1100 g. 

(Prawirohardjo. 2010. Hal 175) 

Otot rahim mengalami hiperplasia dan hipertrofi 

menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti 
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pembesaran rahim karena pertumbuhan janin. 

(Manuaba. 2010. Hal. 87) 

Sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

(a) Pada usia kehamilan 16 minggu, kavum uteri 

seluruhnya diisi oleh amnion, dimana desidua 

kapularis dan desidua parietalis telah menjadi satu. 

Tinggi rahim adalah setengah darai jarak simfisis 

dan pusat. Plasenta telah terbentuk seluruhnya. 

(b) Pada usia kehamilan 20 minggu, fundus rahim 

terletak dua jari dibawah pusat sedangkan pada 

usia kehamilan 24 minggu tepat ditepi atas pusat. 

(c) Pada usia kehamilan 28 minggu, tinggi fundus uteri 

sekitar 3 jari diatas pusat atau sepertiga jarak 

antara pusat dan prosesus xifoideus. 

(d) Pada usia kehamilan 32 minggu, tinggi fundus uteri 

adalah setengah jarak prosesus xifoideus dan 

pusat. 

(e) Pada usia kehamilan 36 minggu tinggi fundus uteri 

sekitar satu jati dibawah prosesus xipoideus, dan 

kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. 

(f) Pada usia kehamilan 40 minggu fundus uteri turun 

setinggi tiga jari di bawah prosesus xifoideus, oleh 

karena saat ini kepala janin telah masuk pintu atas 

panggul. 
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(4) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi servik akan menjadi lunak  

dan kebiruan. Perubahan ini terjadi karena 

penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema pada 

seluruh servik, bersamaan terjadinya hipertrofi dan 

hiperplasia pada kelenjar seviks. Selama kehamilan, 

kolagen secara aktif disintesis dan scara terus 

menerus diremodel oleh kolagenese. Pada akhir 

trimester pertama kehamilan, berkas kolagen menjadi 

kurang kuat terbungkus. Pada saat kehamilan 

mendekati aterm terjadi penurunan lebih lanjut dari 

konsentrasi kolagen. Proses perbaikan servik terjadi 

setelah persalinan sehingga sikluskehamilan yang 

berikutnya akan berulang. (Prawirohardjo. 2010. Hal. 

177) 

(5) Mammae 

Mammae akan membesar dan tegang akibat hormon 

somatomammotropin, estrogen dan progesteron. 

Dibawah pengaruh hormon tersebut terbentuk lemak 

disekitar alveolus, sehingga mammae menjadi lebih 

besar. Papilla mammae akan membesar dan lebih 

tegak dan tampak lebih hitam, seperti seluruh areola 

mammae karena hiperpigmentasi. Glandula 

montgomery tampak lebih jelas menonjol di permukaan 

areola mammae. (Wiknjosastro, 2008 hal 179) 
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b) Perubahan pada system lain 

(1) Sirkulasi darah 

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh 

adanya sirkulasi ke plasenta. Volume darah ibu dalam 

kehamilan bertambah secara fisiologik dengan adanya 

pencairan darah yang disebut hidremia (hemodilusi). 

Volume darah akan bertambah banyak. (Wiknjosastro, 

2008 hal 182) 

(2) System respirasi 

Seorang wanita hamil tidak jarang mengeluh tentang 

rasa sesak dan pendek nafas. Hal ini ditemukan pada 

kehamilan 32 minggu keatas oleh karena usus-usus 

tertekan oleh uterus yang membesar kearah diafragma, 

sehingga diafragma kurang leluasa bergerak. 

(Wiknjosastro, 2008 hal 185) 

(3) Traktus digestivus 

Seiring dengan makin besarnya uterus, lambung dan 

usus akan tergeser. Perubahan yang nyata akan terjadi 

pada penurunan motilitas otot polos pada traktus 

digestivus dan penurunan sekresi asam hidroklorid  dan 

peptin dilambung sehingga akan menimbulkan gejala 

berupa pyrosis yang disebabkan refluks asam lambung 

ke esofagus bawah sebagai akibat perubahan posisi 

lambung dan menurunnya sfingter esofagus bagian 

bawah. Mual terjadi akibat penurunan asam hidroklorid 
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dan penurunan motilitas, serta konstipasi dan 

peningkatan tekanan vena pada bagian bawah karena 

pembesaran uterus.(Prawirohardjo. 2010. Hal. 185) 

(4) Traktus urinarius 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing 

tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga 

timbul sering kencing. Keadaan ini hilang dengan makin 

tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari 

rongga panggul. Pada akhir kehamilan, bila kepala 

janin mulai turun kebawah pintu atas panggul, keluhan 

sering kencing akan timbul lagi karena kandung 

kencing mulai tertekan lagi. (Wiknjosastro, 2008 hal 

185) 

(5) Kulit 

Hiperpigmentasi pada kulit dipengaruhi oleh 

Melanophore stimulating hormone (MSH) yang 

meningkat. Hormone ini dikeluarkan oleh lobus anterior 

hipofifis.deposit pigmen pada dahi, pipi dan hidung 

dikenal sebagai kloasma gravidarum, areola mammae 

pun menjadi lebih hitam. Tidak jarang dijumpai kulit 

perut seolah-olah retak warnanya berubah agak 

hiperemik dan kebiru-biruan (striae livide). 

(Wiknjosastro, 2008 hal 186) 
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2) Perubahan dan Adaptasi Psikologis Selama Masa Kehamilan 

Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, ibu akan 

mengalami perubahan psikologi.  

a) Perubahan Psikologis Trimester 1 (Periode Penyesuaian) 

(1) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci 

terhadap kehamilannya. 

(2) Kadan muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, 

dan kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar 

dirinya tidak hamil. 

(3) Ibu akan selalu mencari tanda – tanda apakah ia benar 

– benar hamil. Hal ini dilakukan hanya sekedar untuk 

meyakinkan dirinya. 

(4) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan 

selalu mendapat perhatian dengan seksama. 

(5) Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan 

merupakan rahasia seorang ibu yang mungkin akan 

diberitahukannya kepada orang lain atau malah 

mungkin dirahasiakan. 

(6) Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda – 

beda pada tiap wanita, tetapi kebanyakan akan 

mengalami penurunan.  

b) Perubahan Psikologis Trimester II (Periode Kesehatan 

Yang Baik) 

(1) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan 

kadar hormon yang tinggi. 
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(2) Ibu sudah bisa menerima kehamilannya.  

(3) Merasa gerakan anak. 

(4) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan 

kekhawatiran. 

(5) Libido meningkat. 

(6) Menuntut perhatian dan cinta. 

(7) Merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan 

bagian dari dirinya. 

(8) Hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil 

lainnya atau pada orang lain yang baru menjadi. 

(9) Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada 

kehamilannya, kelahiran, dan persiapan peran baru 

c) Perubahan Psikologis Trimester III ( Periode Penantian 

Dengan Penuh Kewaspadaan ) 

(1) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya 

jelek, aneh, dan tidak menarik. 

(2) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir 

tepat waktu. 

(3) Takut akan rasa dan bahaya fisik yang timbul pada 

saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya. 

(4) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak 

normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan 

kekhawatirannya. 

(5) Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya. 

(6) Merasa kehilangan perhatian. 
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(7) Perasaan mudah terluka. 

(8) Libido menurun. (Buku Acuan  Nasional Pelayanan 

Kesehatan Maternal dan Neonatal. 2009. Hal 108) 

e. Kebutuhan Ibu Hamil 

1) Kebutuhan Fisik 

a) Diet Makanan 

Kebutuhan makanan pada ibu hamil mutlak harus 

dipenuhi. Kekurangan nutrisi akan menyebabkan anemia, 

abortus, IUGR, inersia uteri, perdarahan pasca persalinan, 

sepsis puerpuralis, dan lain – lain. Sedangkan, kelabihan 

makanan akan berakibat kegemukan, preeklamsia, janin 

terlalu besar, dan sebagainya.hal yang harus diperhatikan 

adalah cara mengatur menu dan pengolahan menu 

tersebut dengan berpedoman pada pedoman gizi 

seimbang. Berat badan hamil, PBBH, dan indeks masa 

tubuh (IMT) masih merupakan indikator yang banyak 

dipakai untuk menentukan status gizi ibu. PBBH yang 

terlalu tinggi beresiko terhadap komplikasi kehamilan 

seperti hiperetensi, diabetes, dan preeklamsi, komplikasi, 

waktu melahirkan, seta makrosomia. (Sulistyawati. 2010. 

Hal 108) 

b) Kebutuhan Energi 

Widya Karya Pangan dan Gizi Nasional 

menganjurkan pada ibu hamil untuk meningkatkan asupan 

energinya sebesar 285 kkal perhari. Tambahan energi ini 
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bertujuan untuk memasok kebutuhan ibu dalam memenuhi 

kebutuhan janin. Pada trimester I kebutuhan energi 

meningkat untuk organogenesis atau pembentukan organ-

organ penting janin, dan jumlah energi ini terus meningkat 

pada trimester II dan III untuk pertumbuhan janin. 

(sulistyawati. 2010. Hal 107) 

c) Protein 

Ibu mengalami peningkatan kebutuhan protein 

sebanyak 68%. Dianjurkan untuk menambah asupan 

protein menjadi 12% perhari atau 75 – 100 gram. 

Bahan pangan yang dijadikan sebagai sumber 

protein sebaiknya bahan pangan dengan nilai biologi yang 

tinggi, seperti daging yang tidak berlemak, ikan, telur, 

susu, dan hasil olahannya. (Sulistyawati. 2010. Hal 108) 

d) Zat Besi 

Kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat 

sebesar 300% (1.040 mg selama hamil) dan peningkatan 

ini tidak dapat tercukupi hanya dari asupan makanan ibu 

selama hamil melainkan perlu ditunjang dengan suplemen 

zat besi. Pemberian suplemen zat besi dapat diberikan 

sejak 12 minggu ke 12 kehamilan sebesar 30-60 gram 

setiap hari selama kehamilan dan enam minggu setelah 

kelahiran untuk mencegah anemia postpartum. 

(Sulistyawati. 2010. Hal 108) 
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e) Asam Folat  

Asam folat sangat berperan dalam metabolisme 

normal makanan menjadi energi, pematangan sel darah 

merah, sintesis DNA, pertumbuahan sel, dan pembentukan 

heme. Apabila ibu kekurangan asam folat maka ibu dapat 

menderita anaemia megaloblastik dengan gejala diare, 

depresi, lelah berat, dan selalu mengantuk. Jenis makanan 

yang mengandung asam folat adalah ragi, hati, brokoli, 

sayur berdaun hijau (bayam, asparagus), kacang–

kacangan (kacang kering, kacang kedelai). Sumber lain 

adalah ikan, daging, buah jeruk, dan telur. Widya karya 

pangan nasional menganjurkan untuk pemberian 

suplemen asam folat dengan besaran 280, 660, dan 470 

mikrogramuntuk trimester I, II,dan III. Asam folat sebaiknya 

diberikan 28 hari setelah ovulasi atau 28 hari pertama 

setelah kehamilan karena sumsum tulang belakang dan 

otak dibentuk pada minggu pertama kehamilan. 

(Sulistyawati. 2010. Hal 109) 

f) Kalsium 

Metabolisme kalsium selama kehamilan mengalami 

perubahan yang sangat berarti. Kadar kalsium dalam 

darah ibu hamil turun drastis sebanyak 5%. Sumber utama 

kalsium adalah susu dan hasil olahannya, udang, sarang 

burung, sarden dalam kaleng, dan beberapa bahan 
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makanan nabati. Seperti syuran warna hijau tua dan lain-

lain. (Sulistyawati. 2010. Hal 109) 

g) Senam Hamil 

Kegunaan senam hamil adalah melancarkan 

sirkulasi darah, nafsu makan bertambah, pencernaan 

menjadi lebih baik dan tidur menjadi lebih nyenyak. 

(Sulistyawati. 2010. Hal 111) 

h) Kebersihan Tubuh 

Kebersihan tubuh ibu hamil perlu diperhatikan 

karena dengan perubahan sistem metabolisme 

mengakibatkan peningkatan pengeluaran keringat. 

Keringat yang menempel dikulit meningkatkan kelembaban 

kulit dan memungkinkan menjadi tempat berkembangnya 

mikroorganisme. Bagian tubuh lain yang sangat 

membutuhkan perawatan kebersihan adalah daerah vital, 

karena saat hamil terjadi pengeluaran sekret vagina yang 

berlebihan. Selain dengan mandi, mengganti celana dalam 

sekret rutin minimal dua kali sehari sangat dianjurkan. 

(Sulistyawati. 2010. Hal 118) 

i) Eliminasi 

Keluhan yang sering muncul pada hamil berkaitan 

dengan eliminasi adalah konstipasi dan sering berkemih. 

Konstipasi terjadi karena adanya pengaruh hormon 

progesteron yang mempunyai efek rileks terhadap otot 

polos, salah satunya otot usus. Tindakan pencegahan 
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yang dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi 

makanan yang tinggi serat dan banyak minum air putih, 

terutama ketika lambung dalam keadaan kosong. Sering 

buang air kecil merupakan keluhan yang umum dirasakan 

oleh ibu hamil, terutama pada trimester I dan III. Ini terjadi 

karena pada awal kehamilan terjadi pembesaran uterus 

yang mendesak kandung kemih sehingga kapasitasnya 

berkurang. Sedangkan pada trimester III terjadi 

pembesaran janin yang juga menyebabkan desakan 

kandung kemih. (Sulistyawati. 2010. Hal 119) 

j) Seksual  

Hubungan seksual selama kehamilan tidak dilarang 

selama tidak ada riwayat penyakit seperti berikut. 

(1) Sering abortus dan kehamilan preterm 

(2) Perdarahan pervaginam 

(3) Koitus harus dilakukan dengan hati – hati pada minggu 

terakhir kehamilan 

(4) Bila ketuban sudah pecah, koitus dilarang karena dapat 

menyebabkan infeksi janin intrauteri. (sulistyawati. 2010. 

Hal 209)  

k) Sikap Tubuh yang baik (Body Mechanic) 

Perubahan tubuh yang paling jelas adalah tulang 

punggung bertambah lordosis karena tumpuan tubuh 

bergeser lebih kebelakang dibandingkan sikap tubuh ketika 

hamil. Keluhan yang sering terjadi pada perubahan ini 
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adalah rasa pegal di punggung dan kram kaki ketika tidur 

malam hari. 

Hal yang harus diperhatikan : 

(1) Menggunakan sepatu dengan hak yang rendah / tanpa 

hak dan tidak terlalu sempit. 

(2) Posisi tubuh saat mengangkat beban yaitu dalam 

keadaan tegak dan pastikan beban terfokus pada 

lengan. 

(3) Tidur dengan posisi kaki ditinggikan  

(4) Duduk dengan posisi punggung tegak 

(5) Menghindari duduk atau berdiri terlalu lama (ganti posisi 

secara bergantia untuk mengurangi ketegangan otot).  

(Sulistyawati. 2010. Hal 209) 

f. Ketidaknyamanan Pada Kehamilan dan cara mengatasinya 

Tabel 2.2 (Ketidaknyamanan pada kehamilan dan cara mengatasinya) 

No Ketidaknyamanan Cara Mengatasinya 
1 Sering buang air kecil. 

Trimester I dan II 
a. menjelaskan mengenai cara 

mengatasinya 
b. mengosongkan saat ada dorongan 

untuk kencing 
c. memperbanyak minum pada siang hari 
d. Jangan mengurangi minum untuk 

mencegah nokturia, kecuali jika nokturia 
sangat mengganggu tidur dimalam hari  

e. Membatasi minum kopi, teh, dan soda 
2 Striae Gravidarum 

Tampak jelas pada bulan 
ke 6 – 7 

a. Menjelaskan bahwa ini adalah hal 
normal, menggunakan baju longgar 
untuk menopang payudara dan 
abdomen. 

3 Hemoroid  
Timbul pada trimester II 
dan III  

a. Meghindari konstipasi, dengan 
memakan makanan yang berserat tinggi 
dan banyak minum 

b. Menggunakan kompres dingin atau 
hangat 

4 Kelelahan / Fatigue 
Pada trimester I 

a. Meyakinkan bahwa ini normal pada awal 
kehamilan  

b. Menganjurkan ibu untuk beristirahat 
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5 Keputihan  
Terjadi pada trimester I, II 
dan III 

a. Meningkatkan kebersihan dengan mandi 
setiap hari 

b. Memakai pakaian dalam dari bahan 
katun dan mudah menyerap 

c. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan 
makan buah dan sayur 

6 Keringat bertambah  
Secara perlahan terus 
meningkat sampai akhir 
kehamilan 

a. Memakai pakaian yang tipis dan longgar  
b. Meningkatkan asupan cairan 
c. Mandi secara teratur 

7 Sembelit  
Trimester I dan III 

a. Meningkatkan diet asupan cairan 
b. Istirahat cukup  
c. Senam hamil membiasakan buang air 

besar secara teratur 
d. Membuang air besar segera setelah ada 

dorongan 
8 Kram pada kaki 

Setelah usia kehamilan 
a. Mengurangi konsumsi susu  
b. Melatih dorsofleksi pada kaki dan 

meregangkan otot yang terkena 
c. Menggunakan penghangat untuk otot 

9 Mengidam 
Trimester I 

a. Tidak perlu dikhawatirkan selama 
memenuhi kebutuhan 

10 Napas sesak 
Trimester II dan III 

a. Menjelaskan penyebab fisiologisnya 
b. Merentangkan tangan diatas kepala 

serta menarik napas panjang 
11 Nyeri ligamentum 

rotundum  
Trimester II dan III 

a. Memberikan penjelasan mengenai 
penyebab nyeri 

b. Menekuk lutut kearah abdomen 
c. Mandi air hangat 
d. Menggunakan bantalan panas pada 

area yang terasa sakit hanya jika tidak 
terdapat kontraindikasi 

e. Menggunakan sebuah bantal untuk 
menopang uterus dan bantal lainnya 
letakkan di antara lutut sewaktu dalam 
posisi miring 

12 Berdebar – debar 
Mulai akhir trimester I 

a. Menjelaskan bahwa hal ini normal dalam 
kehamilan 

13 Panas perut (heartburn). 
Mulai bertambah sejak 
trimester II dan bertambah 
semakin lamanya 
kehamilan. Hilang pada 
waktu persalinan 

a. Makan sedikit – sedikit tapi sering  
b. Menghindari makanan yang berlemak 

dan berbumbu tajam 
c. Menghindarai rokok, asap rokok, 

alkohol, dan cokelat 
d. Menghindari berbaring setelah makan 
e. Tidur dengan kaki ditinggikan 

14 Perut kembung 
Trimester II dan III 

a. Menghindari makan yang mengandung 
gas 

b. Mengunyah makanan secara sempurna 
c. Melakukan senam secara teratur 
d. Buang air besar secara teratur 

15 Pusing / sinkop 
Trimester II dan III 

a. Bangun secara perlahan dari posisi 
istirahat 

b. Menghindari berdiri terlalu lama dalal 
lingkungan yang hangat dan sesak 

c. Menghindari berbaring dalam posisi 
terlentang 

16 Mual dan muntah  
Trimester I 

a. Menghindari bau atau faktor 
penyebabnya 

b. Makan sedikit tapi sering 
c. Duduk tegak pada setiap kali selesai  

makan  
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d. Menghindari makanan yang berminyak 
dan berbumbu 

e. Bangun dari tidur secara perlahan 
f. Menghindari gosok gigi setelah makan 
g. Istirahat sesuai kebutuhan 

17 Sakit punggu atas dan 
bawah 
Trimester II dan III 

a. Menggunakan bantal ketika tidur untuk 
meluruskan punggung 

18 Varises pada kaki 
Trimester II dan III 

a. Maninggikan kaki sewaktu berbaring 
b. Menghindari berdiri atau duduk terlalu 

lama 
c. Senam untuk melancarkan peredaran 

darah 
d. Menghindari pakaian atau korslet yang 

ketat 
  Badriah, (2010. Hal 169) 

g. Tanda dan gejala kehamilan (diagnosa kehamilan): 

1) Tanda persumtif kehamilan: 

a) Terhentinya menstruasi 

Baru setelah 10 hari atau lebih dari awitan menstruasi, 

berhentinya menstruasi dapat menjadi indikator 

kehamilan yang handal. 

b) Perubahan payudara 

Perubahan anatomis pada payudara ini menjadi indikator 

kehamilan terutama bagi primipara. 

c) Perubahan pada mukosa vagina 

Tanda Chadwick yaitu mukosa vagina tampak gelap 

kebiruan atau merah keunguan dan mengalami kongesti. 

d) Perubahan pada mucus serviks 

Karena pengaruh hormon progesteron, sel-sel leher rahim 

mengeluarkan lendir yang tebal dan makin pekat selama 

kehamilan. Lendir yang tebal membentuk sumbatan leher 

rahim disebut operculum yang rnemberikan perlindungan 

terhadap meningkatnya infeksi. 
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e) Meningkatnya pigmentasi kulit dan munculnya striae pada 

abdomen 

Striae pada wanita yang baru pertama kali hamil berwarna 

keunguan, disebut striae Livide. Striae pada wanita yang 

sudah pernah hamil berwarna putih, disebut striae albikan. 

Garis pertengahan perut jadi jelas berpigmen, berwarna 

hitam kecoklatan, disebut linea nigra. Manuaba (2012. Hal 

126) 

2) Bukti kemungkinan kehamilan: 

a) Pembesaran abdomen 

Pada usia kehamilan 12 minggu, uterus biasanya teraba di 

dinding abdomen tepat di atas simfisis, kemudian uterus 

membesar secara bertahap sampai akhir kehamilan. 

b) Perubahan ukuran, bentuk dan kosistensi uterus 

Tanda Hegar : isthmus/segmen bawah uterus menjadi 

lebih lembut pada perabaan. Karena pembesaran uterus, 

isthmus makin melunak, meregang dan makin tertarik ke 

atas menjadi segmen bawah rahim (SBR).  

Tanda Piskacek : pertumbuhan rahim yang lebih cepat di 

daerah implantasi, sehingga bentuk rahim tidak sama. 

c) Perubahan pada serviks 

Pada minggu ke-6 sampai ke-8, serviks biasanya sudah 

cukup lunak seperti bibir. 

d) Kontraksi Braxton Hicks 
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Selama kehamilan, uterus mengalami kontraksi yang 

biasanya dapat diraba tetapi tidak nyeri dengan interval 

yang ireguler sejak kehamilan. Dan meningkat 

frekuensinya pada akhir-akhir kehamilan. 

e) Ballottement 

Sekitar pertengahan kehamilan, volume janin lebih kecil 

dari volume cairan amnion. 

f) Kontur fisik janin 

Pada paruh kedua kehamilan, kontur tubuh janin dapat 

dipalpasi melalui dinding abdomen ibu. 

g) Deteksi Gonadotropin Korionik (kadar hCG) 

Produksinya dimulai sejak hari implantasi (hari ke-8 hingga 

ke-9 setelah ovulasi, sudah dapat dideteksi pada urin dan 

plasma ibu) kemudian meningkat mencapai puncaknya 

pada sekitar hari ke-60 sampai 70. Manuaba (2012. Hal 

126) 

3) Tanda positif kehamilan 

a) Kerja jantung janin 

Denyut jantung janin, dengan stetoskop leneck dapat di 

dengar pada usia kehamilan 17-19 minggu, dengan 

Doppler pada usia kehamilan 10 minggu, dengan 

ekokardiografi dapat mendeteksi sejak 48 hari setelah 

HPHT terakhir. 

b) Persepsi gerakan janin 
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Gerakan janin terdeteksi oleh pemeriksa setelah usia 

kehamilan sekitar 20 minggu. 

c) Deteksi kehamilan secara ultrasonografik 

Setelah 6 minggu, denyut jantung sudah terdeteksi 

Kantung gestasi mulai dapat dilihat svejak usia kehamilan 

4-5 minggu sejak menstruasi terakhir. Dan pada minggu 

ke-8, usia gestasi dapat diperkirakan secara cukup akurat. 

(wiknjosastro, 2008 hal 214-220) 

h. Asuhan pemeriksaan kehamilan 

Tabel 2.3 (asuhan pemeriksaan kehamilan) 

kunjungan waktu Alasan 

Trimester II Sebelum 
14 mnggu 

1. mendeteksi masalah yang dapat di tangani 
sebelum membahayakan jiwa. 

2. Mencegah masalah misal : tetanus 
neonatal, anemia, kebiasaan tradisional 
yang berbahaya. 

3. Membangun hubungan saling percaya. 
4. Memulai persiapan kelahiran dan kesiapan 

menghadapi komplikasi. 
5. Mendorong prilaku sehat (nutrisi, 

kebersihan, olahraga, istirahat, seks, dsb) 
6.  

Trimester II 14-28 
Minggu 

sama dengan trimester 1 ditambah : 
kewaspadaan khusus terhadap hipertensi, 
kehamilan, (deteksi gejala preeklamsia, pantau 
TD, evaluasi edema, proteinuria 

Trimester III 28-36 
minggu 

sama dengan trimester 1 dan 2 di tambah : 
deteksi kehamilan ganda 

 Setelah 36 
minggu 

sama dengan trimester 1 dan 2 di tambah : 
deteksi kelainan letak atau kondisi yang  
memerlukan persalinan di RS. 

    (Manuaba. 2010. Hal 111) 

i. Komplikasi pada kehamilan  

1) Perdarahan pervaginan pada kehamilan muda 

a) Abortus 

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-

akibat tertentu) sebelum berusia 20 minggu (saifudin. 2006 

h.145) 
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b) Kehamilan ektopik terganggu 

Kehamilan ektopik terganggu ialah kehamilan di mana 

setelah fertilisasi, implantasi, terjadi di luar endometrium 

cavum uteri. (saifudin, 2006 h.146) 

c) Mola hidatidosa 

Hamil mola adalah suatu kehamilan dimana setelah 

fertilisasi hasil konsesi tidak berkembang menjadi embrio 

tetapi terjadi proliferasi dari vili koriales disertai dengan 

degenerasi hidropik. (saifudin, 2006 h.156) 

2) Perdarahan Pervaginan pada kehamilan Lanjut 

a) Plasenta previa 

Plasenta previa ialah plasenta yang berimplantasi pada 

segmen bawah rahim dan menutupi sebagian, atau 

seluruh ostium uteri internum. (saifudin, 2006 h.158) 

b) Solusio plasenta 

Solusio plasenta ialah terlepasnya plasenta dari tempat 

implantasinya yang normal pada uterus, sebelum janin 

dilahirkan. (saifudin, 2006 h.162) 

c) Ruptura Uteri 

Ruptura uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding 

rahim akibat di lampauinya daya regang miometrium 

(saifudin, 2006 h.169) 

3) Hipertensi dalam Kehamilan 

Hipertensi adalah gangguan medis yang paling sering 

terjadi pada kehamilan. Hipertensi pada kehamilan biasanya 
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dapat mengakibatkan kegawatan pada ibu. Karena ibu hamil 

dengan riwayat hipertensi atau hipertensi yang disebabkan 

oleh kehamilan mempunyai resiko yang dapat membahayakan 

ibu dan janin. 

Penyakit hipertensi dalam kehamilan merupakan kelaianan 

vaskular yang terjadi sebelum kehamilan, saat terjadi 

kehamilan atau pada permulaan nifas. Hipertensi yang muncul 

pada saat kehamilan adalah hipertensi akut karena hamya 

muncul pada saat hamil, dan sebagian besar tidak memiliki 

riwayat hipertensi sebelumnya. (Hutahaean, 2013,hal 209). 

American commite and maternal welfare mengklasifikasikan 

hipertensi kedalam beberapa tingkatan berikut.  

a) Hipertensi yang hanya terjadi dalam kehamilan dan khas  

untuk kehamilan yaitu preeklamsia dan eklamsia. 

Diagnosis dibuat atas hippertensi dengan proteinuria atau 

edema atau kedua – duanya pada ibu hamil setelah 

minggu ke 20. 

b) Hipertensi yang kronis. Diagnosa dibuat karena adanya 

hipertensi sebelum kehamilan atau penemuan 

hipertensisebelum minggu ke 20 dari kehamilan dan 

hipertensi ini tetap sampai kehamilan berakhir. 

c) Preeklamsia dan eklamsia yang terjadi atas dasar 

hipertensi kronik. Ibu dengan hipertensi kronik sering 

memperberat penyakitnya dengan kehamilan, dengan 
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gejala – gejala hipertensi naik, proteinuria, edema, 

kelaianan retina. 

d) Transient hipertension. Diagnosis dibuat jika hipertensi 

timbul dalam kehamilan atau dalam 24 jam pertama masa 

nifas pada ibu yang tadinya normotensif dan yang hilang 

dalam 10 hari postpartum. Definisi lainnya tentang 

hipertensi adalah : 

(1) Hipertensi Gestasional  

Didapatkan tekanan darah ≥ 140/90 mmHg untuk 

pertama kalinya pada kehamilan, tidak disertai dengan 

proteinuria dan tekanan darah kembali normal < 12 

minggu pasca persalinan. ( Joseph dan Nugroho. 

2010. Hal 51). 

(2) Preeeklamsia  

Kriteria minimum : tekanan darah ≥140/90 mmHg 

setelah umur kehamilan 20 minggu,disertai dengan 

proteinuria ≥300mg/24 jam atau dipstick ≥ + 1 ( Joseph 

dan Nugroho. 2010. Hal 51). 

(3) Eklamsia 

Preeklamsia yang disertai dengan kejang tonik-tonik 

disusul dengan koma. ( Joseph dan Nugroho. 2010. 

Hal 51). 

(4) Hipertensi Kronik dengan superimposed preeklamsia 

Timbulnya proteinuria ≥ 300mg/24 jam pada wanita 

hamil yang sudah mengalami hipertensi sebelumnya. 
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Proteinuria hanya timbul setelah kehamilan 20 minggu. 

( Joseph dan Nugroho. 2010. Hal 51). 

(5) Hipertensi Kronik 

Ditemukan tekanan darah ≥ 140/90 mmHg, sebelum 

kehamilan 20 minggu dan tidak menghilang setelah 12 

minggu pasca persalinan. (Joseph dan Nugroho. 2010. 

Hal 51-51) 

2. Persalinan 

a. Pengertian 

1) Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini di mulai 

dengan kontraksi persalinan sejati, yang di tandai oleh 

perubahan progresif pada serviks, dan di akhiri dengan 

pelahiran plasenta. (Helen varney, 2008. Hal 672) 

2) Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput 

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal 

jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan 

(setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit (JNPK-KR, 

2008). 

b. Etiologi  

Beberapa etiologi mengemukakan etiologi dari persalinan adalah 

(manuaba, 2010, hal 168) 

1) Teori keregangan 

2) Teori penurunan progesteron 

3) Teori oksitosin internal 
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4) Teori prostaglandin 

5) Teori hipotalamus-hipofisis dan glandula suprarenalis  

c. Fisiologi 

Sebab-sebab terjadinya persalinan masih merupakan teori yang 

kompleks. Perubahan perubahan dalam biokimia dan biofisika 

telah banyak mengungkapkan, mulai dari berlangsungnya partus 

antara lain kadar hormone estrogen dan progesterone. 

Progesterone merupakan penenang bagi otot-otot uterus. 

Menurunnya kadar hormone ini terjadi mulai 1-2 minggu sebelum 

persalinan. Peningkatan kadar prostaglandin menyebabkan 

timbulnya kontraksi miometrium. Keadaan uterus yang membesar 

dan menjadi tenang mengakibatkan iskemia otot-otot uterus yang 

mengganggu sirkulasi utero plasenter sehingga plasenta 

berdegenerasi. Tekanan pada ganglion servikale dan 

frankenhauser di blakang serviks menyebabkan uterus 

berkontraksi (wiknjosastro, 2008, hal 298. Manuaba, 2010 hal 

168) 

Berdasarkan persalinan dibagi dalam 4 kala yaitu : 

(JNPK-KR, 2008) 

1) Kala 1 

Di sebut juga kala pembukaan di mulai dengan pembukaan 

servik sampai terjadi pembukaan 10 cm. Proses membukanya 

serviks di sebabkan oleh his persalinan/kontraksi. 

Tanda dan gejala kala 1 

a) His sudah teratur, frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit 
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b) Penipisan dan pembukaan serviks 

c) Keluar cairan dari vagina dalam bentuk lendir darah 

Kala 1 di bagi dalam 2 fase : 

a) Fase laten 

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan 

dan pembukaan serviks secara bertahap, pembukaan 

serviks kurang dari 4 cm, biasanya berlangsung hingga 8 

jam. 

b) Fase aktif 

Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus umumnya 

meningkat (kontraksi dianggap adekuat jika terjadi 2 kali 

atau lebih ), serviks membuka dari 4 cm ke 10 cm, 

biasanya kecepatan 1 cm atau lebih perjam hingga 

pembukaan lengkap (10cm) dari terjadi penurunan bagian 

terbawah janin. 

Pemantauan kala 1 fase aktif persalinan 

Penggunaan partograf 

partograf adalah alat bantu yang di gunakan selama fase 

aktif persalinan. Tujuan utama dari penggnaan partograf 

adalah untuk : (buku acuan APN, 2008) 

(1)  Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan  

dengan menilai hasil pembukaan servik melalui 

pemeriksaan dalam 

(2) Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan normal 
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(3) Dengan demikian, juga dapat melakukan deteksi 

secara dini setiap kemungkinan terjadinya partus lama. 

Halaman depan partograf untuk mencatat atau memantau : 

(1) Kesejahteraan janin 

Denyut jantung janin (setiap ½ jam), warna air ketuban 

(setiap pemeriksaan dalam), penyusupan sutura (setiap 

pemeriksaan dalam) 

(2) Kemajuan persalinan  

Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus (setiap ½ jam), 

pembukaan serviks (setiap 4 jam ) 

(3) Kesejahteraan ibu 

Nadi (setiap ½ jam), tekanan darah dan temperature 

tubuh (setiap 4 jam), aseton dan protein (setiap 2 

sampai 4 jam), makan dan minum 

2) Kala II (kala pengeluaran) 

Kala II persalinan di mulai ketika pembukaan serviks sudah 

lengkap (10cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Wanita 

merasa hendak buang air besar karena tekanan pada rectum. 

Perineum menonjol dan menjadi besar karena anus membuka. 

Labia mejadi membuka dan tidak lama kemudian kepala janin 

tampak vulva pada waktu his.Pada primigravida kala II 

berlangsung 1,5 – 2 jam, pada multi 0,5 – 1 jam. Manuaba 

(2012. Hal 156) 
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Tanda dan gejala kala II : 

a) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan 

terjadinya kontraksi 

b) Perineum terlihat menonjol 

c) Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rectum 

dan vaginanya 

d) Vulva, vagina dan sfingter ani terlihat membuka 

e) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah 

3) Kala III (kala uri) 

Kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban ( JNPK-KR, 

2008). Dimulai segera setelah bayi lahir sampai dengan 

lahirnya plasenta (30 menit) setelah bayi lahir, uterus teraba 

keras dan fundus uteri sepusat. Beberapa menit kemudian 

uterus berkontraksi lagi untuk meepaskan plasenta dan 

dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6-15 menit setelah 

bayi lahir dan plasenta keluar spontan atau dengan tekanan 

pada fundus uteri. Penatalaksanaan akfif pada kala III 

(pengeluaran aktif plasenta) membantu menghindarkan 

terjadinya perdarahan pascapersalinan. 

Tanda-tanda pelepasan plasenta : 

(JNPK-KR, 2008) 

a) Perubahan bentuk dan tinggi fundus 

b) Tali pusat memanjang 

c) Semburan darah tiba-tiba 
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Manajemen aktif kala III 

Tujuannya adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang 

lebih efektif sehingga dapat memperpendek waktu kala III dan 

mengurangi kehilangan darah dibandingkan dengan 

penatalaksanaan fisologis, sehingga mencegah terjadinya 

retensio plasenta. 

Tiga langkah manajemen aktif kala III 

a) Berikan oksitosin 10 unit IM dalam waktu 2 menit 

setelah bayi lahir dan setelah di pastikan kehamilan 

tunggal 

b) Lakukan peregangan tali pusat 

c) Segera lakukan massage pada fundus uteri setelah 

plasenta lahir 

4) Kala IV ( 2 jam post partum) 

Setelah plasenta lahir kontraksi rahim tetap kuat dengan 

amplitude 60-80 mmHg, kekuatan kontraksi ini tidak di ikuti 

dengan interval pembuluh darah tertutup rapat dan terjadi 

reaksi yang kuat dan pembentukan trombus terjadi 

penghentian pengeluaran darah post partum. Kekuatan his 

dapat di rasakan ibu saat menyusui bayinya karena 

pengeluaran oksitosin oleh kelenjar posterior 

Tanda dan gejala kala IV : bayi dan plasenta telah lahir, 

tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. 
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Selama 2 jam pertama pasca persalinan : 

Pantau tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kandung kemih 

dan pendarahan yang terjadi setiap 15 menit dalam satu jam 

pertama dan setiap 30 menit dalam satu jam kedua kala IV. 

Jika ada temuan yang tidak normal, lakukan observasi dan 

penilaian lebih sering. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan  

(manuaba, 2010, hal 371) 

a) Power : his dan tenaga mengedan 

b) Passage : ukuran panggul dan otot-otot persalinan 

c) Passenger : terdiri dari janin, plasenta dan air ketuban 

d) Tumor pada jalan lahir 

d. Perkiraan jumlah kehilangan darah  

Kondisi untuk memperkirakan kehilangan darah secara tepat 

sangatlah sulit karena darah seringkali bercampur dengan cairan 

ketuban atau urin dan mungkin tersembunyi karena terserap 

handuk, bantal, kain atau sarung dan tertumpah di lantai.  

Menilai kehilangan darah yakni dengan cara melihat volume 

darah yang terkumpul dan memperkirakan berapa banyak botol 

500 ml dapat menampung semua darah tersebut. Jika darah 

darah dapat mengisi dua botol, ibu telah kehilangan satu liter 

darah. Jika ibu mengisi setengah botol, ibu kehilangan 250 ml 

darah. Memperkirakan kehilangan darah hanyalah salah satu cara 

untuk menilai kondisi ibu. Cara tidak langsung untuk mengukur 

jumlah kehilangan darah adalah melalui penampakan gejala dan 
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tekanan darah. Apabila perdarahan menyebabkan ibu lemas, 

pusing dan kesadaran menurun serta tekanan darah siastolik 

turun lebih dari 10 mmHg dari kondisi sebelumnya maka telah 

terjadi perdarahan lebih dari 500 ml. Jika ibu mengalami syok 

hipovolemik maka ibu telah kehilangan darah 50% dari total 

jumlah darah ibu (2000-2500 ml) (JNPK-KR, 2008, hal 110-111). 

e. Komplikasi pada persalinan 

1) Atonia uteri 

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus / kontraksi rahim 

yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan 

terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan 

plasenta lahir  

2) Robekan jalan lahir 

Perdarahan yang terjadi saat adanya kontraksi biasanya di 

sebabkan karena robekan pada jalan lahir. Ruptur perineum 

adalah robekan yang terjadi pada perineum. 

3) Retensio plasenta 

Terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam 

setelah bayi lahir. 

4) Retensio sisa plasenta 

Retensio sisa plasenta adalah sisa plasenta dan selaput 

ketuban yang masih tertinggal di dalam rongga rahim yang 

dapat menyebabkan kontraksi uterus kurang baik yang dapat 

mengakibatkan perdarahan postpartum primer dan 

perdarahan postpartum skunder. 
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5) Gangguan pembekuan darah 

Kondisi dimana waktu perdarahan dan waktu pembekuan 

darah memanjang. Darah secara normal akan membeku di 

luar vagina. 

6) Inversi uterus 

Keadaan dimana lapisan dalam uterus (endometrium) turun 

dan keluar lewat  ostium uteri eksternum, yang dapat bersifat 

inkomplit  sampai komplit. Harry oxorn (2010. Hal 414) 

f. Pelepasan plasenta 

  Setelah bayi lahir, terjadi kontraksi uterus. Hal ini 

mengakibatkan volume rongga uterus berkurang. Dinding uterus 

menebal. Pada tempat implatansi plasenta juga terjadi penurunan 

luas area, ukuran plasenta tidak berubah, sehingga menyebabkan 

placenta terlipat, menebal dan akhirnya terlepas dari dinding 

uterus. Placenta terlepas sedikit demi sedikit, terjadi 

penggumpalan perdarahan di antara ruang plasenta dan desidua 

basalis yang di sebut retroplacenter hematom. Setelah placenta 

terlepas, plasenta akan menempati segmen bawah uterus atau 

vagina. 

1) Proses pelepasan plasenta 

a) Menurut Duncan 

Plasenta lepas mulai dari bagian pinggir (marginal) disertai 

dengan adanya tanda darah yang keluar dari vagina 

apabila plasenta mulai terlepas. 
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b) Menurut Schultz 

Plasenta lepas mulai dari bagian tengah (sentral) dengan 

tanda adanya pemanjangan tali pusat yang terlihat di 

vagina. 

Terjadi serempak atau kombinasi dari keduanya. 

(sulistawati ari, 2010; hal 157) 

3. BAYI BARU LAHIR 

a. Pengertian 

Bayi Baru Lahir Normal adalah bayi yang lahir dari 

kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu dan berat badan 

lahir 2500-4000 gram. ( Pusdiknakes, 2008) 

b. Fisiologi 

Saat bayi dilahirkan dan sirkulasi fetoplasenta berhenti 

berfungsi, bayi mengalami perubahan fisiologis yang besar sekali 

dan sangat cepat.  

Neonatus mulai bernafas dan menangis segera setelah 

lahir yang menunjukkan terbentuknya mekanisme pada thoraks 

sewaktu melalui jalan lahir. Penurunan kadar oksigen dan 

kenaikan karbondioksida merangsang kemoreseptor pada sinus 

karotis (stimulasi kimiawi) dan rangsangan dingin didaerah muka 

dapat merangsang permulaan gerakan pernafasan (stimulasi 

sensorik). 

Dengan terpotongnya tali pusat bayi maka sirkulasi 

plasenta terhenti. Aliran darah keatrium kanan menurun sehingga 
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tekanan jantung menurun, tekanan darah di aorta hilang sehingga 

tekanan jantung kiri meningkat. Paru-paru mengalami retensi dan 

aliran darah keparu-paru meningkat yang menyebabkan tekanan 

ventrikel kiri meningkat. Hal tersebut mengakibatkan duktus botalii 

tidak berfungsi dan foramen ovale menutup. 

Dalam 24 jam pertama neonatus akan mengeluarkan tinja 

yang berwarna hijau kehitam-hitaman. Ini dinamakan mekonium. 

Frekwensi pengeluaran tinja pada neonatus dipengaruhi oleh 

pemberian makanan atau minuman. Enzim pada saluran 

pencernaan biasanya sudah ada pada neonatus kecuali enzim 

amilase.Enzim hepar pada neonatus belum aktif betul misalnya 

enzim G6PD yang berfungsi dalam sintesis bilirubun sehingga 

neonatus memperlihatkan gejala ikterus fisiologis. 

Neonatus memiliki luas permukaan tubuh yang luas 

sehingga metabolisme perkilogram berat badannya besar. Pada 

jam-jam pertama, energi didapatkan dari pembakaran karbohidrat 

dan pada hari kedua energi berasal dari pembakaran lemak. 

Apabila neonatus mengalami hipotermia, tubuhnya akan 

mengadakan penyesuaian suhu terutama dengan cara 

pembakaran cadangan lemak coklat yang memberikan energi 

lebih banyak dari pada lemak biasa.Hormon yang didapatkan dari 

ibu masih berfungsi, hal ini terlihat dari adanya pembesaran 

kelenjar mammae, kadang-kadang adanya pengeluaran darah 

dari vagina yang menyerupai darah haid. 
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Ginjal pada neonatus baru bisa memproses air yang 

didapat setelah 5 hari kelahiran. Ginjal pada neonatus belum 

sepenuhnya berfungsi karena jumlah nefronnya masih belum 

sebanyak orang dewasa dan tidak seimbangnya antara luas 

permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal. Aliran 

darah ginjal pada neonatus relative kurang bila dibandingkan 

dengan orang dewasa. Helen varney (2008, h.678) 

c. Tanda dan Gejala 

Bayi baru lahir normal memiliki tanda atau keadaan sbb : 

1) Denyut jantung dalam menit pertama ±180x/mnt kemudian 

turun 140-120x/mnt dalam 30 menit kemudian. 

2) Pernafasan cepat ± 80x/mnt disertai dengan nafas cuping 

hidung, refraksi suprasternal dan interkostal serta rintihan yang 

berlangsung 10-15 menit. 

3) Mudah terangsang, bayi menjadi tegang. 

4) Tinja berbentuk mekonium 

5) Refleks, terdiri dari : 

a)  Reflek moro/terkejut 

Apabila bayi diberi sentuhan mendadak terutama dengan 

jari dan tangan, maka akan menimbulkan gerak terkejut. 

b) Refleks menggengam 

Apabila telapak tangan bayi disentuh dengan jari 

pemeriksa, maka bayi akan berusaha menggenggam jari 

tersebut. 

c) Reflek rooting atau mencari 
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Apabila pipi bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka akan 

menoleh dan mencari sentuhan. 

d) Reflek sucking/menghisap 

Bila bayi di berikn puting maka akan berusaha menghisap 

puting tersebut. 

e) Reflek swallowing 

Bila bayi baru lahir berkoordinasi dengan menghisap bila 

cairan ditaruh di belakang lidah. 

f) Reflek tonic neck 

Apabila bayi di angkat dari tempat tidur, maka ia akan 

berusaha mengangkat kepalanya 

g) Reflek babinski 

Apabila telapak kaki dari tumit ke jari di tekan, maka akan 

menekuk ibu jarinya 

h) Reflek walking 

Menggendong bayi pada posisi berdiri dan menyentuhkan 

kakinya ke permukaan keras, mak bayi akan meninggikan 

dan menurunkan kakiknya dalam pola berjalan ( walsh, 

2007 h.373) 

d. Penanganan Bayi Baru Lahir 

Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir, ialah: 

1) Membersihkan jalan napas 

2) Memotong dan merawat tali pusat 

3) Mempertahankan suhu tubuh bayi 

4) Identifikasi 
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5) Pencegahan infeksi 

6) Pembersihan jalan nafas, perawatan tali pusat, perawatan 

mata dan  identifikasi adalah rutin segera dilakukan, kecuali 

bayi dalam keadaan kritis dan dokter memberikan instruksi 

khusus. Saifudin (2006, h.132) 

e. Penilaian 

Penilaian bayi baru lahir dilakukan dengan system nilai 

APGAR/APGAR Score yaitu: 

Tabel 2.4 Nilai APGAR  

No Aspek yang dinilai Nilai  

0 1 2 

1 
Appearance 
(Penampilan) 

Biru/pucat Badan merah, 
ekstremitas 
biru 

Seluruh 
badan dan 
ekstremitas 
merah 

2 Pulse (Denyut Jantung) Tidak ada Tidak teratur 

<100x/menit 

Teratur 

>100x/menit 

3 Grimace (Reaksi 
terhadap rangsangan) 

Tidak ada Ekstremitas 
sedikit fleksi 

Menangis 
kuat 

4 Actifity (Otot) Lemas Lemah Kuat 

5 Respiration 
(Pernafasan) 

Tidak 
bernafas 

Tidak teratur Teratur 

                     Saifudin, AB (2006 h.135) 

f. Pemeriksaan Fisik 

1) Kepala  

a) Lingkar kepala oksipito – frontal harus selalu diukur dan 

dicatat pada semua neonatus. 

b) Deteksi apakah ada caput suksedanum (cairan efusion 

terletak di atas periosteum dan terdiri dari cairan edema, 
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melewati batas sutura, tidak tamapk jelas), atau 

sefalohematoma (cairan yang berupa darah terletak di 

bawah periosteum dan tidak melewati sutura, tampak jelas 

dan lembek jika diraba). 

c) Sutura tulang tengkorak harus diperiksa untuk melihat 

apakah sutura melebar atau tumpang tindih. Fontanella 

yang terbuka penuh menunjukkan adanya kenaikan 

tekanan intrakranial (TIK) yang bisa disebabkan oleh 

perdarahan intrakranial, edema otak, atau hidrosefalus. 

d) Periksa adanya massa massa di garis tengah yang keluar 

dari tulang kepala mungkin suatu omfalokel dan perlu 

pemeriksaan yang lengkap. 

e) Ubun – ubun yang cekung menandakan bayi dehidrasi dan 

terlalu cembung disertai badan demam menandakan bayi 

terkena infeksi. 

2) Mata  

a) Adanya perdarahan subkonjungtiva, mata yang menonjol, 

katarak, kesimetrisan kedua mata, keluarnya sekret mata, 

pergerakan kelopak mata yang seimbang. 

3) Telinga 

Posisi, rotasi dan letak telinga harus dicatat. Letak telinga yang 

lebih rendah harus cepat diperiksa dengan teliti kemungkinan 

adanya tanda dismorfik lainnya. 

Pada bayi sangat prematur, telinganya pendek, datar, dan 

mudah terlipat ke belakang. 
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Pada bayi matur, heliks luar dari pinna akan membentuk 

kurvatura yang jelas. 

Telinga harus diamati dengan teliti untuk memastikan tidak ada 

kelainan pada kanalis auditoris eksterna. 

4) Mulut 

Pemeriksaan yang harus diperiksa meliputi lengkung palatum 

dan bibir ( labioskisis atau labiognatopalatoskisis), bentuk dan 

gerakan lidah, adanya massa abnormal di daerah mulut dan 

faring membutuhkan perhatian segera terhadap kemungkinan 

terjadi obstruksi jalan nafas. 

5) Leher 

Apakah ada gumpalan atau pembengkakan pada leher, 

deteksi adanya kemungkinan hematoma. 

6) Dada 

a) Bentuk, pembesaran buah dada, adanya massa pada 

dinding dada. 

b) Pernafasan : nafas yang bunyi (grunting) terjadi karena 

udara yang dikeluarkan bayi mengenai glotis yang tertutup 

sebagian dan merupakan petunjuk terjadinya proses – 

proses yang menyebabkan kolaps atau atelektasis. Stridor 

terjadi karena berbagai sebab obstruksi jalan nafas, akan 

tetapi pada bayi yang pernapasannya sangat lemah 

mungkin tidak terdengar atau sulit didiagnosis.  
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Mendengarkan suara jantung bayi dengan menggunakan 

stetoskop, irama dan keteraturannya untuk mendeteksi 

kelainan bunyi jantung, normal : 120 – 160 kali/menit. 

Pernafasan normalnya : 40-60 kali/menit. Wiknjosastro 

(2006, h.139) 

7) Abdomen 

a) Inspeksi apakah ada pembesaran pada perut ( membuncit 

yang terjadi kemungkinan karena pembesaran hati, limfe, 

tumor, asites). Pembesaran hati tampak dari pemebesaran 

1-2 cm di bawah batas kosta kanan. Sedang limpa 

biasanya tidak teraba.  

b) Periksa tali pusat, jangan sampai terjadi pedarahan dari tali 

pusat, bernanah, ataupun berbau. Permukaan tali pusat 

juga perlu diperhatikan, warna kemerahan disertai suhu 

meningkat merupakan tanda infeksi tali pusat. 

8) Alat kelamin 

a) Wanita : bila cukup bulan. labia mayora lebih menonjol 

dibandingkan labia minora dan umumnya menutupi labia 

minora. Tonjolan mukosa vagina umumnya tejadi karena 

pengaruh hormonal ibu terhadap janin. Pada bayi 

prematur, labia minoranya lebih menonjol dan klitoris relatif 

mengalami protusi ke dalam lipatan labia. Pada bayi wanita 

normalnya gonad berada dalam kanalis inguinalis atau 

lipatan labia yang tidak teraba. 
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b) Laki – laki : harus diperiksa apakah ada hipospadia atau 

epispodia. Penis yang terlalu kecil menunjukkan 

hipopituitarisme. Testis bayi laki – laki cukup umur 

biasanya berada dalam kantong skrotum. Penurunan 

skrotum yang tidak komplet dan testis pada kanalis 

inguinalis dapat diketahui melalui palpasi. 

Pastikan pula, bahwa tidak ada kelainan, misalnya bayi 

wanita tidak mengalami maskulinisasi , atau bayi yang 

memiliki alat kelamin dua, jenis kelamin tidak dapat 

ditentukan sampai dilakukan pemeriksaan yang lebih 

komplit lagi. 

9) Punggung 

Punggung harus diinspeksi dan kolumna vertebralis harus 

dipalpasi. Harus dicatat keabnormalannya seperti : 

meningomielokel, skoliosis dan defek kulit pada linea mediana. 

Deteksi pula adanya spina bifida, pilonidal sinus atau dimple. 

10) Ekstremitas 

Inspeksi yang cermat biasanya cukup untuk memastikan 

apakah bentuk ekstremitas baik. Beberapa abnormalitas 

struktur yang jelas atau pemendekkan anggota gerak dapat 

dievaluasi lebih lanjut dengan palpasi dan pemeriksaan 

radiografi. Harus dicatat juga kontraktur sendi, asimetris, atau 

distorsi. Abnormalitas jari – jari (pemendekkan, lancip, 

sindaktili, polidaktili), lipatan palmar, hipoplasi kuku merupakan 

petunjuk penting adanya sindrom dismorfik. 
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11) Anus 

Diperhatikan apakah ada lubang pada anus atau tidak, ini bisa 

kita tunggu sampai bayi mengeluarkan mekonium dalam 24 

jam (asuhan sayang bayi). Pastikan tidak terjadi atresia ani 

dan obstruksi usus. 

12) Kulit 

Pada bayi prematur (usia kehamilan 23 –28 minggu) dengan 

sedikit lemak subkutan, kulit bayi akan transulen dan terlihat 

vena –vena superfisial. Karena stratum korneum sangat tipis, 

kulit bayi prematur mudah terluka oleh Karena tindakan atau 

manipulasi yang tampaknya tidak berbahaya sehingga 

menyebabkan kerusakan stratum korneum dan permukaan 

kasar. 

a) Saat usia kehamilan 35 –36 minggu bayi dilapisi verniks. 

Lapisan verniks tipis muncul pada kehamilan matur dan 

biasanya menghilang pada postmatur. 

b) Bayi postmatur memiliki kulit seperti kertas dengan kerut 

– kerut tajam pada badan dan ekstremitas. Pada bayi 

postmatur juga terdapat kuku jari atau pengelupasan kulit 

pada distal ekstremitas. 

c) Kulit bayi juga ditumbuhi oleh lanugo, yang banyak 

terdapat pada punggung. 

d) Perlu diinspeksi seluruh kulit untuk mencari adanya tanda 

lahir, ataupun bercak-bercak pada kulit seperti milia 

(papula keputihan 1 –2 mm, umumnya ditemukan pada 
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wajah bayi) dan bercak mongol  ( suatu daerah 

hiperpigementasi yang tidak menonjol (datar), lebih 

banyak terjadi di seluruh pantat atau badan; umumnya 

terjadi pada bayi kulit hitam atau oriental. APN (2008, h. 

33) 

g. Penatalaksanaan 

1) Segera setelah bayi lahir, nilai pernafasannya. Letakkan bayi 

diatas perut ibu 

2) Keringkan bayi dengan kain bersih dan kering. Periksa ulang 

pernafasan bayi 

3) Klem tali pusat dengan 2 klem dan potong diantara kedua klem 

dan pertahankan kebersihannya 

4) Pastikan bayi tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi 

dengan kulit ibu 

5) Gantilah handuk/kain yang basah  dan bungkus bayi dengan 

selimut hangat 

6) Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak kaki 

bayi setiap 15 menit 

7) Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya 

8) Berikan obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% untuk 

mencegah penyakit karena klamidia 

9) Hindari memandikan bayi 6 jam setelah melahirkan 

10) Lakukan perawatan tali pusat : 

a) Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar 

terkena udara dan tutupi dengan kain bersih yang longgar 
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b) Cuci tali pusat dengan sabun dan air bersih lalu keringkan 

sampai betul-betul kering 

11) Ajarkan tanda-tanda bahaya dan segera rujuk apabial 

ditemukan tanda bahaya 

a) Pernafasan sulit atau > 60x/mnt 

b) Hipotermi atau hipertermia 

c) Hisapan lemah dan atau muntah 

d) Tali pusat merah, bengkak, bernanah dan atau berbau 

busuk 

e) Tidak buang air kecil dalam 24 jam, tinja lembek, sering 

serta terdapat lendir dan darah dalam tinja 

f) Aktifitas lemah, lunglai, atau kejang 

12) Ajarkan pada orang tua cara merawat bayinya sehari-hari 

(diktat ajar asuhan bbl) 

a) Berikan ASI sesuai kebutuhan setiap 2-3 jam mulai hari 

kelima 

b) Pertahankan bayi selalu dengan ibu 

c) Jaga bayi selalu dalam keadaan bersih 

d) Jaga tali pusat agar selalu bersih dan kering 

e) Jaga keamanan bayi terhadap trauma dan penyakit 

f) Awasi masalah dan kesulitan pada bayi. 
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4. Nifas 

a. Pengertian  

masa nifas atau puerperium di mulai sejak 1 jam setelah 

lahinya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu 

(Wiknjosastro. 2008, hal 356). 

masa nifas adalah masa yang di mulai setelah plasenta 

keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung 

selama kira-kira 6 minggu. (sulistyawati, 2009 hal 1) 

b. Etiologi 

Lahirnya hasil konsepsi yang berada di dalam rahim (Helen 

varney, 2008 hal 958) 

c. Fisiologi 

Segera setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri kira-kira 

sepusat. Korpus uteri sekarang sebagian besar merupakan 

miometrium yang dibungkus serosa dan dilapisi desidua. Dinding 

anterior dan posterior menempel dengan tebal masing-masing 4-

5 cm. Oleh karena adanya konraksi rahim, pembuluh darah 

tertekan sehingga terjadi ischemia. Selama 2 hari berikut uterus 

tetap dalam ukuran yang sama baru 2 minggu kemudian turun 

kerongga panggul dan tidak dapat diraba lagi diatas symfisis dan 

memncapai ukuran normal dalam waktu 4 minggu. 

Setelah persalinan uterus seberat ± 1 kg, karena infolusio 1 

minggu kemudian beratnya sekitar 500 gram, dan pada akhir 

minggu kedua menjadi 300 gram dan segera sesudah minggu 
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kedua menjadi 100 gram. Jumlah sel-sel otot tidak berkurang 

banyak hanya saja ukuran selnya yang berubah. 

Setelah 2 hari persalinan desidua yang tertinggal dalam uterus 

berdeferensiasi menjadi 2 lapisan. Lapisan superficial menjadi 

nekrotik terkelupas keluar bersama lochea sementara lapisan 

basalis tetap utuh menjadi sumber pembentukan endometrium 

baru. Proses regenerasi endometrium berlangsung cepat kecuali 

tempat plasenta. Seluruh endometrium pulih kembali dalam 

minggu ketiga. 

Segera setelah persalinan tempat plasenta kira-kira berukuran 

sebesar telapak tangan. Pada akhir minggu kedua ukuran 

diameternya 2-4 cm.Setelah persalinan tempat plasenta terdiri 

dari banyak pembuluh darah yang mengalami trombos. Setelah 

kelahiran, ukuran pembuluh darah ekstra uteri mengecil menjadi 

sama atau sekurang-kurangnya mendekati ukuran sebelum 

hamil. 

Serviks dan segmen bawah uterus menjadi struktur yang tipis, 

kolaps dan kendur setelah kala II persalinan. Mulut serviks 

mengecil perlahan-lahan. Selama beberapa hari setelah 

persalinan, porsio masih dapat dimasuki 2 jari, sewaktu mulut 

serviks sempit, serviks kembali menebal dan salurannya akan 

terbentuk kembali. 

Miometrium segmen bawah uterus yang sangat tipis 

berkontraksi tetapi tidak sekuat korpus uteri. Beberapa minggu 

kemudian segmen bawah menjadi isthmus uteri yang hampir 
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tidak dapat dilihat. Vagina dan pintu keluar vagina akan 

membentuk lorong yang berdinding lunak yang ukurannya 

secara perlahan-lahan mengecil. Rugae terlihat kembali pada 

minggu ketiga, hymen muncul kembali sebagai potongan 

jaringan yang disebut sebagai carunculae mirtiformis. Pada 

dinding kandung kencing terjadi edema dan hyperemia, 

disamping itu kapasitasnya bertambah besar dan relative tidak 

sensitive terhadap tekanan cairan intravesika. 

(Wiknjosastro,2008) 

d. Tanda dan gejala 

1) Adanya perubahan fisik 

a) Perubahan alat reproduksi 

(1) Uterus (Rahim) 

Setelah persalinan uterus seberat ± 1 kg, karena 

involusio 1 minggu kemudian beratnya sekitar 500 

gram, dan pada akhir minggu kedua menjadi 300 gram 

dan segera sesudah minggu kedua menjadi 100 gram. 

Jumlah sel-sel otot tidak berkurang banyak hanya saja 

ukuran selnya yang berubah. Setelah persalinan 

tempat plasenta terdiri dari banyak pembuluh darah 

yang mengalami trombos. Setelah kelahiran, ukuran 

pembuluh darah ekstra uteri mengecil menjadi sama 

atau sekurang-kurangnya mendekati ukuran sebelum 

hamil. Sulistyawati (2009. Hal. 74) 
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(2)  Vagina 

Vagina yang bengkak serta lipatan (rugae) yang hilang 

akan kembali seperti semula setelah 3-4 minggu. 

Sulistyawati (2009. Hal 77) 

(3) Abdomen 

Perut akan menjadi lembek dan kendor. Proses 

involusio pada perut sebaiknya diikuti olahraga atau 

senam penguatan otot-otot perut. Jika ada garis-garis 

biru (striae) tidak akan hilang, kemudian perlahan-

lahan akan berubah warna menjadi keputihan. 

Sulistyawati (2009. Hal 77) 

(4) Payudara 

Payudara yang membesar selama hamil dan menyusui 

akan kembali normal setelah masa menyusui berakhir. 

Untuk menjaga bentuknya dibutuhkan perawatan yang 

baik. Sulistyawati (2009. Hal 78) 

(5) Kulit 

Setelah melahirkan, pigmentasi akan berkurang, 

sehingga hiperpigmentasi pada muka, leher, payudara 

dan lainnya akan menghilang secara perlahan-lahan. 

Sulistyawati (2009. Hal 79) 

(6) Lokhea 

Dengan involusio uteri, maka lapisan lapisan luar dari 

desidua yang mengelilingi situs plasenta akan menjadi 

nekrotik. Desidua yang mati akan keluar bersama-
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sama dengan sisa cairan, campuran antara darah 

yang dinamakan lochea. Biasanya berwarna merah, 

kemudian semakin lama semakin pucat, dan berakhir 

dalam waktu 3-6 minggu. 

Macam-Macam lokhea 

(a) Lochea Rubra 

Sesuai dengan namanya yang muncul pada hari 

pertama post partum sampai hari keempat. 

Warnanya merah yang mengandung darah dan 

robekan/luka pada tempat perlekatan plasenta serta 

serabut desidua dan chorion. 

(b) Lochea Serosa 

Berwarna kecoklatan, mengandung lebih sedikit 

darah, banyak serum, juga lekosit. Muncul pada hari 

kelima sampai hari kesembilan. 

(c) Lochea Alba 

Warnanya lebih pucat, putih kekuning-kuningan dan 

mengandung leukosit, selaput lendir serviks serta 

jaringan yang mati. Timbulnya setelah hari 

kesembilan. Sulistyawati (2009. Hal. 76) 

(7) Laktasi 

Selama kehamilan hormon estrogen dan 

progesterone menginduksi perkembangan alveolus 

dan duktus lactiverus didalam payudara dan juga 

merangsang produksi kolostrum. Namun produksi ASI 
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akan berlangsung sesudah kelahiran bayi saat kadar 

hormon estrogen dan progesterone menurun. 

Pelepasan ASI berada dibawah kendali neuro-

endokrin, rangsangan sentuhan payudara (bayi 

mengisap) akan merangsang produksi oksitosin yang 

menyebabkan kontraksi sel mioepitel. Hisapan bayi 

memicu pelepasan ASI dari alveolus mammae melalui 

duktus kesinus lactiverus. 

Cairan pertama yang diperoleh bayi sesudah 

ibunya melahirkan adalah kolostrum, yang 

mengandung campuran yang lebih kaya akan protein, 

mineral, dan antibody daripada ASI yang telah mature. 

ASI yang mature muncul kira-kira pada hari ketiga atau 

keempat setelah kelahiran. Sulistyawati (2009. Hal 11) 

(8) Sistem Perkemihan 

Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. 

kemungkinan terdapat spasine sfingter dan edema 

leher buli-buli sesudah bagian ini mengalami kompresi 

antara kepala janin dan tulang pubis selama 

persalinan. 

Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan 

dalam waktu 12 – 36 jam sesidah melahirkan. Setelah 

plasenta dilahirkan, kadar hormon estrogen yang 

bersifat menahan air akan memgalami penurunan 

yang mencolok. Keadaan ini menyebabkan diuresis. 
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Ureter yang berdilatasi akan kembali normal dalam 

tempo 6 minggu. Sulistyawati (2009. Hal 78) 

(9) Sistem Gastrointestinal 

Kerapkali diperlukan waktu 3 – 4 hari sebelum faal 

usus kembali normal. Meskipun kadar progesteron 

menurun setelah melahirkan, namun asupan makanan 

juga mengalami penurunan selama satu atau dua hari, 

gerak tubuh berkurang dan usus bagian bawah sering 

kosong jika sebelum melahirkan diberikan enema. 

Rasa sakit didaerah perineum dapat menghalangi 

keinginan ke belakang. Sulistyawati (2009. Hal 79) 

(10) Sistem Kardiovaskuler 

Setelah terjadi diuresis yang mencolok akibat 

penurunan kadar estrogen, volume darah kembali 

kepada keadaan tidak hamil. Jumlah sel darah merah 

dan hemoglobin kembali normal pada hari ke-5. 

Meskipun kadar estrogen mengalami penurunan 

yang sangat besar selama masa nifas, namun 

kadarnya masih tetap lebih tinggi daripada normal. 

Plasma darah tidak begitu mengandung cairan dan 

dengan demikian daya koagulasi meningkat. 

Pembekuan darah harus dicegah dengan penanganan 

yang cermat dan penekanan pada ambulasi dini. 

Sulistyawati (2009. Hal 78) 
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(11) Sistem Endokrin 

(a) Oxytoxin 

Oxytoxin disekresi oleh kelenjar hipofise posterior 

dan bereaksi pada otot uterus dan jaringan 

payudara. Selama kala tiga persalinan aksi 

oxytoxin menyebabkan pelepasan plasenta. 

Setelah itu oxytoxin beraksi untuk kestabilan 

kontraksi uterus, memperkecil bekas tempat 

perlekatan plasenta dan mencegah perdarahan. 

Pada wanita yang memilih untuk menyusui 

bayinya, isapan bayi menstimulasi ekskresi 

oxytoxin diamna keadaan ini membantu kelanjutan 

involusi uterus dan pengeluaran susu. Setelah 

placenta lahir, sirkulasi HCG, estrogen,  

progesteron dan hormon laktogen placenta 

menurun cepat, keadaan ini menyebabkan 

perubahan fisiologis pada ibu nifas. 

(b) Prolaktin 

Penurunan estrogen menyebabkan prolaktin yang 

disekresi oleh glandula  hipofise  anterior bereaksi 

pada alveolus payudara dan merangsang produksi 

susu. Pada wanita yang menyusui kadar prolaktin 

terus tinggi dan pengeluaran FSH di ovarium 

ditekan. Pada wanita yang tidak menyusui kadar 

prolaktin turun pada hari ke 14 sampai 21 post 
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partum dan penurunan ini mengakibatkan FSH 

disekresi kelenjar hipofise anterior  untuk bereaksi 

pada ovarium yang menyebabkan pengeluaran 

estrogen dan progesteron dalam kadar normal, 

perkembangan normal folikel de graaf, ovulasi dan 

menstruasi. Sulistyawati (2009. Hal 80) 

(12) Sistem muskuloskletal 

Ambulasi pada umumnya dimulai 4 – 8 jam post 

partum. Ambulasi dini sangat membantu untuk 

mencegah komplikasi dan mempercepat proses 

involusi. Sulistyawati (2009. Hal 79) 

(13) Sistem integumen 

(a) Penurunan melanin umumnya setelam persalinan 

menyebabkan berkurangnya hyperpigmentasi kulit 

(b) Perubahan pembuluh darah yang tampak pada 

kulit karena kehamilan dan akan menghilang pada 

saat estrogen menurun. Sulistyawati (2009. Hal 

82) 

c) Adanya perubahan psikologis 

Dibagi dalam beberapa fase yaitu : 

a) Fase “Taking In” 

Perhatian ibu terhadap kebutuhan dirinya, fase ini 

berlangsung selama 1-2 hari. 
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Ibu memperhatikan bayinya tetapi tidak menginginkan 

kontak dengan bayinya. Ibu hanya memerlukan 

informasi tentang bayinya.Ibu memerlukan makanan 

yang adekuat serta istirahat/tidur. 

b) Fase “Taking Hold” 

Fase mencari pegangan, berlangsung ±10 hari. Ibu 

berusaha mandiri dan berinisistif. Perhatian terhadap 

kemampuan diri untuk mengatasi fungsi tubuhnya 

seperti kelancaran bab, bak, duduk, jalan dan lain 

sebagainya. Ibu ingin belajar tentang perawatan diri 

dan bayinya. Timbul rasa kurang percaya diri. 

c) Fase “Letting Go” 

Ibu merasakan bahwa bayinya terpisah dari dirinya. 

Ibu mandapatkan peran dan tanggung jawab baru. 

Terjadi peningkatan kemandirian diri dalam merawat 

diri dan bayinya. Terjadi penyesuaian dalam hubungan 

keluarga dan bayinya. Sulistyawati (2009. Hal 88) 

e. Komplikasi dan penyakit dalam masa nifas 

1) Infeksi masa nifas 

a) Definisi  

infeksi masa nifas mencakup semua peradangan 

yang di sebabkan oleh masuknya kuman-kuman 

kedalam alat-alat genital pada waktu persalinan dan 

nifas, infeksi dapat berupa kenaikan suhu tubuh 
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sampai 38 °C atau lebih selama 2 hari pertama. 

(yulianti ajeng, 2010 hal 336). 

b) Fisiologi 

Umum nya di sebabkan bakteri yang dalam keadaan 

normal berada dalam usus dan jalan lahir. Selain itu 

infeksi nifas dapat jga di sebabkan antara lain oleh 

bakteri streptococus haemolyticus aerobicus, 

staphylococus aureus, eschericia coli, dan clostridium 

welchi. Infeksi dapat terjadi pula melalui tangan 

pemeriksa atau penolong yang tertutup sarung 

tangan yang membawa bakteri yang sudah ada 

dalam vagina ke dalam uterus. 

Pencegahan terjadinya infeksi nifas, Selama 

kehamilan, anemia merupakan predisposisi untuk 

infeksi nifas, oleh sebab itu anemia harus di 

usahakan memperbaikinya, keadaan gizi juga 

merupakan faktor penting karena diet yang baik 

harus di perhatikan , koitus pada masa hamil tua 

harus hati-hati jangan sampai mengakibatkan 

pecahnya ketuban dan terjadinya infeksi. 

Selama persalinan dengan membatasi sebanyak 

mungkin masuknya kuman-kuman dalam jalan lahir, 

menjaga agar persalinan tidak berlarut-larut, 

menyelesaikan persalinan dengan trauma sedikit 

mungkin, mencega terjadinya perdarahan banyak, 
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petugas memakai proteksi seperti masker kain-kain 

dan alat persalinan harus suci hama, periksa dalam 

jika perlu, pencegahan perdarahan.  

Selama nifas, sesudah partus terdapat beberapa luka 

di jalan lahir, hari-hari pertama jika ada luka harus di 

jaga agar luka tidak terkena infeksi, kain yang 

berhubungan luka harus di cuci hama, mencuci 

daerah genitalia dengan air yang bersih dan 

mengalir, mengganti pembalut setiap habis buang air. 

(helen varney 2007, hal 492) 

5. KELURGA BERENCANA (KB) 

a. Pengertian 

1) Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Usaha tersebut dapat bersifat sementara, dapat 

juga bersifat permanen (varney, 2008 hal 414). 

b. Syarat-syarat kontrasepsi yang ideal antara lain: 

1) Dapat dipercaya. 

2) Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan. 

3) Daya kerja dapat diatur sesuai kebutuhan. 

4) Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus. 

5) Tidak memerlukan motivasi terus-menerus. 

6) Mudah pelaksanaannya. 

7) Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 
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8) Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang 

bersangkutan. 

c. Tujuan 

Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu 

atau pasangan suami istri untuk : (manuaba, 2010) 

1) Mendapatkan obyek tertentu 

2) Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan 

3) Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan 

4) Mengatur interval diantara kehamilan 

5) Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan 

suami istri 

6) Menentukan jumlah anak yang diinginkan 

d. Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi 

1) Metode sederhana/ Alami 

Metode Amenorre Laktasi (MAL) 

MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI 

secara Eksklusif, yang artinya hanya diberikan ASI tanpa 

tambahan makanan/minuman apapun lainnya. Dapat dipakai 

bila menyusui secara penuh (≥8x/hari), belum mendapatkan 

haid, umur bayi kurang dari 6 bulan dan hanya efektif sampai 6 

bulan. 

Metode Lendir Serviks 

Yaitu dengan mengenali masa subur dengan memantau lendir 

serviks 

yang keluar dari vagina (kering atau basah). 
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Sistem kalender, metode suhu basal 

Sudah tidak dianjurkan karena angka kegagalannya cukup 

tinggi. 

Metode simptotermal 

Merupakan gabungan dari metode lendir servik dan suhu basal. 

Senggama Terputus 

Merupakan metode KB tradisional yang dilakukan dengan cara 

penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak 

masuk ke dalam vagina sehingga kehamilan dapat dicegah. 

2) Metode Barier 

Kondom 

Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari 

lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutupi penis saat ereksi 

sebelum dimasukkan ke dalam lubang vagina. Kondom sudah 

dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat 

mencegah penularan penyakit seksual, termasuk HIV/AIDS. 

Diafragma 

Merupakan kondom wanita yang berbentuk seperti kap terbuat 

dari lateks yang diinsersikan kedalam vagina sebelum 

berhubungan seksual dan menutupi serviks. 

Spermisida 

Merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menon-

aktifkan atau membunuh sperma. Biasa dalam bentuk 

aerosol, tablet vaginal, suppositoria, jelly atau krim. Saifudin 

(2006. Hal mk-16) 
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3) Kontrasepsi Modern 

a) Pil 

  Terdapat 2 jenis yaitu Pil gabungan atau kombinasi 

Tiap pil mengandung dua hormon sintetis, yaitu hormon 

estrogen dan progestin. Pil gabungan mengambil manfaat 

dari cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan.  

  Pil khusus – Progestin (pil mini). Pil ini 

mengandung dosis kecil bahan progestin sintetis dan 

memiliki sifat pencegah kehamilan, terutama dengan 

mengubah mukosa dari leher rahim (merubah sekresi pada 

leher rahim) sehingga mempersulit pengangkutan sperma. 

Selain itu, juga mengubah lingkungan endometrium (lapisan 

dalam rahim) sehingga menghambat perletakan telur yang 

telah dibuahi. 

  Efek Samping pemakaian pil dapat menimbulkan 

efek samping berupa perdarahan di luar haid, rasa mual, 

bercak hitam di pipi (hiperpigmentasi), jerawat, penyakit 

jamur pada liang vagina (candidiasis), nyeri kepala, dan 

penambahan berat badan. Saifudin (2006. Hal mk-29) 

b) Kontrasepsi suntikan 

  Adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan 

dengan melalui suntikan hormonal.  

Jenis-jenis alat KB suntik yang sering digunakan di 

Indonesia antara lain: 

(1) Suntikan / 1 bulan ; contoh : cyclofem 
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(2) Suntikan/3 bulan ; contoh : Depo provera, Depogeston 

(Harnawati, 2008). 

Cara Kerja KB Suntik: 

(1) Menghalangi ovulasi (masa subur) 

(2) Mengubah lendir serviks (vagina) menjadi kental 

(3) Menghambat sperma & menimbulkan perubahan pada 

rahim 

(4) Mencegah terjadinya pertemuan sel telur & sperma 

(5) Mengubah kecepatan transportasi sel telur. 

Keuntungan : 

(1) Efektifitasnya tinggi 

(2) Cara pemberiannya sederhana 

(3) Cukup aman 

(4) Kesuburan dapat kembali 

(5) Cocok bagi ibu-ibu yang sedang menyusui (Depo 

provera) 

Efek samping : 

(1) Gangguan haid 

(2) Mual, sakit kepala, penambahan berat badan 

(3) Kadang kala ibu mengeluh gairahnya menurun 

Kontra Indikasi Kontrasepsi Suntikan 

Absolut 

(1) Hamil 

(2) Riwayat kanker payudara 
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(3) Perdarahan pervaginam yang tidak diketahui 

penyebabnya Relatif 

(4) Riwayat gangguan jiwa 

(5) Riwayat penyakit payudara 

(6) Riwayat sakit kepala 

(7) Wanita yang ingin hamil dalam waktu 2 tahun ke depan 

Wanita yang ingin hamil lebih cepat. Saifudin (2006. Hal 

mk-44) 

c) Implan 

Implan terdiri dari 2 batang silastik yang setiap batangnya 

mengandung 75 mg Levonorgestrel (mengandung hormon 

Progestin). 

Efek samping: Spotting ringan dan perdarahan diantara 

masa haid adalah hal yang sangat umum terjadi selain haid 

tidak teratur. Saifudin (2006. Hal mk-53) 

d) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD) 

Efek samping : perubahan siklus haid (umumnya pada 

bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan), haid 

leih lama dan lebih banyak, perdarahan, spoting antara 

menstruasi, saat haid terasa lebih sakit. Saifudin (2006. Hal 

mk-75) 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Teori Manajemen Kebidanan Varney 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah 

yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran 
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dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, 

keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan 

suatu keputusan yang berfokus pada klien (Estiwadani,dkk, 2008; 

h.124). 

Proses manajemen kebidanan merupakan langkah sistematis 

yang merupakan pola pikir. Bidan dalam melaksanakan asuhan 

kepada klien diharapkan dengan pendekatan pemecahan masalah 

yang sistematis dan rasional, maka seluruh aktivitas atau tindakan 

yang bersifat coba-coba yang akan berdampak kurang baik untuk 

klien (Estiwadani,dkk, 2008; h.134). 

Langkah-langkah Manajemen Kebidanan Varney : 

 

Langkah I : Pengumpulan Data Dasar   

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang 

akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan 

kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara 

anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan 

pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan 

penunjang. Kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi 

yang akan menentukan proses interpretasi yang benar. Sehingga 

dalam tahap ini harus komprehensif meliputi data subyektif, obyektif 

dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi 

pasien yang sebenarnya dan valid (Estiwadani,dkk, 2008; h. 134). 
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Langkah II : Interpretasi data dasar 

Langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau 

masalah berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah 

dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan 

sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. 

Rumusan diagnosa dan masalah keduanya digunakan karena 

masalah tidak dapat diidentifikasikan seperti diagnosa tetapi tetap 

membutuhkan penanganan. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa 

yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan 

memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan (Estiwadani,dkk, 

2008;h. 135). 

 

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau masalah 

potensial dan mengantisipasi penanganannya 

Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah potensial 

atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang 

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat 

waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosa atau masalah 

potensial ini menjadi benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali 

dalam melakukan asuhan yang aman. Bidan dituntut untuk mampu 

mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah 

potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan tindakan 

antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 135). 
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Langkah IV : Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan 

segera untuk melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga 

kesehatan lain berdasarkan kondisi klien 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau 

dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan 

anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Dalam 

kondisi tertentu seorang wanita mungkin akan memerlukan konsultasi 

atau kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lain seperti pekerja 

sosial, ahli gizi, atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir. 

Dalam hal ini bidan harus mampu mengevaluasi kondisi setiap klien 

untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang 

paling tepat dalam manajemen asuhan kebidanan. Bidan dalam 

melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau 

kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan 

tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa atau 

masalah potensial pada step sebelumnya, bidan juga harus 

merumuskan tindakan segera yang harus dirumuskan untuk 

menyelamatkan ibu dan bayi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 136-137). 

 

Langkah V : Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang 

menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi 

dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga 

dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti 
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apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan 

penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada 

masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi-kultural atau 

masalah psikologis. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh 

kedua belah pihak yaituoleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan 

dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 137-138).  

 

Langkah VI : Pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien  

dan aman  

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti 

yang telah diuraikan pada langkah kelimadilaksanakan secara efisien 

dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau 

sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam 

situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani 

klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam 

manajemen asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab 

terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh 

tersebut. Kaji ulang apakah semua rencana asuhan telah 

dilaksanakan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 138). 

Langkah VII : Mengevaluasi 

Pada langkah ketujuh dilakukan evaluasi keefektifan dari 

asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan 

bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai kebutuhan 

sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. 
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Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif 

dalam pelaksanaannya (Estiwadani,dkk, 2008;h. 139). 

C. Catatan perkembangan menggunakan pendekatan SOAPIE 

Menurut Helen Varney, alur berfikir seorang bidan pada saat 

menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa 

yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses brfikir sistematis, 

maka dokumentasi dalam bentuk SOAPIE : 

1. Subyektif (S) 

Data subyektif berisi tentang menggambarkan 

pendokumentasiannya hanya pengumpulan data klien melalui 

anamnesa tanda gejala subyektif yang diperoleh dan hasil 

bertanya pada pasien, suami dan keluarga (identitas umum, 

keluhan, riwayat haid, kehamilan, persalinan, KB, penyakit, 

riwayat penyakit keluarga, penyakit keturunan, riwayat psikososial, 

dan pola hidup). 

2. Obyektif (O) 

Menggambarkan tentang pendokumentasian hasil analisa 

dan pemeriksaan fisik pasien, hasil laboratorium, dan tes 

diagnostik lain yang merumuskan dalam data fokus untuk 

mendukung assesment. Tanda gejala obyektif yang diperoleh dan 

hasil pemeriksaan. Cara pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, 

auskultasi, dan perkusi. 

3. Assesment (A) 

Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau 

informasi subyektif maupun obyektif yang dikumpulkan atau 
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disimpulkan. Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu 

ada informasi baru baik subyektif maupun obyektif, dan sering 

juga digunakan secara terpisah, maka proses pengkajian adalah 

suatu proses yang dinamik. 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi 

data subyektif dan data obyektif dalam suatu identifikasi : 

a. Diagnosa atau Masalah 

1) Diagnosa adalah rumusan dan hasil pengkajian mengenai 

kondisi klien. Berdasarkan hasil analisa data yang 

diperoleh. 

2) Masalah adalah segala sesuatu yang menyimpang 

sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan 

mengganggu kesehatan tetapi tidak dalam diagnosa 

potensial. 

4. Planning (P) 

Menggambarkan pendokumentasian dan perencanaan 

evaluasi berdasarkan assesment SOAP untuk perencanaan, 

implementasi dan evaluasi dimasukkan dalam Planning 

a. Perencanaan  

Berdasarkan diagnosa yang ditegakkan, bidan menyusun 

rencana kegiatannya. Rencana kegiatan mencakup tujuan 

dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bidan dalam 

melakukan intervensi untuk memecahkan masalah pasien 

atau klien serta rencana evaluasi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 

131). 
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5. Implementasi (I) 

Pelaksanaan rencana tindakan menghilangkan dan 

mengurangi masalah klien. Tindakan ini harus disetujui oleh klien 

kecuali bila tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan 

klien. Oleh karena itu, klien harus sebanyak mungkin menjadi 

bagian dalam proses ini. Apabila kondisi klien berubah, intervensi 

mungkin juga harus berubah atau disesuaikan. 

6. Evaluasi (E) 

Evaluasi adalah tindakan pengukuran antara keberhasilan 

dan rencana. Jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan tindakan kebidanan yang dilakukan 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 132). 

D. Ladasan Hukum dan Kewenangan Bidan 

Pasal 13 

Setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan 

Kemampuan, keilmuan dan keterampilannya melalui pendidikan dan/ atau 

pelatihan. 

Pasal 14 

Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang  

meliputi :  

1. pelayanan kebidanan 

2. pelayanan keluarga berencana 

3. pelayanan kesehatan masyarakat. 
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Pasal 15 ayat 2 

Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa 

kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara 

(periode interval). 

Pasal 16 ayat 1 

Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi : 

1. penyuluhan dan konseling 

2. pemeriksaan fisik 

3. pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

4. pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil 

dengan abortus iminens,hiperemesis gravidarum tingkat I, 

preeklamsi ringan dan anemi ringan; 

5.  pertolongan persalinan normal; 

6.  pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak 

sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah 

dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan 

lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan pre term; 

7.  pelayanan ibu nifas normal; 

8. pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenta, 

renjatan dan infeksi ringan; 

9. pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi 

keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid. 
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