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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori kehamilan 

1. Definisi  

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin 

intrauterine mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan 

persalinan.Masa kehamilan dimulai dari konsepsi dan berakhir 

sampai lahirnya janin, lamanya kehamilan normal 280 hari 

(40minngu atau 9 bulan 7hari) di hitung dari hari pertama haid 

terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu trimester 

pertama dimulai dari hasil konsepsi sampai 3 bulan, trimester 

kedua dari bulan keempat sampai ke 6 bulan, trimester ketiga dari 

bulan ketujuh sampai 9 bulan. (khumaira,2012; 3) 

Menurut Saifudin, Masa kehamilan dimulai dari konsepsi 

sampai lahirnya janin.Lamanya hamil normal adalah 280 hari 

(40minggu 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir(2009; 

89). 

Proses kehamilan merupakan matarantai yang 

bersinambung 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; 75) 

2. Terjadinya kehamilan 

  Proses terjadinya kehamilan : 
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a. Pembuahan / fertilisasi : bertemunya sel telur / ovum wanita 

dengan sel benih / sperma pria. 

 Setelah ovum matang maka siap dibuahioleh sperma 

setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam, sedangkan 

spermatozoa hidup selama tiga hari didalam genetalia interna. 

(Manuaba, 2010: 79). Menurut mochtar, Pembuahan adalah 

suatu peristiwa penyatuan sel mani dengan sel telur di tuba 

uterine. Dalam pembuahan satu sperma yang telah 

mengalami proses kapasitasi yang dapat melintasi zona 

pelusida dan masuk ke vitelus ovum. Setelah itu zona pelusida 

akan mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui oleh 

sperma lain. (2011; 17) 

b. Pembelahan sel (zigot). Hasil pembuahan tersebut. 

Nidasi / implantasi zigot tersebut pada dinding saluran 

reproduksi. Pada keadaan normal : implantasi pada lapisan 

endometrium dinding cavum uteri(Sukarni,2013; 64). Menurut 

Mochtar (2011; h. 17) Nidasi adalah masuknya atau 

tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Hasil 

konsepsi yang telah tertanam tersebut menurut Manuaba 

(2010; h. 80) memiliki kromosom dimana pada manusia 

terdapat 46 kromosom dengan rincian 44 dalam bentuk 

“autosom” sedangkan dua kromosom sisanya sebagai 

pembawa tanda seks. Kromosom seks yaitu X dan Y. Ababila 

kromosom X bertemu dengan ovum maka akan terjadi jenis 
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kelamin perempuan sedangkan kromosom Y bertemu dengan 

ovum maka akan terjadi jenis kelamin laki – laki.  

c. Pembentukan Plasenta 

Menurut Mochtar (2011;17) Nidasi adalah masuknya 

atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Hasil 

konsepsi yang telah tertanam tersebut menurut Manuaba 

(2010; h. 80) memiliki kromosom dimana pada manusia 

terdapat 46 kromosom dengan rincian 44 dalam bentuk 

“autosom” sedangkan dua kromosom sisanya sebagai 

pembawa tanda seks. Kromosom seks yaitu X dan Y. Ababila 

kromosom X bertemu dengan ovum maka akan terjadi jenis 

kelamin perempuan sedangkan kromosom Y bertemu dengan 

ovum maka akan terjadi jenis kelamin laki – laki.  

3. Tanda kehamilan  

1) Tanda kemungkinan kehamilan 

a) Amenorhea 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi 

pembentukan folikel de graaf dan ovulasi. Dengan 

mengetahui hari pertama haid terakhir dengan 

perhituangan rumus neegle, dapat ditentukan perkiraan 

persalinan 

(a) Mual dan muntah 

Pengaruh estrogen dan progesterone menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan  
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(b) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tersebut 

(c) Sinkope 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala 

(sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf pusat 

dan menimbulkan sinkope atau pingsan 

(d) Payudara tegang 

Pengaruh hormone estrogen, progesterone dan 

somatomamotrofi menimbulkan deposit lemak,air dan 

garam pada payudara. Payudara membesar dan 

tegang. Ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit 

terutama pada hamil pertama 

(e) Sering miksi 

Desakan Rahim ke depan menyebabkan kandung 

kemih cepat terasa penuh dan sring miksi 

(f) Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltic 

usus, menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. 

(g) Pigmentasi kulit 

Keluarnya melanohore stimulating hormone hipofisis 

anterior menyebabkan pigmentasi di sekitar pipi 

(kloasma gravidarum), pada dinding perut (strie lividae, 

strie nigra, linea alba makin hitam) dan pada sekitar 

payudara 
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(h) Epulis 

Hipertrofi gusi dapat terjadi disebut epulis dapat terjadi 

bila hamil 

(i) Varises atau penampakan pebuluh darah vena 

Pengaruh dari estrogen dan progesterone terjadi 

penampakan pembuluh darah vena.Penampakan 

pembuluh darah itu terjadi sekitar genetalia eksterna, 

kaki betis, dan payudara. 

2) Tanda tidak pasti kehamilan 

(a) Rahim membesar sesuai dengan tuanya hamil 

(Manuaba, 2010; 108). Peningkatan konsentrasi 

hormone estrogen dan progesterone pada awal 

kehamilan akan menyebabkan hipertrofi miometrium. 

Hipertrofi tersebut dibarengi dengan peningkatan yang 

nyata dari jaringan elastin dan akumulasi dari jaringan 

fibrosa sehingga struktur dinding uterus menjadi lebih 

kuat terhadap regangan dan distensi. (Prawirohardjo, 

2008; 217) 

(b) Pada pemeriksaan dalam, di jumpai tanda hegar, tanda 

chadwick, tanda pisckacek, kontraksi Braxton hix, dan 

teraba ballottement. Yang dimaksud dengan tanda – 

tanda tersebut adalah : 

(1) Tanda hegar adalah ditemukannya serviks dan 

isthmus uteri yang lunak pada pemeriksaan 

bimanual saat usia kehamilan 4 sampai  6 minggu.  
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(2) Tanda Chadwick adalah perubahan warna menjadi 

kebiruan yang terlihat di porsio vagina dan labia. 

Tanda tersebut timbul akibat pelebaran vena 

karena peningkatan kadar estrogen. 

(3) Tanda piscacek adalah pembesaran dan 

perlunakan rahim ke salah satu sisi rahim yang 

berdekatan dengan tuba uterine biasanya tanda ini 

ditemukan di usia kehamilan 7 sampai 8 minggu. 

(4) Kontraksi – kontraksi kecil uterus jika dirangsang = 

Braxton hicks 

(5) Pada palpasi teraba ballottement 

(6) Reaksi kehamilan positif 

(a) Reaksi biologik yang meliputi: pertama reaksi galli 

mainini yaitu penyuntikan 5 cc urin ibu hamil ke 

bawah kulit perut kodok jantan selama tiga jam 

apabila dijumpai sperma dalam urin kodok maka 

positif. Kedua reaksi Friedman yaitu penyuntikan 

urine ibu hamil sebanyak 5 cc ke vena telinga 

kelinci betina selama 2 hari berturut – turut, setelah 

24 jam laparotomi dan lihat ovariumnya apabila ada 

korpus rubra dan lutea maka hasilnya positif.  

(b)Reaksi Imunologik Yaitu reaksi antigen – antibodi 

dengan HCG bertindak sebagai antigen dengan 

memeriksa kadar HCG di dalam urin ibu hamil. 

(Mochtar, 2011; h. 35 – 36, 44 – 45) 
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3) Tanda pasti kehamilan 

(a) Gerakan janin dalam rahim 

(b) Terlihat/ teraba gerakan janin dan teraba bagian-

bagian janin 

(c) Denyut jantung janin (DJJ). Di dengar dengan 

stetoskop leanec, alat kardiotokografi, alat dopler. Di 

lihat dengan ultrasonografi. Pemeriksaan dengan alat 

canggih yaitu rontgen untuk melihat kerangka janin, 

ultrasonografi  

(Manuaba, 2010; 107-109) 

4. Masa Kehamilan 

Masa kehamilan dibagi menjadi tiga trimester, yang 

masing-masing selama 13 minggu. Trimester pengelompokan 

tahap perkembangan janin dan ibu, sebagai berikut (sukarni,2013; 

71) : 

a. Trimester Pertama (0 Minggu-12 Minggu) 

Pada trimester ini dianggap sebagai penyesuaian 

terhadap kenyataan bahwa dirinya sedang mengandung. Pada 

trimester ini banyak wanita hamil yang mengalami sedih, 

kecewa, depresi, cemas,dan penolakan. Seorang yang hamil 

pada trimester ini masih fokus pada dirinya sendiri sehingga 

timbul rasa tidak percaya akan kehamilannya seiring usahanya 

menghadapi pengalaman kehamilan yang buruk, yang pernah 

ibu alami sebelumnya.namun perasaan itu bisa hilang dengan 

sendirinya seiring penerimaan kehamilannya. 
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Selain itu pada trimester pertama ini ada beberapa 

ketidaknyamanan seperti perasaan ingin muntah, mudah lelah, 

perubahan nafsu makan, kepekaan emosional.Dan sebalik 

ditrimester pertama sering menjadi waktu yang menyenangkan 

untuk wanita-wanita yang sering mengalami keguguran atau 

trauma.Ini terlihat ketika seorang yang hamil mulai 

memeriksakan dan cermat memperhatikan perubahan dalam 

tubuhnya, yang merupakan bukti kehamilan. 

Trimester pertama ini seorang wanita hamil 

membutuhkan kasih sayang dan cinta kasih tanpa sek. Libido, 

pada umumnya akan menimbulkan keletihan, ddepresi, 

payudara membesar dan nyeri, kecemasan dan kekhawatiran. 

Semua itu merupakan hal yang normal ditrimester pertama. 

(Sukarni, 2013; 72) 

a) Minggu ke 0 : sperma membuahi ovum kemudian hasil 

konsepsi membagi menjadi dua, empat, delapan setelah 

morulla masuk untuk menempel ±11 hari setelah konsepsi. 

b) Minggu ke-4/ bulan ke-1 : dari embrio, bagian tubuh yang 

pertama muncul adalah : tulang belakang, otak dan syaraf, 

jantung sirkulasi darah dan pencernaan terbentuk. 

c) Minggu ke-8 / bulan ke-2 : perkembangan embrio lebih 

cepat, jantung mulai memompa darah. 

d) Minggu ke-12 / bulan ke-3 : embrio berubah menjadi janin 

dapat dilihat dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG), 

berbentuk manusia, gerakan pertama dimulai, jenis 
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kelamin sudah bisa ditentukan, ginjal sudah memproduksi 

urin. 

(Yeyeh, 2008; 25) 

b. Trimester kedua 13minggu – 27 minggu ( prawirohardjo, 

2008;213 ) 

Trimester kedua ini merupakan periode dimana wanita 

mulai merasa nyaman dan bebas dari segala ketiknyamanan 

ditrimester pertama. Pada trimester kedua, akan lebih terlihat 

perubahan-perubahan pada tubuh dan orang akan lebih 

mengerti bahwa seorang ibu dalam keadaan hamil. 

Pada akhir trimester kedua, perubahan rahim. Rahim 

membesar sekitar 7,6 cmdi atas pusar. Berat badan 

bertambah rata-rata 7,65-10,8 kg, dalam trimester kedua ini 

janin mulai aktif bergerak. 

Sebagian besar wanita di trimester inimengalami 

kemajuan dalam berhubungan seksual di banding trimester 

pertama dan sebelum hamil.Wanita hamil pada trimester 

kedua lebih merasakan bebas dan nyaman karena telah 

melawati masa ketidaknyamaan fisik dan ukuran perut yang 

semakin membesar belum menjadi masalah, dan masalah-

masalah di trimester pertama mulai hilang. (Sukarni, 2013; 73) 

a) Minggu ke-16 / bulan ke-4 : system musculoskeletal matang, 

system saraf terkontrol, pembuluh darah berkembang cepat, 
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denyut jantug janin terdengar lewat Dopler, pancreas 

memproduksi insulin. 

b) Minggu ke-20 / bulan ke-5 : vernikas melindungi tubuh, 

lanugo menutupi tubuh, janin membuat jadwal untuk tidur, 

menelan dan menendang. 

c) Minggu ke-24 / bulan ke-6 : kerangka berkembang cepat, 

perkembangan pernafasan dimulai. 

(Yeyeh, 2008;  25) 

c. Trimester ketiga28 minggu – 40 minggu ( prawirohardjo, 2008; 

213 )  

Ini adalah periode dimana penantian penuh 

kewaspadaan. Trimester tiga merupakan waktu,persiapan 

yang aktif terbukti dalam menantikelahiran bayi dan menjadi 

orang tua dan wanita akan lebih fokus memperhatikan bayinya 

yang akan segera lahir. 

Pergerakan janin dan uterus yang membesar, adalah 

dua hal yang membuat ibu selalu mengingat keberadaan 

bayinya, lebih melindungi bayinya.Trimester ketiga seringkali 

timbul perasaan cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupan 

ibu sendiri.Depresi juga seringkali timbul tapi ini merupakan 

hal yang normal. Ibu lebih bergantung  pada orang lain dan 

lebih menutup diri karena perasaannya sendiri. 

Ketidaknyamaan fisik semakin besar menjelang 

kelahiran.Perasaan canggung, jelekm, berantakan, dan 
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membutuhkan dukungan psikologis juga perhatian lebih dari 

suami serta keluarganya.Hasrat seksual mulai berkurang 

pertengahan trimester ketiga ini disebabkan perubahan perut 

yang mulai besar dan tidak nyaman. (Sukarni, 2013; 72-74).  

a) Minggu ke-28 / bulan ke-7 : janin bernafas, menelan dan 

mengatur suhu, surfactant mulai terbentuk diparu-paru, 

mata mulai buka dan tutup, bentuk janin 2/3 bentuk saat 

lahir. 

b) Minggu ke-23 / bulan ke-8 : lemak coklat berkembang 

dibawah kulit, mulai simpan zat besi, kalsium dan fosfor. 

c) Minggu ke-38 / bulan ke-9 : seluruh uterus digunakan bayi 

sehingga tidak bisa bergerak banyak, antybodi ibu 

ditransfer kebayi untuk mencapai kekebalan untuk 6 bulan 

pertama sampai kekebalan bekerja bayi bekerja sendiri . 

(Yeyeh, 2008; 25) 

5. Perubahan fisiologis kehamilan 

Kehamilan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan 

baik anatomis maupun fisiologis pada ibu. Perubahan fisiologi 

yang terjadi pada masa kehamilan diantaranya: 

1.) Uterus  

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, 

amnion) sampai persalinan. Pembesaran uterus meliputi 

peregangan dan penebalan sel-sel otot, sementara 

produksi miosit baru masih terbatas.Pada awal kehamilan 
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penebalan uterus dipengaruhi oleh hormone estrogen dan 

progesterone.Akan tetapi, setelah kehamilan 12 minggu 

penebalan uterus lebih di pengaruhi oleh desakan dari 

hasil konsepsi. (Prawirohardjo, 2009; 175-176). 

Sedangkan Menurut Mochtar (2011; 29) perubahan pada 

uterus terkait dengan pertama ukuran uterus pada 

kehamilan cukup bulan mencapai 30 x 25 x 20 cm dengan 

kapasitas lebih dari 4000 cc. Kedua berat uterus akan 

bertambah dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir 

kehamilan (40 minggu). Ketiga bentuk dan konsistensi 

rahim dimulai dari bentuk seperti buah alpukat, bulat 

sampai dengan bujur telur. Keempat adalah posisi rahim 

pada awal kehamilan dalam antefleksi, pada 4 bulan 

pertama kehamilan rahim tetap berada dalam rongga 

pelvis, setelah itu dapat memasuki rongga perut yang 

dalam pembesarannya dapat mencapai batas hati. 

2.) Servik  

Selama kehamilan, servik akan mengalami perubahan 

karena hormone estrogen dan progresteron. Akibat 

kadarestrogen meningkat dan adanya hipervaskularisasi 

serta meningkatnyasuplai darah maka konsistensi servik 

menjadi lunak yang disebut tanda goodell. (Kusmyati, 2010 

55-56) 

3.) Ovarium  
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Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus 

luteum graviditatum, korpus luteum graviditatis berdiameter 

kira-kira 3 cm yang akan mengecil setelah plasenta 

terbentuk. Korpus luteum ini mengeluarkan hormone 

estrogen dan progresteron(Kusmiyati, 2010; 

56)Sedangkan menurut Mochtar (2011; 30) perubahan 

pada ovarium dimulai dari terhentinya ovulasi sebagai 

siklus hidup wanita dn didalamnya masih terdapat korpus 

luteum graviditas sampai terbentuknya uri yang mengambil 

alih pengeluaran esterogen dan progesteron. 

4.) Vagina dan perineum 

Vagina dan vulva yang mengalami perubahan warna 

menjadi keunguan akibat adanya peningkatan pada 

pembuluh darah karena pengaruh hormon esterogen. 

(Manuaba, 2010; 92) 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan 

hipeemia terlihat jelas pada kulit, otot-otot perineum dan 

vulva.Dinding vagina mengalami banyak perubahan 

sebagai persiapan untuk mengalami peregangan pada 

waktu persalinan dengan meningkatnya ketebalan 

mukosa, mengendornya jaringan ikat dan hipertrofi sel otot 

polos. (Prawirohardjo, 2009;178) 

5.) Sistem integument/kulit 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

kemerahann, kusam, dan kadang-kadang akan mengenai 
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daerah payudara dan paha. Perubahan ini dihasilkan dari 

cadangan melanin pada daerah epidermal dan 

dermal.Estrogen dan progresteron memiliki peran dalam 

melanogenesis dan bisa disebut sebagai faktor pendorong. 

(Prawirohardjo, 2009; h.179)  

6.) Payudara/mammae 

Pada awal kehamilan perempuan akan mengalami 

payudaranya menjadi lebih lunak, puting susu akan lebih 

besar dan menonjol,menghitam dan tegak. ( Prawirohardjo 

S, 2008; h. 179 ). Mammae akan membesar dan tegang 

akibat hormone somatomamotropin, estrogen, dan 

progesterone, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. 

Estrogen menimbulkan hipertropi system saluran 

sedangkan progesterone menambah sel-sel asinus pada 

mammae.Rasa penuh, peningkatan sensitivitas, rasa geli 

dan rasa berat di payudara mulai timbul sejak minggu 

keenam kehamilan. (Kusmiyati, 2010;56-57) 

7.) Sirkulasi darah/kardiovaskular  

Volume darah akan meningkat secara progresif mulai 

minggu ke 6 sampai minggu ke 8 kehamilan dan mencapai 

puncaknya pada minggu ke 32 sampai minggu ke 34 

dengan perubahan kecil setelah minggu tersebut. 

Peningkatan volume plasma berkisar antara 40-45 % 

dipengaruhi oleh aksi progresteron dan estrogen pada 
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ginjal yang didinisiasi oleh jalur renin-angiostensin dan 

aldosterone. 

Eritropin ginjal akan meningkatkan jumlah sel darah 

merah sebanyak 20-30%, tetapi tidak sebanding dengan 

peningkatan volume plasma sehingga mengakibatkan 

hemodilusi dan penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 

g/dl menjadi 12,5 g/dl atau bisa juga mencapai dibawah 11 

g/dl. Kebutuhan zat besi selama kehamilan kurang lebih 

1.000 mg atau rata-rata 6 sampai 7 mg/hari. 

(Prawirohardjo, 2009;h.182-184) 

6. Tanda bahaya kehamilan 

Dalam masa kehamilan terdapat beberapa tanda bahaya yang 

perlu diwaspadai. Tanda bahaya tersebut meliputi: 

1. Perdarahan pada kehamilan muda 

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda biasanya 

terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu. 

Perdarahan tersebut bisa disebabkan oleh: 

(a) Implantation bleeding. Perdarahan saat trophoblas 

melekat pada endometrium,  biasanya terjadi saat 

implantasi 8 sampai 12 hari setelah fertilisasi. 

(b) Abortion. 15% terjadi pada abortus spontan sebelum 

usia kehamilan 12 minggu dan sering terjadi pada 

primigravida 
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(c) Hydatidiform molae. Akibat dari degenerasi chorionic 

vili pada awal kehamilan. Embrio mati dan di 

reabsorbsi/ mola terjadi di dekat fetus. 

(d) Ectopic pregnancy. Ovum dan sperma yang 

berfertilisasi kemudian berimplantasi diluar dari uteri 

cavity. 

(e) Cervical lesion. Lesi di cervik 

(f) Vaginitis. Infeksi pada vagina   

(Sumarni, 2011; h.190) 

2. Perdarahan pada kehamilan lanjut 

Biasanya terjadi pada usia kehamilan setelah 24 minggu. 

Perdarahan pada kehamilan lanjut dibagi menjadi 2 yaitu 

plasenta previa dan abrupsio plasenta. (Sumarni, 2011; 

190) 

3. Hipertensi gravidarum 

Merupakan keadaan dengan tekanan darah sisitoloik dan 

diastolic lebih dari 140/90 mmHg.Pengukuran tekanan 

darah dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali selang 4 

jam.Kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg 

dan kenaikan diastolic lebih dari 15 mmHg. (Prawirohardjo, 

2009; 535) 

4. Nyeri perut bagian bawah 

Nyeri perut yang bersifat menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat.Hal ini bisa berhubungan dengan apendiciti, 

kehamilan ekopik, aborsi, radang panggul, penyakit 
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kantung empedu, uterus yang irritable, ISK atau abrupsio 

plasenta. (Sumarni, 2011; 191) 

5. Sakit kepala yang hebat 

Sakit kepala hebat, menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat disertai dengan pandangan kabur merupakan 

gejala preeklamsia. (Sumarni, 2011; 192) 

6. Pandangan kabur 

Pengaruh hormonal bisa mengacaukan pandangan pada 

ibu hamil.Gangguan visual yang dapat mengancam jiwa 

adalah beersifat mendadak, dan berbayang/ double vision. 

(Sumarni, 2011; 192) 

7. Bengkak wajah dan jari-jari tangan 

Merupakan masalah yang serius apabila muncul pada 

muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan 

disertai dengan keluhan fisik lainnya.Hal ini bisa 

merupakan tanda-tanda anemia, gagal jantung dan pre 

eklamsi. (Sumarni, 2011; h.192) 

8. Gerakan janin tidak terasa 

Secara normal ibu merasakan gerakan janin pada bulan ke 

5 atau ke 6 usia kehamilan. Jika bayi tidur gerakan janin 

melemah.Gerakan bayi sangat terasa pada saat ibu 

istirahat, makan, minum dan berbaring.Biasanya bayi 

bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. 

(Sumarni, 2011; 193) 
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7. Komplikasi pada masa kehamilan 

1.) Hiperemesis gravidarum (mual dan muntah) 

Mual dan muntah adalah gejala yang wajar dan 

sering di dapatkan pada kehamilan trimester I. Gejala ini 

kurang lebih terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid 

terakhir dan berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. 

Perasaan mual disebabkan karena meningkatnya 

kadar estrogen dan HCG dalam serum. Beberapa factor 

yang mempengaruhi terjadinya hyperemesis gravidarum 

yaitu: 

(a) Factor predisposisi yang sering dikemukankan adalah 

primigravida, mola hidatidosa, dan kehamilan ganda. 

(b) Masuknya vili khorialis dalam sirkulasi maternal dan 

perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang 

menurun dari pihak ibu terhadap perubahan 

merupakan factor organik 

(c) Alergi, seagai salah satu respon dari jaringan ibu 

terhadap anak, juga disebut sebagai salah satu factor 

organic 

(Wiknjosastro, 2007; 275-276) 

Pencegahan terhadap hyperemesis gravidarum perlu 

dilaksanakan dengan memberikan keyakinan bahwa mual 

dan muntah merupakan gejala yang fisiologik pada 

kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan 4 

bulan, menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan 
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makanan dalam jumlah kecil tetapi lebih sering. 

(Wiknjosastro, 2007; 278) 

2.) Preeklamsi dan eklamsi  

Preeklamsia merupakan penyakit dengan gejala 

hiertensi, oedem, dan proteinuria karena kehamilan.Secara 

umum Penyakit ini muncul pada triwulan ke 3 

kehamilan.Untuk menegakkan diagnosa preeklamsi, 

kenaikan tekanan sistolik harus 30 mmHg atau lebih di 

atas tekanan biasanya atau mencapai 140 mmHg atau 

lebih. (Wiknjosastro, 2007; 282) 

Pengobatan preklamsi yang tepat yaitu dengan 

pengakhiran kehamilan karena tindakan dapat mencegah 

terjadinya eklamsi dengan bayi yang masih prematur, 

penundaan pengakhiran kehamilan mungkin dapat 

menyebabkan eklamsi atau kematian janin. (Wiknjosastro, 

2007; 281-282, 290-292) 

3.) Perdarahan antepartum   

Merupakan perdarahan yang terjadi pada masa 

kehamilan.Perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada 

perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 22 

minggu.Perdarahan antepartum yang berbahaya umumnya 

bersumber pada kelaina plasenta.Klasifikasi klinis 

perdarahan antepartum dibagi menjadi 3 yaitu Plasenta 

previa, Solusio plasenta, dan Perdarahan yang belum jelas 

sumbernya. (Wiknjosastro, 2007; 362-363) 
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4.) Anemia  

Anemia lebih sering terjadi pada masa kehamilan 

karena dalam kehamilan keperluan akan zat-zat makanan 

bertambah dan terjadi pula beberapa perubahan dalam 

darah dan sumsum tulang. Darah bertambah banyak 

dalam masa kehamilan.Akan tetapi tidak di imbangi 

dengan penambahan jumlah plasma, sehingga terjadi 

pengenceran darah. (Wiknjosastro, 2007; h.449-450) 

 

8. Asuhan pada masa kehamilan  

Tujuan utama ANC adalah menurunkan/ mencegah kesakitan 

dan kematian maternal dan perinatal. Tujuan khusus ANC 

meliputi: 

Asuhan kehamilan 

Asuhan kehamilan kunjungan awal. 

1) Pengkajian data subjektif ibu hamil 

Anamnesa adalah mendeteksi komplikasi-komplikasi dan 

menyiapkan kelahiran dengan mempelajari keadaan 

kehamilan dan kelahiran terdahulu, kesehatan umum dan 

kondisi sosial ekonomi. Pemeriksaan fisik: 

a) Pemeriksaan fisik umum : tinggi badan, berat badan, 

tanda-tanda vital. 

b) Kepala dan leher : edeme diwajah, ikterus pada mata, bibir 

pucat, leher meliputi pembengkakan saluran limfe atau 

kelenjar tiroid. 
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c) Payudara : ukuran, simetris, puting payudara : menonjol / 

masuk, keluar kolostrum / cairan lain, retraksi massa, 

nodul axilla. 

d) Abdomen : luka bekas operasi, TFU ( jika > 12 minggu ), 

letak, presentasi, posisi dan penurunan kepala ( jika > 36 

minggu ), DJJ. 

e) Tangan dan kaki : edema dijari tangan, kuku jari pucat, 

varices, refleks. 

f) Genetalia luar : varices, perdarahan, luka, cairan yang 

keluar, kelenjar barholin. 

g) Genetalia dalam : servick meliputi cairan yang keluar, luka, 

kelunakan, posisi, mobilisasi, tertutup / membuka  ; 

vagina meliputi cairan yang keluar, luka, darah, ukuran 

adneksa, bentuk, posisi, mobilitasi, kelunakan. 

2) Pemeriksaan haemoglobin 

Pemeriksaan Hb secara rutin selama kehamilan 

merupakan kegiatan rutin untuk mendeteksi anemia.Hasil 

pemeriksaan Hb sahli dapat diklasifikasikan :(a) Hb 11 gr % ( 

tidak anemia ), (b)Hb 9 - 10 gr % ( anemia ringan ), (c) Hb 7 - 

8 gr % ( anemia sedang ), (d) Hb 7 % ( anemia berat ). 

3) Pemeriksaan protein urine 

 Mengetahui komplikasi adanya pre eklamsi pada ibu hamil 

yang sering kali menyebabkan masalah dalam kehamilan 

mapupun persalinan, bisa menyebabkan kesakitan dan 

kematian ibu dan bayi bila tidak segera diantisipasi. 
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4) Pemeriksaan urine reduksi 

Melihat adanya glugosa dalam urine. 

 Asuhan kehamilan kunjungan ulang 

1) Pengkajian data focus : riwayat 

 Riwayat kehamilan sekarang menanyakan 

perasaan ibu saat ini, menanyakan masalah yang 

mungkin timbul, pemeriksaan keadaan umum, emosi 

dan tanda-tanda vital, riwayat kehamilan sekarang, 

menanyakan pada ibu perasaan kunjungan ini. 

2) Deteksi komplikasi 

  Beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait ada 

tidaknya komplikasi pada kehamilan sepeti perdarahan 

dari vagina, pengeluaran cairan (yang baunya berbeda 

dengan bau urin) dari vagina, setiaprasa nyeri hebat, 

setiap nyeri perut yang nyata atau nyeri seperti mau 

haid, gerakan janin yang berlebihan atau yang cepat 

dan abnormal, tidak adanya gerakan janin, suhu tubuh 

yang tinggi, demam, menggigil, vomitus yang berlebih 

(sehingga tidak kemasukan makanan) sakit kepala 

yang hebat didaerah frontal (dahi), penglihatan kabur, 

urin yang keluar sedikit ketika buang air kecil, 

pembengkakan pada tangan, kaki dan muka. 

3) Ketidaknyamanan 

 Pada saat mengkaji ketidaknyamanan harus 

dibedakan antara ketidaknyamanan dan masalah, 
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ketidaknyamanan yang biasa ditemukan pada ibu 

dengan kehamilan pada trimester ll antara lain: 

a) Edema, dapat menyarankan pada ibu untuk 

tidak terlalu lama berjalan dan berdiri, 

meninggikan kaki denggan mengganjal kaki 

menggunakan bantal ketika tidur, juga 

menyarankan ibu untuk tidak memakai 

sandal/sepatu yang berhak tinggi. 

b) Tampak garis diperut biasanya terasa gatal, 

menjelaskan pada ibu bahwa hal ini adalah 

normal pada waktu hamil, da ibu tidak 

disarankan untuk menggaruk karena akan 

berbekas. 

c) Konstipasi (sembelit), menganjurkan pada ibu 

untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan 

banyak mengandung serat. Sepertisayur-

sayuran dan buah-buahan. Membiasakan BAB 

secara teratur, dan BAB segera setelah ada 

dorongan. 

d) Kram pada kaki, menganjurkan pada ibu untuk 

merendam kaki dalam air hangat, mengurangi 

kegiatan ibu yang membuat ibu berdiri terlalu 

lama. 
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e) Perut terkadang terasa kembunng, menjelaskan 

pada ibu bahwa hal ini disebabkan kareba perut 

ibu yang mulai membesar. 

4) Pemeriksaan fisik 

 Pemeriksaan fisik yang focus dilakukan adalah 

pemeriksaan keadaan umum, emosi dan tanda-tanda 

vital, mengukur tinggi fundus uteri, palpasi abdomen, 

menghitung denyut jantung janin. 

5) Pemeriksaan laboratorium 

 Pada kunjungan ulang yang perlu diperiksa 

tergantung dari hasil data subyektif dan obyektif, jika 

ibu mempunyai salah satu tanda bahaya pada 

kehamilan,, misalnya preeklamsi berat, maka ibu 

dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kadar protein, 

pada pemeriksaan kadar Hb dalam darah sama  jika 

ibu didapatkan ada tanda ibu mengalami anemia maka 

ibu dilakukan pemeriksaan kadar Hb dalam darah, 

pemeriksaan reduksi urin dilakukan hanya sekali jika 

ibu tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga 

terhadap penyakit Diabetus militus atau ibu hamilnya 

tersebut apakah mempunyai riwayat penyakit diabetes 

militus. (yeyeh, 2009) 

6) Kebutuhan gizi ibu hamil 

Pada kehamilan menyebabkan meningkatnya 

metabolisme energi, peningkatan energi dan zat gizi 
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diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

janin, bertambahnya besarnya organ kandungan, 

perubahan komposisi dan metabolisme tubuh. 

b. Hal – hal yang perlu diperhatikan selama kehamilan diantaranya: 

a) Kebutuhan energi 

Tambahan energi / kalori untuk pertumbuhan dan 

perkembangan janin, plasenta, jaringan payudara dan 

cadangan lemak.Kebutuhan kalori sekitar 15 % dari kalori 

normal.Energi yang di perlukan selama hamil yaitu 27.000-

80.000 Kkal atau 100 Kkal/hari.Sedangkan energi yang 

dibutuhkan janin untuk tumbuh dan berkembang 50-95 

Kkal/kg/hari.Trimester pertama kebutuhan energi masih sedikit 

dan terjadi sedikit peningkatan pada trimester dua.Trimester 

dua, energi yang digunakan untuk penambah darah, 

perkembangan uterus, pertumbuhan jaringan mamae, dan 

penimbunan lemak.Pada trimester ketiga digunakan untuk 

pertumbuhan janin dan plasenta. 

b) Karbohidrat 

40 gram glukosa/hari  yang akan digunakan sebagai 

sumber energi. Glukosa sangat dibutuhkan karena membantu 

dalam sintesis lemak, glikogen, dan struktur 

polisakarida.Karbohidrat merupakan sumber utama tambahan 

kalori yang dibutuhkan selama kehamilan, untuk pertumbuhan 

dan perkembangan janin selama dalam kandungan, karohidrat 
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kompleks meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama 

hamil untuk mencegah konstipasi atau sulit buang air besar. 

c) Protein dan asam amino 

Protein digunakan untuk proses pertumbuhan dan 

perkembangan janin, pembentukan plasenta dan cairan 

amnion, pembentukan jaringan maternal seperti pertumbuhan 

mamae pada ibu dan jaringan uterus, dan penambahan 

volume darah. Pada trimester pertama kurang dari 6 gram, 

trimester kedua, protein yang diperlukan dan asam animo 

yang esensial.Trimester ketiga perlu protein dalam jumlah 

yang besar yaitu 10 gram perhari. 

d) Lemak 

Lemak dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk membentuk 

energi dan perkembangan sistem syaraf janin. 

e) Vitamin 

(1) Vitamin yang larut dalam lemak 

Vitamin yang tergolong ke dalam lemak 

diantaranya :(1)Vitamin A berfungsi untuk membantu 

proses pertumbuhan sel dan jaringan tulang, mata, 

rambut, kulit, organ dalam, dan fungsi rahim.(2) Vitamin 

DKebutuhan vitamin D selama kehamilan belum diketahui 

secara pasti, tetapi di perkirakan 10mg/hari.(3) Vitamin 

Emulai diakumulasikan oleh fetus pada ahir minggu 8-10, 

ketika terjadi peningkatan akumulasi lemak.(4)Vitamin 

KFungsinya belum optimal pada masa kehamilan. 
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(2) Vitamin yang larut dalam air 

(a) Vitamin C 

Kebutuhan vitamin C sebanyak 70mg perhari. 

Asupan vitamin C dapat mencegah terjadinya anemia, 

berperan dalam proses pembentukan kolagen 

interseluler dan proses penyembuhan luka. 

(b) Niasin dan riboflavin 

Niasin yang diperlukan selama kehamilan 2mg/hari 

dan 0,3 mg/haridari riboflavin. 

(c) Vitamin B6 

Pada masa kehamilan diperlukan intake protein 

yang tinggi, B6 diperlukan oleh tubuh membantu 

mengatasi mual dan muntal. 

(d) Asam folat 

Asam folat merupakan kelompok vitamin B paling 

utama selama masa kehamilan karena dapat 

mencegah terjadinya cacat tabung syaraf seperti 

spina bifida. 

(e) Mineral 

(f) Kalsium 

Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan 

bakal gigi janin yang dimulai sejak usia kehamilan 8 

minggu. 
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(g) Magnesium 

Magnesium dibutuhkan untuk mendukung 

pertunbuhan dari jaringan lunak. 

(h) Seng 

Di perlukan untuk mengembangkan jaringan tisu, 

terutama otak dan jenis kelamin. 

( Icesmi Sukarni, 2013 ; h. 100-110 ) 

c. Ketidaknyamanan yang timbul saat hamil dan cara mengatasinya 

Menurut Varney (2006; h. 536 – 544) 

1) Nausea 

Merupakan masalah umum yang biasa dialami oleh wanita 

hamil.Puncak terjadinya nausea pada wanita hamil adalah 

pada umur kehamilan 11 minggu dengan permulaan antara 

lima hingga 6 minggu. Kondisi ini disebabkan karena faktor 

biologis, psikologis dan sosiokultural. Cara mengatasi Nausea 

adalah : (a) makan porsi kecil tetapi sering bahkan setiap dua 

jam karena mudah dipertahankan daripada makan porsi besar 

tiga kali sehari, (b) Makan biscuit kering atau roti sebelum 

beranjak dari tempat tidur, (c) jangan menyikat gigi dahulu 

setelah makan supaya tidak ada reflek mual, (d) Hindari 

makan- makanan yang berbau tajam, (e) beristirahat dan 

mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan anjuran.  

2) Ptialisme (Salivasi berlebihan) 

Disebabkan karena peningkatan keasaman di dalam mulut 

atau peningkatan asupan zat pati, yang menstimulasi kelenjar 
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saliva pada wanita yang mengalami sekresi berlebihan. 

Karena salvias berlebihan ini dapat menimbulkan nausea dan 

muntah sehingga cara mengatasinya adalah dengan 

mengatasi Nausea dan muntah sehingga asupan makanan 

banyak yang masuk dan menghalangi produksi saliva yang 

berlebihan. 

3) Keletihan 

Ketidaknyamanan ini biasanya dialami pada trimester 

pertama, keletihan sendiri diakibatkan karena adanya 

penurunan drastis laju metabolism dasar dan peningkatan 

progesterone. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan 

pendidikan kesehatan kepada ibu akan pentingnya beristirahat 

untuk mengatasi rasa letih misalnya dengan tidur siang karena 

ketidaknyamanan ini akan menghilang pada trimester kedua. 

4) Nyeri punggung bagian atas (non patologis) 

Terjadi selama trimester pertama akibat peningkatan 

ukuran payudara yang membuat payudara menjadi 

berat.Pembesaran ini dapat mengakibatkan tarikan otot 

apabila payudara tidak disokong. Untuk mengurangi rasa nyeri 

yaitu dengan cara menggunakan bra yang sesuai dengan 

ukuran payudara. 

5) Leukorea  

Merupakan sekresi vagina dalam jumlah besar dengan 

konsistensi kental atau cair yang dimulai pada trimester 

pertama. Sekresi ini bersifat asam akibat pengubahan 
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sejumlah besar glikogen pada sel epitel vagina menjadi asam 

lactate oleh basil dorderein, basil ini berfungsi sebagai medium 

yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan organism. 

Untuk mengatasi leukorea adalah dengan cara 

memperhatikan kebersihan tubuh pada area tersebut dan 

mengganti celana dalam dengan berbahan katun sesering 

mungkin. 

6) Peningkatan Frekuensi untuk berkemih (non patologis) 

Peningkatan frekuensi  berkemih pada trimester pertama 

terjadi akibat peningkatan berat pada fundus uterus, 

peningkatan ini membuat istmus menjadi lunak ( tanda hegar) 

menyebabkan antefleksi pada uterus yang membesar. Hal ini 

menyebabkan tekanan langsung pada kandung kemih. 

Frekuensi berkemih pada trimester ketiga meningkat karena 

disebabkan oleh bagian presentasi terbawah akan turun dan 

masuk kedalam panggul dan menimbulkan tekanan langsung 

pada kandung kemih. Cara mengatasinya adalah memberikan 

pengetahuan kepada ibu hamil tantang kondisi yang dialami 

dan kurangi asupan caiaran pada saat akan tidur supaya 

frekuensi berkemih yang banyak tidak mengganggu 

kenyamanan ibu dalam tidur. 

7) Nyeri Ulu Hati 

Timbul menjelang akhir trimester kedua dan bertahan 

hingga trimester ketiga hal ini disebabkan karena adanya 

peningkatan keasaman pada lambung yang dapat berakibat 
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membakar tenggorokan dan menimbulkan rasa tidak enak. 

Cara mengatasinya adalah dengan makan porsi kecil tetapi 

sering, kurangi posisi membungkuk, meregangkan lengan 

melebihi kepala untuk member tuang kepada perut, hindari 

makanan berlemak, hindari minum bersamaan dengan makan, 

hindari makanan yang dingin dan terlalu pedas, upayakan 

untuk minum susu murni daripada susu manis, dan hindari 

makanan berat sebelum tidur. 

8) Flatulen 

Disebabkan karena penurunan motilitas gastrointestinal 

karena adanya peningkatan progesterone yang merelaksasi 

otot halus karena pembesaran uterus.Cara mengatasinya 

adalah dengan membiasakan defekasi teratur setiap hari. 

9) Konstipasi 

Terjadi akibat penurunan peristaltis yang disebabkan 

relaksasi otot polos pada uterus besar ketika terjadi 

peningkatan jumlah progestero.Pergeseran dan tekanan pada 

usus akibat pembesaran uterus atau bagian presentasi juga 

dapat menurunkan motilitas pada saluran gastrointestinal 

sehingga menyebabkan konstipasi.Cara mengatasinya adalah 

konsumsi asupan cairan yang adekuat, konsumsi makanan 

yang banyak mengandung serat seperti buah dan sayur, 

istirahat, minum air hangat, pola defekasi yang baik. 

10) Hemoroid 
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Biasanya didahului dengan konstipasi.Peningkatan 

progesteron juga menyebabkan relaksasi dan dinding vena 

dan usus besar. Cara mengatasinya adalah menghindari 

konstipasi, hindari mengejan saat BAB, mandi berendam, 

kopres es, kompres garam, dan tirah baring. 

11) Kram tungkai 

Disebabkan karena gangguan asupan kalsium yang 

kurang adekuat, cara mengatasinya adalah meluruskan kaki, 

anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang 

mengandung kalsium.  

12)  Edema dependen  

Terjadi akibat adanya gangguan sirkulasi vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian 

bawah.Gangguan sirkulasi ini disebabkan karena pembesaran 

uterus pada tekanan vena – vana panggul saat wanita duduk 

maupun berdiri. Cara penanganannya adalah hindari 

penggunaan pakaian ketat, posisi menghadap ke samping 

saat berbaring,dan penggunaan korset. 

 

 

13) Varises 

Diakibatkan karena adanya gangguan sirkulasi vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian 

bawah.Cara mengatasinya adalah kenakan kaos kaki 

penyokong, hindari pakaian ketat, hindari berdiri lama, 
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sediakan waktu untuk istirahat, lakukan senam kegel untuk 

mengurangi varises vulva, mandi air hangat yang 

menenangkan. 

14) Dispareunia 

Adalah nyeri pada saat berhubungan seksual disebabkan 

oleh gangguan sirkulasi yang dikarenakan tekanan uterus 

yang membesar atau tekanan bagian presentasi.Cara 

mengatasinya perubahan posisi, kompres es, komunikasi 

untuk pemenuhan kebutuhan seksual. 

15) Insomnia 

Merupakan keadaan sulit tidur yang disebabkan oleh 

kekhawatiran, kecemasan, terlalu gembira menyambut suatu 

acara untuk keesokan hariny, uterus yang membesar, dan 

pergerakan janin.Cara mengatasinya dengan mandi air 

hangat, minum air hangat ( susu, teh) sebelum tidur, lakukan 

teknik relaksasi. 

16) Nyeri punggung bawah (non patologis) 

Akan meningkat sesuai dengan makin tuanya usia kehamilan 

diakibatkan karena pergeseran pusat gravitasi wanita tersebut 

dan postur tubuhnya. 

d. Tanda bahaya kehamilan 

Dalam masa kehamilan terdapat beberapa tanda bahaya 

yang perlu diwaspadai. Tanda bahaya tersebut meliputi: 

1) Perdarahan pada kehamilan muda 
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Perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda biasanya 

terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu. Perdarahan 

tersebut bisa disebabkan oleh: 

(g) Implantation bleeding. Perdarahan saat trophoblas melekat 

pada endometrium,  biasanya terjadi saat implantasi 8 

sampai 12 hari setelah fertilisasi. 

(h) Abortion. 15% terjadi pada abortus spontan sebelum usia 

kehamilan 12 minggu dan sering terjadi pada primigravida 

(i) Hydatidiform molae. Akibat dari degenerasi chorionic vili 

pada awal kehamilan. Embrio mati dan di reabsorbsi/ mola 

terjadi di dekat fetus. 

(j) Ectopic pregnancy. Ovum dan sperma yang berfertilisasi 

kemudian berimplantasi diluar dari uteri cavity. 

(k) Cervical lesion. Lesi di cervik 

(l) Vaginitis. Infeksi pada vagina   

(Sumarni, 2011; h.190) 

2) Perdarahan pada kehamilan lanjut 

 Biasanya terjadi pada usia kehamilan setelah 24 minggu. 

Perdarahan pada kehamilan lanjut dibagi menjadi 2 yaitu 

plasenta previa dan abrupsio plasenta. (Sumarni, 2011; h.190) 

3) Hipertensi gravidarum 

Merupakan keadaan dengan tekanan darah sisitoloik dan 

diastolic lebih dari 140/90 mmHg.Pengukuran tekanan darah 

dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali selang 4 jam.Kenaikan 
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tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan 

diastolic lebih dari 15 mmHg. (Prawirohardjo, 2009; h.535) 

4) Nyeri perut bagian bawah 

Nyeri perut yang bersifat menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat.Hal ini bisa berhubungan dengan apendiciti, 

kehamilan ekopik, aborsi, radang panggul, penyakit kantung 

empedu, uterus yang irritable, ISK atau abrupsio plasenta. 

(Sumarni, 2011; h.191) 

5) Sakit kepala yang hebat 

Sakit kepala hebat, menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat disertai dengan pandangan kabur merupakan 

gejala preeklamsia. (Sumarni, 2011; h.192) 

6) Pandangan kabur 

Pengaruh hormonal bisa mengacaukan pandangan pada 

ibu hamil.Gangguan visual yang dapat mengancam jiwa 

adalah beersifat mendadak, dan berbayang/ double vision. 

(Sumarni, 2011; h.192) 

7) Bengkak wajah dan jari-jari tangan 

Merupakan masalah yang serius apabila muncul pada 

muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan disertai 

dengan keluhan fisik lainnya.Hal ini bisa merupakan tanda-

tanda anemia, gagal jantung dan pre eklamsi. (Sumarni, 2011; 

h.192) 

8) Gerakan janin tidak terasa 
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 Secara normal ibu merasakan gerakan janin pada bulan ke 

5 atau ke 6 usia kehamilan. Jika bayi tidur gerakan janin 

melemah.Gerakan bayi sangat terasa pada saat ibu istirahat, 

makan, minum dan berbaring.Biasanya bayi bergerak paling 

sedikit 3X dalam periode 3 jam. (Sumarni, 2011; h.193) 

e. Faktor Risiko pada kehamilan 

1) Usia ibu 

wanita yang mwlahirkan anak pada usia dibawah 20 tahun 

atau lebih dari 35 tahun merupakan faktor resiko terjadinya 

perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan 

kematian maternal. Hal ini dikarenakan pada usia dibawah 20 

tahun fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang 

dengan sempurna, sedangkan pada usia diatas 35 tahun 

fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami 

penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal sehingga 

kemungkinan untuk terjadinya komplikasi pasca persalinan 

terutama perdarahan akan lebih besar. Perdarahan 

pascapersalinan yang mengakibatkan kematian maternal pada 

wanita hamil yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun 2-5 

kali lebih tinggi daripada perdarahan pascapersalinan 

meningkat kembali setelah usia 30-35 tahun. 

2) Gravida 

Ibu-ibu dengan kehamilan lebih dari 1 kali atau termasuk 

multigravida mempunyai faktor resiko lebih tinggi terhadap 

terjadinya perdarahan pascapersalinan dibandingkan dengan 
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ibu-ibu yang termasuk golongan primigravida (hamil pertama 

kali).Hal ini dikarenakan pada mltigravida, fungsi reproduksi 

mengalami penurunan sehingga kemungkinan terjadinya 

perdarahan pascapersalinan menjadi lebih besar. 

3) Paritas 

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditunjau dari 

sudut perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan 

kematian maternal.Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari 

tiga) mempunyai angka kejadian perdarahan pascapersalinan 

lebih tinggi.Pada paritas yang rendah (paritas satu), 

ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama 

merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam 

menangani komplikasi yang terjadi selama kehmilan, 

persalinan dan nifas. 

4) Antenatal Care 

Tujuan umum antenatal care adalah menyiapkan seoptimal 

mungkin fisik dan mental ibu serta anak selama dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas sehingga angka morbiditas 

dan mortalitas ibu serta a diturunkan.Pemeriksaan antenatal 

yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan bagi kasus resiko 

tinggi terutama perdarahan yang selalu mungkin terjadi 

setelah persalinan yang mengakibatkan kematian maternal 

dapat diturunkan.Hal ini disebabkan karena adanya antenatal 

care tanda-tanda dini perdarahan yang berlebihan dapat 
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dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat. (Marsha Khumaira, 

2012; 34-35) 

B. Tinjauan Teori Persalinan   

1. Definisi 

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi 

pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan 

dengan presenta belakang kepala yang berlangsung dalam 18 

jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. 

(prawirohardjo, 2009; 100) 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil 

konsepsi (janin+uri) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim 

melalui jalan lahir atau dengan jalan lain. ( Mochtar R,2011; 69) 

2.  Faktor yang mempengaruhi persalinan 

Beberapa factor yang mempengaruhi persalinan yaitu 

1) Tenaga mengejan 

Tenaga ibu dalam mengejan dipengaruhi oleh adanya 

kontraksi otot – otot dinding perut, Kepala di dasar panggul yang 

memberikan tekanan atau rangsangan ibu untuk mengejan, paling 

efektif saat adanya kontraksi atau his.(Sukarni I,2013; 186-187) 

2) Passage 

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang 

padat (2 tulang pangkal paha,1 tulang kelangkang dan 1 tlang 

tungging), dasar panggul,vagina, dan introitus (lubang luar 

vagina).  Meskipun jaringan lunak, khususnya lapisan-lapisan otot 

dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu 
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jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil 

menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relativ kaku.Oleh 

karena itu ukuran dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum 

persalinan dimulai.( Sumarah, 2009; h. 23 ) 

3) Passager / fetus 

Hal yang menentukan kemampuan untuk melewati jalan 

lahir dari faktor passager adalah : 

a) Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian 

depan jalan lahir, seperti presentasi kepala (verteks, muka, 

dahi), presentasi bokong (bokong murni/Frank Breech ), 

bokong kaki (complete Beech), letak lutut atau letak kaki 

(incomplete breech), presentasi bahu (letak lintang) 

b) Sikap janin 

Hubungan bagian janin (kepala) dengan bagian janin 

lainnya (badan), misalnya fleksi, defleksi,dll. 

c) Posisi janin 

Hubungan bagian / point penentu dari bagian terendah janin 

dengan panggul ibu yang dapat dibagi dalam 3 unsur : Sisi 

panggul ibu (kiri, kanan, melintang), bagian terendah janin 

(oksiput, sacrum, dagu dan scapula), bagian panggul ibu 

(depan, belakang ) 

d) Bentuk atau ukuran kepala janin menentukan kemampuan 

kepala untuk melewati jalan lahir 

e) Hubungan janin dan panggul 
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Terdapat beberapa hal untuk memahami keadaan janin di 

dalam uterus dan panggul antara lain : 

(1) Letak : hubungan antara sumbu panjang janin dengan 

sumbu panjang ibu 

(2) Presentasi : menunjuk pada bagian janin yang ada di atas 

PAP. Presentasi bokong, presentasi kepala, presentasi 

bahu 

(3) Bagian terendah : bagian terbawah janin dan terletak 

paling dekat dengan serviks. Pada periksa dalam bagian 

yang teraba pertama kali. 

(4) Sikap : hubungan antara bagian janin yang satu dengan 

yang lainnya (fleksi, ekstensi) 

(5) Penunjuk : titik yang telah ditentukan pada bagian 

terendah janin yang digunakan untuk menyebutkan 

kedudukan 

(6) Kedudukan : hubungan antara penunjuk dengan bagian 

depan, belakang, atau samping panggul ibu.(Sukarni, 

2013; h.194 – 200 ) 

 

 

3. Sebab-sebab mulainya persalinan  

1) Teori yang memungkinkan terjadinya proses persalinan : 

a. Teori Keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam 

batas tertentu.Setelah melewati batas waktu tertentu terjadi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Intan Permata Hati, Kebidanan DIII UMP, 2014



51 
 

kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai.Keadaan uterus 

yang terus membesar dan menjadi tegang mengakibatkan 

iskemia otot – otot uterus.Hal ini mungkin merupakan faktor 

yang dapat mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga 

plasenta mengalami degenerasi. Pada kehamilan ganda 

seringkali terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, 

sehingga menimbulkan proses persalinan. 

b. Teori penurunan progesteron 

Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 

minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh 

darah mengalami penyempitan dan buntu. Villi Koriales 

mengalami perubahan – perubahan dan produksi progesteron 

mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif 

terhadap oksitosin.Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi 

setelah tercapai tingka t penurunan progesteron tertentu. 

c. Teori Oksitosin Internal 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofise parst 

posterior.Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron 

dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering 

terjadi kontraksi braxton hicks.Menurunnya konsentrasi 

progesteron akibat tuanya kehamilan maka oksitosin dapat 

meningkatkan aktivitas, sehingga persalinan dimulai. 

d. Teori prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur 

kehamilan 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. 
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Pemberian prostaglandin pada saat hamil dapat menibulkan 

kontraksi otot rahim sehingga terjadi proses persalinan. 

Prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. 

e. Teori Hipotalamus-pituitari dan glandula suprarenalis 

Teori ini menunjukan pada kehamilan dengan anensefalus 

sering terjadi keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk 

hipotalamus.Teori ini dikemukakan oleh (Linggin 1973).Malpar 

tahun 1933 mengangkat otak kelinci percobaan, hasilnya 

kehamilan kelinci lebih lama.Pemberian kortikosteroid yang 

dapat menyebabkab maturitas janin, induksi persalinan.Dari 

beberapa pecobaan tersebut disimpulkan ada hubungan 

antara hipotalamus pituitari dengan mulainnya 

persalina.Glandula Suprarenal merupakan pemicu terjadinya 

persalinan. 

f. Teori berkurangnya Nutrisi 

Berkurangya nutrisi janin dikemukakan oleh Hipokrates 

untuk pertama kalinya. Bila nutrisi pada janin berkurang maka 

hasil konsepsi akan segara dikeluarkan. 

g. Faktor Lain 

Tekanan pada ganglion servikale dari pleksus 

frankenhauser yang terletak di belakang serviks. Bila ganglion 

initertekan, maka kontraksi uterus dapat 

dibangkitkan.(Sumarah, 2009; h. 3-4 ) 

Untuk menuju  persalinan ada beberapa tanda – tanda 

akan dimulainya persalinan. Tanda – tanda persalinan ada 
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dua macam yaitu tanda persalinan sesungguhnya dan tanda 

persalinan semu atau palsu.Tanda persalinan semu terjadi 

beberapa hari atau beberapa minggu sebelum permulaan 

persalinan sesungguhnya. Ada karakteristik atau ciri – ciri 

tertentu yang digunakan untuk membedakan antara tanda – 

tanda persalinan sesungguhnya dengan tanda – tanda 

persalinan semu yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Perbedaan Antara persalinan semu dengan persalinan 
sesungguhnya 

PERSALINAN 
SESUNGGUHNYA 

PERSALINAN SEMU 

Serviks menipis dan membuka Tidak ada perubahan pada serviks 

Rasa nyeri dan interval teratur Rasa nyeri tidak teratur 

Interval antara rasa nyeri yang 
secara perlahan semakin 
pendek 

Tidak ada perubahan interval antara rasa nyeri 
yang satu dengan yang lain 

Waktu dan kekuatan kontraksi 
semakin bertambah 

Tidak ada perubahan pada waktu dan kekuatan 
kontraksi 

Rasa nyeri teras di bagian 
belakang dan menyebar ke 
depan 

Kebanyakan rasa nyeri di bagian depan 

Dengan berjalan bertambah 
intensitas 

Tidak ada perubahan rasa nyeri dengan berjalan 

Ada hubungan antara tingkat 
kekuatan kontraksi dengan 
intensitas nyeri 

Tidak ada hubungan antar tingkat kekuatan 
kontraksi uterus dengan intensitas rasa nyeri 

Lendir darah sangat Nampak Tidak ada lendir darah 

Ada penurunan bagian kepala 
janin 

Tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah 
janin 

Kepala janin sudah terfiksasi di 
PAP diantara kontraksi 

Kepala belum masuk PAP walaupun ada kontraksi 

Pemberian obat penenang 
tidak menghentikan proses 
persalinan sesungguhnya 

Pemberian obat penenang yang efisien 
menghentikan rasa nyeri pada persalinan semu 

 

(Sumarah, 2009; h. 22 ) 
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4. Tahapan persalinan  

Ada  4 tahap dalam persalinan yaitu : 

a. Tahapan persalinan 

(a) Kala I 

Persalinan kala I adalah kala pembukaan yang 

berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan 

lengkap. Proses ini berlangsung kurang lebih 18 – 24 jam, 

yang terbagi menjadi 2 fase : 

a) Fase Laten ( 8 jam ) dari pembukaan 0 cm sampai 

pembukaan 3 cm 

b) Fase aktif ( 7 jam ) yaitu dari pembukaan 3 cm menjadi 

10 cm. Dalam fase aktif dibagi lagi kedalam 3 fase : 

(1) Fase akselerasi  

Dalam fase ini terjadi pembukaan serviks dari 3 cm 

menjadi 4 cm. Fase ini membutuhkan waktu 2 jam. 

(2)Fase Dilatasi Maksimal 

Dalam fase ini terjadi pembukaan serviks dari 4 cm 

menjadi 9 cm dan berlangsung sangat cepat dalam 

waktu 2 jam 

(3).Fase Deselerasi 
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Dalam fase ini pembukaan menjadi lambat kembali 

yaitu dalam waktu 2 jam serviks akan mengalami 

pembukaan dari 9 cm menjadi 10 cm atau lengkap. 

Pada multigravida fase laten, fase aktif dan fase 

deselerasi terjadi lebih pendek. Berdasarkan kurve 

Fridman, diperhitungkan pembukaan pada primigravida 

1 cm / jam dan pembukaan pada multigravida 2 cm / 

jam.Sehingga waktu pembukaan lengkap dapat 

diperkirakan. 

(b) Kala II 

Persalinan kala dua dimulai dari pembukaan lengkap 

sampai bayi lahir. Secara umum ada beberapa hal yang 

dapt terjadi pada persalinan kala dua yaitu: 

1) His menjadi lebih kuat dan sering  

2) Timbul tenaga untuk meneran 

3) Perubahan dalam dasar panggul 

4) Lahirnya fetus  

(Sukarni, 2013; h.218) 

Tanda dan gejala pada persalinan kala dua meliputi: 

1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan 

terjadinya kontraksi 

2) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada 

rectum/vagina 

3) Perineum terlihat menonjol 

4) Vulva vagina, spingter ani membuka 
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5) Meningkatnya pengeluaran lendir darah 

(Sukarni, 2013; h.220) 

(c) Kala III 

Kala tiga merupakan kala pelepasan plasenta yang di 

tandai dengan beberapa hal diantaranya 

1) Adanya his uri 

2) Adanya pelepasan plasenta  

a.) Uterus berbentuk globular 

b.) Perdarahan yang tiba-tiba 

c.) Tali pusat bertambah panjang 

d.) Fundus uteri naik 

3) Terjadi perdarahan patologi apabila lebih dari 500cc 

4) Sebab-sebab pelepasan plasenta 

a.) Terjadinya pengecilan Rahim yang tiba-tiba akibat 

retraksi dan kontraksi otot-otot Rahim 

b.) Plasenta lepas dari dasarnya 

(Sukarni, 2013; h.233) 

(d) Kala IV 

Dua jam pertama setelah persalinan merupakan 

saat yang paling kritis bagi pasien dan bayinya .pada fase 

ini tubuh ibu akan melakukan adaptasi setelah persalinan 

agar kondisi tubuhnya stabil, sedangkan bayi melakukan 

adaptasi terhadap perubahan lingkungan di luar uterus. 

(Sulistyawati, 2010; h.177) 
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5. Langkah persalinan normal 

Dalam persalinan normal, terdapat 58 langkah : 

1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II (ibu 

merasa ada dorongan untuk meneran, tekanan pada rektum 

dan vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan spinger ani 

membuka) 

2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan 

esensial  

3) Memakai celemek plastik, melepaskan dan menyimpan 

perhiasan yang di pakai 

4) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta 

mengeringkan 

5) Pakai sarung tangan steril (untuk periksa dalam) 

6) Masukkan oksitosin kedalam tabung suntik (hindari terjadinya 

kontaminasi alat) 

7) Membersihkan vulva dan perineum dengan kasa/kapas yang 

dibasahi air DTT 

8) Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan 

lengkap 

9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang menggunakan sarung tangan ke dalam larutan 

klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan 

terbalik 

10) Periksa DJJ setelah kontraksi/ saat relaksasi uterus (DJJ 

normal 120-160 x/menit) 
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11) Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin baik 

12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran (bila 

ada rasa ingin meneran) 

13) Lakukan bimbingan meneran saat ibu merasa ada dorongan 

kuat untuk meneran (bimbing ibu agar dapat meneran secara 

benar dan efektif, dukung dan beri semangat, bantu untuk 

mengambil posisi yang nyaman, anjurkan untuk istirahat bila 

tidak ada kontraksi, berikan minum, menilai DJJ setiap 

kontraksi selesai) 

14) Anjurkan ibu untuk berjalan, jongkok atau mengambil posisi 

yang nyaman, jika ibu beluma ada dorongan untuk meneran 

dalam 60 menit 

15) Letakkan handuk bersih di perut ibu, jika kepala bayi telah 

membuka vulva dengan diameter 5-6 cm 

16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong 

ibu 

17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan 

alat dan bahan 

18) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan 

19) Setelah tampak kepala bayi 5-6 cm di vulva maka lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan 

kering, tangan lain menahan kepala bayi, anjurkan ibu untuk 

meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal 
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20) Periksa, kemungkinan ada lilitan tali pusat dan ambil tindakan 

yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses 

kelahiran bayi 

21) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan 

22) Setelah kepala melakukan putar paksi luar, pegang secara 

biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan 

lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga 

bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian 

gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu 

belakang 

23) Setelah kedua bahu lahir, tangan bawah kearah perineum ibu 

untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah, 

gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang 

lengan dan siku sebelah atas 

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas 

berlanjut kepunggung, bokong, tungkai dan kaki, pegang 

kedua mata kaki 

25) Penilaian segera bayi baru lahir (apakah bayi menangis kuat, 

bernafas tanpa kesulitan, dan bergerak aktif) 

26) Sambil menilai bayi, letakkan diatas perut ibu dan selimuti 

bayi (jika bayi tidak menagis, nafas megap-megap lanjutkan 

ke langkah resusitasi bayi) 

27) Keringkan tubuh bayi, tutupi kepala dan badan bayi kecuali 

bagian tali pusat 
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28) Letakkan kain bersih dan kering pada perut ibu periksa 

kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam 

uterus 

29) Beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus 

berkontraksi dengan baik 

30) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 

IU secara IM di 1/3 pada atas bagian distal lateral (lakukan 

aspirasi sebelum menyuntikkan) 

31) Jepit tali pusat dengan klem kira0kira 3 cm dari pusat bayi. 

Mendorong isi tali pusat kearah distal dan jepit kembali tali 

pusat pada 2 cm distal dari klem pertama 

32) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan 

lakukan pengguntingan tali pusat diantara dua klem tersebut. 

Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril. Lepaskan klem 

dalam wadah yang telah di sediakan 

33) Lakukan kontak kulit bayi dengan ibunya dengan menaruh 

bayi diatas dada ibu untuk merangsang inisiasi menyusui dini 

34) Selimuti bayi dan menutupi bagian kepalanya dengan handuk 

atau kain bersih dan kering 

35) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari 

vulva 

36) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas 

simpisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali 

pusat 
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37) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah 

bawah tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-

atas (dorso-kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio 

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

penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi 

berikutnya dan ulangi presedur diatas. 

38) Lakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga 

plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong 

menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke 

arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan dorso 

kranial). Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem 

hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva dan lahirkan plasenta 

(jika tali pusat tidak lahir setelah 15 menit beri dosis ulang 

oksitosin 10 unit IM, lakukan katerisasi jika kandung kemih 

penuh, minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, ulangi 

penegangan tali pusat 15 menit berikutnya, segera rujuk jika 

plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir, jika 

terjadi perdarahan lakukan manual plasenta) 

39) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta 

dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan 

plasenta pada tempat yang telah disediakan (jika selaput 

ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk 

melakukan eksplorasi sisa selaput ketuban kemudian 
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gunakan jari-jari tangan atau klem DTT untuk mengeluarkan 

bagian yang tertinggal) 

40) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan 

masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga 15 

detik (fundus teraba keras) 

41) Periksa kelengkapan plasenta 

42) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum 

43) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan pervaginam 

44) Biarkan bayi diatas perut ibu 

45) Menimbang berat badan dan memberikan obat tetes mata 

pada bayi 

46) Memberikan imunisasi Hepatitis B pada bayi 

47) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam 

48) Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan 

menilai kontraksi 

49) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah 

50) Memeriksa nadi dan keadaan kandung kemih ibu setiap 15 

menit selama jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 

menit selama jam kedua pasca persalinan 

51) Memeriksa respirasi dan temperatur tubuh ibu sekali setiap 

jam selama dua jam pasca persalinan 
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52) Tempatkan semua peralatan habis pakai dalam larutan klorin 

0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas 

peralatan setelah didekontaminasi 

53) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat sampah 

yang sesuai 

54) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa 

cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian 

yang bersih dan kering 

55) Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. 

Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dam makanan 

yang diinginkan 

56) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5% 

57) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% 

dalam posisi terbalik selama 10 menit 

58) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

(winknjosastro, 2008: 341-347) 

 

C. Bayi baru lahir 

1. Definisi 

Bayi baru lahir normal adalah bayi lahir dalam presentasi 

belakang kepala melalui vagina tanpa bantuan alat, pada umur 

kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu dengan  

berat badan 2500-4000 gram, dan memiliki nilai apgar score > 7 

tanpa  cacat bawaan. (Rukiyah, yulianti,2012; 2) 
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Bayi Baru Lahir Normal adalah bayi yang lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram 

( Sondakh J, 2013; 150). 

2. Perubahan fisiologi bayi baru lahir 

a. Perubahan sirkulasi  

Setelah bayi lahir, bayi akan bernafas ini akan menjadikan 

penurunan pada tekanan arteri pulmonalis, sehingga 

banyak darah mengalir ke paru-paru, duktus arteriosus 

botali menutup 1-2 menit setelah bayi bernafas.  

b. Perubahan respirasi  

Pernafasan bayi baru lahir tidak teratur, kedalamannya, 

kecepatannya dan bervariasi 30 – 60 x/mnt. 

c. Perubahan imunitas 

Pada sistem imunologi terdapat beberapa jenis 

imunoglobulin (suatu protein yang mengandung anti bodi) 

diantaranya: IgG, Pembentukan sel plasma dan anti bodi 

gamma A,G dan gamma M. IgA telah dibentuk saat 

kehamilan dua bulan dan baru dapat ditemukan segera 

setelah lahir, IgM ditemukan pada kehamilan 5 bulan, 

produksinya meningkat setelah lahir. 

d. Perubahan suhu tubuh  

Saat lahir suhu bayi sama dengan suhu ibu, tapi bayi 

memiliki insulasi lemak, luas permukaan tubuh yang besar, 

sirkulasi yang relatif buruk serta belum dapat berkeringat 

dan menggigil, maka suhu lingkungan harus diatur 36,5 – 
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37,20C. untuk mengurangi kehilangan panas dilakukan 

pengaturan suhu kamar, membungkus badan dan kepala 

bayi, disimpan ditempat tidur hangat. 

e. Perubahan nadi  

Bayi Baru lahir denyut nadi 120-150 x/mnt, tergantung 

pada aktifitas.Nadi dapat menjadi tidak teratur karena 

stimulasi fisik atau emosional tertentu seperti gerakan 

involunter, menangis atau mengalami perubahan suhu 

yang tiba-tiba. 

f. Perubahan tekanan darah  

Tekanan darah pada bayi baru lahir rendah sehingga sulit 

untuk diukur secara akurat dengan spignomanometer 

konvensional, 80-60 / 45-40 mmHg dan 100/50 mmHg 

sampai dengan hari ke sepuluh. 

g. Perubahan saluran pencernaan  

Pada kehamilan 4 bulan pencernaan telah terbentuk dan 

janin telah dapat menelan air ketuban dalam jumlah yang 

cukup, absorpsi air ketuban terjadi melalui mukosa seluruh 

saluran pencernaan. 

h. Perubahan endokrin  

Pada kehamilan 10 minggu kortikotropin telah ditemukan 

dalam hipofisis, hormon ini diperlukan untuk 

mempertahankan granula supra renalis.Kelenjar adrenal 

pada waktu lahir relatif lebih besar dibanding orang 
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dewasa, kelenjar tyroid sudah sempurna saat lahir dan 

sudah mulai berfungsi sebelum lahir. 

i. Perubahan keseimbangan air dan fungsi ginjal  

Glomerolus mulai dibentuk pada janin umur 8 minggu. 

Pada kehamilan 28 mg jumlahnya sekitar 350.000, ginjal 

janin mulai berfungsi pada usia kehamilan 3 bulan. Hingga 

umur tiga hari ginjal bayi belum dipengaruhi oleh 

pemberian air minum, sesudah 5 hari ginjal mulai 

memproses air yang didapat dari luar. 

j. Perubahan susunan saraf 

Pada trimester akhir hubungan antara saraf dan fungsi 

otot-otot menjadi lebih sempurna, sehingga janin diatas 32 

minggu dapat hidup diluar kandungan.Pada kehamilan 7 

bulan mata janin sangat sensitive terhadap cahaya. 

Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang 

diberikan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah 

kelahiran. Sebagian besar bayi yang baru lahir akan 

menunjukkan usaha pernapasan spontan dengan sedikit 

bantuan atau gangguan. (sukarni, 2013 : 277-283) 

3. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

 Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda 

kegawatan ataukelainan menunjukan suatu penyakit. 

Tanda-tanda bayi baru lahir normal : 

a. Berat badan : 2500-4000 gram 

b. Panjang badan : 48-52 cm 
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c. Lingkar kepala : 33-35 cm 

d. Lingkar dada : 30-38 cm 

e. Denyut jantung : 120-160 x/menit 

f. Pernafasan : 40-60 x/menit 

g. Kulit kemerahan dan licin karena jaringan dan adanya 

vernik caseosa 

h. Rambut lanugo terlihat, rambut kepala biasanya sudah 

sempurna 

i. Kuku agak panjang dan lepas 

j. Genetalia : jika perempuan labia mayora telah menutupi 

labia minora, jika laki-laki testis sudah turun 

k. Reflek menghisap dan menelan baik 

l. Reflek moro baik (bila dikagetkan akan reflek seperti 

memeluk) 

m. Reflek menggenggam baik 

n. Eliminasi : urine dan mekonium akan keluar dalam waktu 

24 jam. (rukiyah, yulianti, 2013 :2-3) 

4. Keburtuhan bayi baru lahir 

Membersihkan jalan nafas 

a. Memotong tali pusat  

b. Menjaga kehangatan  

c. Kontak dini dengan ibu  

d. Memberikan Vitamin K 

e. Memberikan obat tetes mata atau salep mata  
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f. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir (sudarti, khoirunisa : 

2010:2) 

5. APGAR Score 

Nilai APGAR 

Tabel 2.2 Penilaian APGAR pada Bayi Baru Lahir 

Skor 0 1 2 
Appearence color 
(Warna Kulit) 

Pucat Badan merah, 
ekstremitas biru 

 

Seluruh tubuh 
kemerah – 
merahan 

 

Pulse (heart rate) 
atau frekuensi 
jantung 

Tidak ada 
 

< 100 x / menit 
 

>100 x / 
menit 
 

Grimace(reaksi 
terhadap 
rangsangan) 

Tidak 
ada 

Sedikit  gerakan 
mimik 

 

Menangi
s, batuk/ 
bersin 
 

Activity(tonus otot) Lumpuh Ekstremitas 
dalam fleksi 
sedikit 

 

Gerakan 
aktif 
 

Respiration 
(usaha nafas ) 

Tidak 
ada 

Lemah, 
tidak 
teratur 

Menangi
s kuat 

( Rukiyah dan Yulianti,2012; 7) 

 

6. Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan di luar uterus 

Konsep mengenai adaptasi bayi baru lahir adalah sebagai berikut : 

1) Memulai segera pernapasan dan perubahan dalam pola sirkulasi, 

Konsep ini merupakan hal yang esensial pada kehidupan 

ekstrauterin 

2) Dalam 24 jam setelah lahir, sistem ginjal, gastrointestinal, 

hematologi, metabolik, dan sistem neurologis bayi baru lahir harus 

berfungsi secara memadai untuk mempertahankan kehidupan 

ekstrauteri. 
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Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi : 

a. Periode ini merupakan fase tidak stabil selama 6 – 8 jam pertama 

kehidupan, yang akan dilalui oleh seluruh bayi dengan 

mengabaikan usia gestasi atau sifat persalinan atau melahirkan 

b. Pada periode pertama reaktivitas (segera setelah lahir) akan 

terjadi pernapasan cepat (dapat mencapai 80 kali/menit) dan 

pernapasan cuping hidung yang berlangsung sementara, serta 

suara seperti mendengkur dapat terjadi. Denyut jantung dapat 

mencapai 180 kali / menit selama beberapa menit kehidupan. 

c. Setelah adanya respon awal , bayi baru lahir akan merasa tenang, 

rileks dan tertidur. Tidur pertama ini disebut dengan fase tuidur 

terjadi dalam 2 jam setelah kelahiran dan  erlangsung beberapa 

menit sampai beberapa jam. 

d. Periode kedua reaktivitas dilmulai ketika bayi bangun, ditandai 

dengan respons berlebihan terhadap stimulus, perubahan warna 

kulit dari merah muda menjadi agak sianosis dan denyut jantung 

cepat. 

e. Lendir mulut dapat menyebabkan masalah yang bermakna, 

misalnya tersedak / aspirasi, tercekik dan batuk. (Sondakh JS, 

2013; h.150-151) 

7. Perawatan Selama jam – jam pertama setelah Kelahiran 

1) Periode Transisi 

Adalah waktu ketika bayi menjadi stabil dan menyesuaikan diri 

dengan kemandirian ekstrauteri. Aktivitas pada periode transisi 

mencerminkan kombinasi respon simpatis terhadap stress 
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kelahiran (takipnea, takikardia) dan respon parasimpatis yang 

ditandai dengan adanya mukus, muntah, dan peristaltis. Periode 

transisi dibagi kedalam 3 tahap pertama yaitu periode Reaktifyang 

segera dimulai setelah kelahiran bayi dan berlangsung sekitar 30 

menit, tahap kedua adalah interval yang berlangsung sekitar 30 

menit setelah kelahiran sampai sekitar 2 jam setelah kelahiran 

selama bayi baru lahir tidur, Tahap ketiga yaitu periode reaktif lain 

yang berlanjut dari 2 jam setelah kelahiran sampai bayi berusia 

sekitar 6 jam. Selama keseluruhan periode ini bidan mengkaji 

frekuensi jantung, frekuensi pernafasan, suhu, mukus, fungsi 

neurologis dan fungsi usus (mencakup peristaltis dan pengeluaran 

mekonium) (Varney, 2006; h. 890 – 891) 

2) Periode Reaktifitas Pertama 

Dimulai pada saat bayi lahir dan berlangsung selama 30 

menit.Pada saat itu jantung bayi berdenyut dengan cepat dan 

denyut tali pusat terlihat.Selama periode ini mata bayi baru lahir 

terbuka dan bayi memperlihatkan perilaku terjaga. Perilaku terjaga 

yang ditunjukan antara lain menangis, terkejut, mencari puting, 

peningkatan tonus otot pada ektremitas atas dan bawah, dan 

proses menyusui harus dianjurkan sebagai perlindungan terhadap 

hipoglikemia fisiologis setelah bayi lahir. (Varney, 2006; h. 892) 

3) Periode tidur yang berespon 

Tahap kedua transisi berlangsung dari sekitar 30 menit setelah 

kelahiran bayi sampai 2 jam.Frekuensi jantung bayi baru lahir 

menurun selama periode ini hingga kurang dari 140 kai per 
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menit.Frekuensi pernafasan bayi menjadi lebih lambat dan tenang, 

Bayi berada dalam tahap tidur nyenyak, bising usus ada, tetapi 

kemudian berkurang. (Varney, 2006; h. 892 – 893 ) 

4) Periode reaktifitas kedua 

Selama periode reaktifitas kedua (tahap ketiga transisi) dari usia 

sekitar 2 sampai 6 jam, frekuensi jantung bayi labil dan perubahan 

warna terjadi dengan cepat yang dikaitkan dengan stimulus 

lingkungan. Frekuensi nafas harus tetap dibawah 60 kali per menit 

Pengelolaan asuhan dalam tahap ini adalah mendorong untuk 

proses menyusui ( Varney, 2006; h. 893)  

Rencana perawatan untuk beberapa hari pertama kehidupan 

Periode transisi kehidupan ekstrauteri berakhir bersama 

periode reaktivitas kedua, terjadi sekitar 2 sampai 6 jam setelah 

kelahiran, pengkajian usia gestasi dan pemeriksaan fisik lengkap 

harus dilakukan kepada bayi baru lahir. Pengkajian usia gestasi 

sangat penting karena ketika dimasukan kedalam sebuah bagan 

dengan berat dan panjang badan lahir, bagan tersebut 

menunjukan apakah tubuh bayi sesuai masa kehamilan (SMK), 

kecil masa kehamilan (KMK), atau besar masa kehamilan (BMK). 

Tanda- tanda vital bayi baru lahir  (suhu, frekuensi, jantung dan 

pernafasan), warna, tonus, pengkajian eliminasi harus dikaji dan 

dicatat setiap 4 jam setelah 2 jam pertama 

pengkajian,memastikan kebersihan tali pusat 

(bau,kemerahan,pus). Bayi baru lahir harus mendapatkan 

profilaksis mata terhadap infeksi yang disebabkan oleh gonore 
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atau klamidia.Pemberian vitamin K secara rutin kepada bayi baru 

lahir akan mencegah terjadinya hemoragi. Hal – hal penting yang 

harus diperhatikan dalam beberapa hari perkembangan bayi baru 

lahir yaitu : Pola nutrisi yang diberikan ASI atau susu formula, 

Kebutuhan bayi untuk banyak tidur, defekasi yaitu bayi memilliki 

feses hitam kehijauan selama dua hari pertama yang bisa disebut 

dengan mekonium. Bayi dapat melakukan defekasi 1 atau 4 kali 

per hari.(Varney, 2006;  893 – 897) 

a. Tanda –Tanda bahaya Pada Bayi 

1) Bayi menjadi lesu, tidak mau makan (minum ASI) atau 

memperlihatkan perilaku yang luar biasa 

2) Bayi tidak berkemih dalam 24 jam pertama 

3) Bayi tidak defekasi selama 48 jam 

4) Tali pusat mulai mengeluarkan bau tidak enak atau 

mengeluarkan pus 

5) Suhu bayi dibawah 36 derajat atau diatas 37 derajat celcius 

ketika pengukuran bayi dilakukan di ketiak 

6) Bagian putih mata bayi menjadi kuning dan warna kulit tampak 

kuning, cokelat atau persik 

(Varney, 2006; h. 897) 
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b. Jadwal imunisasi yang dianjurkan selama dan setelah kehamilan 

Bila sebagai besar ibu pada masa reproduksi belum pernah 

mendapatkan imunisasi tetanus Toksoid (TT) pada masa anak 

ataupun sebelum kehamilan direkomendasikan untuk melakukan 

imunisasi pada kunjungan pertama kehamilan (TT1)  dan dosis 

kedua (TT2) paling sedikit 4 minggu setelah pemberian TT1. 

Imunisasi TT3 paling sedikit 6 bulan setelah TT 2. Dua dosis 

imunisasi yang terakhir harus diberikan dalam interval minimal 1 

tahun 

Segera setelah kelahiran, imunisasi BCG pada bayi 

direkomendasikan untuk seluruh populasi dengan resiko tinggi 

infeksi tuberculosis.Pemberian dosis awal vaksin poliomyelitis oral 

segera setelah kelahiran. Dan dosis pertama vaksin Hepatitis B 

(HB1) di Negara dengan transmisi perinatal yang tinggi.s 

Pada usia 6 minggu, diberikan dosis pertama vaksin kombinasi 

untuk difteria, pertusis dan tetanus (DPT 1) bersama dengan dosis 

polio 2, dan dosis HB 2 di negara dengan transmisi perinatal yang 

rendah Hepatitis B, pemberian HB 1 dapat dilakukan pada usia ini. 

Pada usia 10 minggu diberikan vaksinasi DPT 2 dan polio 3, serta 

Hb 2 di Negara dengan angka transmisi yang rendah 

Pada usia 14 minggu diberikan vaksinasi DPT 3 polio 4 seta HB 3 

di semua Negara (Wiknjosastro, 2008; h. 363 – 364) 
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8. Macam-macam Reflek pada bayi 

a. Reflek Moro 

Timbul oleh rangsangan yang mendadak/mengejutkan bayi akan 

mengembangkan tangannya kesampingdan melebarkan jari-

jarinya kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat 

seperti ingin memeluk seseorang. Reflek ini muncul sejak lahir, 

akan mereda 1 atau 2 minggu dan menghilang setelah 6 bulan.   

b. Reflek Babinski 

Tampak dengan mengusap/menekan bagian menonjol dari dari 

dasar di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Dapat 

berlanjut hingga 8 bulan, dan menghilang setelah 9-12 bulan.  

c. Reflek Rooting (Mencari) 

Kepala bayi akan berpaling memutar ke arah usapan dan 

mencari puting susu dengan bibirnya, reflek ini mencari 

makanan. Reflek ini akan hilang setelah 3-4 bulan. 

d. Reflek Sacking (Menghisap) 

Ditimbulkan oleh rangsangan pada daerah mulut atau pipi bayi 

dengan puting/tangan. Bibir bayi akan maju ke depan dan lidah 

ke dalam untuk menyedot. Paling kuat pada 4 bulan pertama  

dan  akan memudar setelah 6 bulan dan secara bertahap. 

e. Reflek Palmar Grasp (Menggenggam) 

Caranya meletakan jari kita pada telapak tangan bayi, jari-jari 

bayi akan melingkar ke dalam seolah memegangi sesuatu benda 

dengan kuat. Biasanya reflek ini hilang sekitar 4 bulan  

f. Reflek Tonick Neck 
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Merupakan reflek mempertahankan posisi leher/kepla. Timbul 

bila kita membaringkan bayi secara terlentang, kepala bayi 

secara akan berpaling ke salah satu sisi sementara ia berbaring 

terlentang. Lengan pada sisi kemana kepalanya beraling akan 

terlentang lurus keluar, sedangkan tangan lainnya dilipat/ditekuk. 

Reflek ini sangat nyata pada 2 atatu 3 bulan dan menngnhilang 

sekitar 4 bulan. (Kelly, Paula) 

g. Refleks Swallowing 

Refleks gerakan menelan benda-benda yang didekatkan ke 

mulut, memungkinkan bayi memasukan makanan ada secara 

permainan tapi berubah sesuai pengalaman. 

h. Refleks Crawling 

Jika ibu atau seseorang menelungkupkan bayi baru lahir, ia 

membentuk posisi merangkak karena saat di dalam rahim 

kakinya tertekuk kearah tubuhnya. 

  

D. Masa Nifas 

1. Definisi 

Masa nifas adalah masa dimana setiap wanita pasti 

mengalaminya setelah melahirkan, Masa nifas berlangsung 6-8 

minggu. Masa nifas dimulai dari 1 jam setelah plasenta sampai 

dengan 42 hari setelahnya. (Aisyaroh, 2009; 1) 

Masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra-hamil. 

Lama nifas ini 6-8 minggu. (ambarwati, wulandari; 2010 :1) 
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Asuhan kebidanan masa nifas adalah penatalaksanaan 

asuhan yang diberikan pada pasien mulai dari saat setelah 

lahirnya bayi sampai dengan kembalinya tubuh dalam keadaan 

seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil 

(Saleha, 2009; h. 4). 

Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai berikut : 

a. Periode immediate postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 

jam.Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, 

misalnya perdarahan karena atonia uteri. 

b. Periode early postpartum (24 jam-1 minggu) 

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam 

keasaan normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau 

busuk, tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan 

dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. 

c. Periode late postpartum (1 minggu- 5 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan 

pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB. 

Kunjungan masa nifas dilakukan sedikitnya empat 

kali.Kunjungan ini bertujuan menilai status ibu dan bayi baru lahir 

juga untuk mencegah, mendeteksi serta menangani masalah-

masalah yang terjadi (Saleha, 2009; h. 4-5). 
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2. Perubahan fisiologis masa nifas 

a. Uterus 

Perubahan pada uterus segera setelah kelahiran bayi, 

plasenta, dan selaput janin, berya sekitar 1000 gram.Berat uterus 

menurun sekitar 500 gram pada akhir minggu pertama 

pascapartum dan kembali pada berat yang biasanya pada saat 

tidak hamil yaitu 70 gram pada minggu kedelapan pascapartum. 

Proses perubahan pada uterus ini dikarenakan adanya involusi 

yaitu penurunan uterus dari rongga perut ke rongga panggul. 

Segera setelah ibu selesai proses persalinan, tinggi fundus uteri 

(TFU) terletak sekitar dua per tiga hingga tiga per empat bagian 

atas antara simpisis pubis dan umbilikus. Letak TFU kemudian 

naik, sejajar dengan umbilikus dalam beberapa jam, TFU terletak 

tetap kira – kira sejajar (satu ruas jari dibawah) umbilikus selama 

satu atau dua hari dan secara bertahap selama satu atau dua hari 

dan secara bertahap turun kedalam panggul sehingga tidak dapat 

dipalpasi kembali diatas simpisis pubis setelah hari kesepuluh 

pascapartum. (Varney, 2006; h. 959 

Tabel 2.3 Perubahan Ukuran dan berat uterus 

Involusi TFU Berat uterus 

Bayi lahir Setinggi pusat, 2 jari 
dibawah pusat 

1000 gr 

1 minggu Pertengahan pusat 
simfisis 

750 gr 

2 minggu Tidak teraba diatas 
simfisis 

500 gr 

6 minggu Normal  50 gr 
8 minggu Normal tapi sebelum 

hamil 
30 R 

(sumber, siti saleha; h.54) 
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b. Lokia 

Lokia adalah istilah dari cairan atau sekret dari uterus yang 

keluar melalui vagina selama masa puerperium atau masa nifas, 

macam – macam lokia tersebut adalah : 

1) Lokia rubra (cruenta) berwarna merah karena berisi darah dan 

desidua. Lokia rubra merupakan lokia yang pertama kali keluar 

segera setelah persalinan, lokia rubra mulai keluar hingga dua 

sampai tiga hari pertama pascapartum. (Varney, 2006; h. 960) 

2) Lokia sanguilentaberwarna merah kuning berisi darah dan 

lendir yang keluar pada hari ke 3 sampai hari ke 7 pasca 

persalinan.(Siti saleha, 2009;h.54 - 58) 

3) Lokia serosa mulai terjadi sebagai bentuk yang lebih pucat  

dari lokia rubra, serosa, dan merah muda. Lokia ini berhenti 

sekitar tujuh hingga delapan hari kemudian dengan warna 

merah muda, kuning, atau putih hingga transisi menjadi lokia 

alba. Pada lokia serosa terutama mengandung cairan serosa, 

jaringan desidua, leukosit dan eritrosit. (Varney, 2006; h. 960) 

4) Lokia albamulai terjadi sekitar hari kesepuluh pascapartum 

dan hilang sekitar periode dua hingga empat minggu. Warna 

lokia alba putih krem dan terutama mengandung leukosit dan 

sel desidua. 

Pada lokia yang dikeluarkan oleh ibu selama masa nifas 

mempunyai karakteristik khas yaitu baunya, lokia dengan bau 

tajam adalah lokia serosa.Pada ibu nifas mengeluarkan lokia 

sedikit saat berbaring dan mengeluarkan darah lebih banyak atau 
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mengeluarkan bekuan darah yang kecil saat bangkit dari tempat 

tidur. Terjadinya pengeluaran darah yang banyak karena  adanya 

penggumpaln darah di forniks vagina atas saat ibu mengambil 

posisi rekumben. (Varney, 2006; h. 960) 

c. Endometrium 

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya trombosis, 

degenerasi dan nekrosis di tempat implantasi plasenta. Pada hari 

pertama tebal endometrium 2,5 mm, mempunyai permukaan yang 

kasar akibat pelepasan desidua dan selaput janin. Setelah tiga 

hari mulai rata, sehingga tidak ada pembentukan jaringan parut 

pada bekas implantasi plasenta. 

d. Serviks 

Pasca persalinan serviks menjadi sangat lembek, kendur, dan 

terkulai.Serviks tersebut bisa melepuh dan lecet, terutama 

dibagian anterior. Serviks akan terlihat padat yang mencerminkan 

vaskularitasnya yang tinggi, lubang serviks lambat laun mengecil,. 

Rongga leher serviks bagian luar akan membentuk seperti 

keadaan sebelum hamil pada saat empat minggu postpartum. 

e. Vagina 

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerpurium 

merupakan suatu saluran yang luas berdinding tipis.Secara 

berangsur – angsur luasnya berkurang, tetapi jarang sekali 

kembali seperti ukuran seorang nulipara.Rugae timbul kembali 

pada minggu ketiga. Himen tampak sebagai tonjolan jaringan 
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yang kecil, yang dalam proses pembentukan berubah menjadi 

karunkulae mitiformis yang khas bagi wanita multipara.  

f. Payudara atau mammae 

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses laktasi 

terjadi secara alami. Proses menyusui mempunyai dua 

mekanisme fisiologis yaitu produksi susu dan sekresi susu atau let 

down. Sampai hari ketiga setelah melahirkan efek prolaktin pada 

payudara mulai bisa dirasakan.Pembuluh darah payudara menjadi 

bengkak terisi darah, sehingga timbul rasa hangat, bengkak, dan 

rasa sakit.Sel – sel acini yang memproduksi ASI juga mulai 

berfungsi.Ketika bayi menghisap puting, refleks saraf merangsang 

lobus posterior pituitari untuk menyekresi hormon oksitosin. 

Oksitosin merangsang refleks let down (mengalirkan), sehingga 

menyebabkan ejeksi ASI melalui sinus aktiferus payudara ke 

duktus yang terdapat pada puting. Isapan bayi yang dilakukan 

secara teratur dapat merangsang sel sel acini dalam 

menghasilkan ASI lebih banyak. (Siti saleha, 2009;h.54 - 58) 

g. Sistem endokrin 

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan 

pada sistem endokrin, terutama pada hormon – hormon yang 

berperan dalam proses tersebut. 

a) Oksitosin 

Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian 

belakang.Isapan bayi saat menyusui dapat merangsang 
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produksi ASI dan sekresi oksitosin.Hal tersebut membantu 

uterus kembali kebentuk normal. 

b) Prolaktin 

Hormon ini berperan dalam pembesaran payudara untuk 

merangsang produksi susu. Pada wanita yang menyusui 

bayinya kadar prolaktin tetap tinggi dan pada permulaan ada 

rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. (Siti saleha, 

2009;h.60) 

c) Estrogen dan progesteron 

Pada wanita yang menyusui dan tidak menyusui akan 

mempengaruhi lama datangnya menstruasi. Seringkali 

menstruasi pertama bersifat anovulasi yang dikarenakan 

rendahnya kadar estrogen dan progesteron. ( Eny Retna, 

2008;h.83) 

3. Komplikasi masa nifas 

 

Pada ibu nifas terjadi perubahan pada vulva, vagina dan 

perineum.Vulva dan vagina mengalami penekanan yang sangat 

besar apalagi pada persalinan letak sungsang pada umumnya 

memerlukan peleberan jalan lahir salah satunya dengan 

episiotomi. Sehingga menimbulkan beberapa komlikasi pada 

masa nifas, seperti : 

a. Trauma perineum 

Adalah luka npada perineum sering terjadi saat proses  

persalinan. Ini disebabkan karena adanya desaka kepala atau 
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bagian tubuh janin secara tiba-tiba,sehingga kulit dan jaingan 

perineum robek. Untuk meminimalkan trauma daerah perineum 

dan mencegah robekan dilakukan episiotomi. (sukarni,2013; 274) 

b. Perdarahan karena (laseraserasi)robekan pada jalan lahir 

Perdarahan pasca persalinan dengan uterus berkontraksi baik 

biasanya disebabkan oleh robekan serviks atau vagina. Setelah 

persalinan alangkah baiknya melakukan pemeriksaan  vagina dan 

serviks.  

a) Robekan vulva 

Timbul luka dibagian vulva di sekitar introitus vagina yang 

biasanya tidak terlalu dalam akan tetapi kadang menimbulkan 

perdarahan banyak, khususnya pada luka dekat klitoris. Ini 

sering terjadi pada persalinan pertama (primipara). 

b) Robekan perineum 

Umumnya robekan perineum terjadi di garis dan menjadi luas 

apabila kepala janin lahir terlalu cepat, sudut arkus pubis lebih 

kecil daripada biasanya, kepala janin melewati pintu bawah 

panggul dengan ukuran lebih besar atau anak dilahirkan 

dengan pembedahan pada vvagina. 

Tingkat robekan dari perineum : 

Tingkat 1  : hanya kulit perineum dan mukosa vvagina yang 

  robek 

Tingkat 2  :dinding vagina dan jaringan ikat yang 

menghubungkan otot-otot diafragma urogenetalis 

pada garis tengah terluka. 
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Tingkat 3  : robekan total m. Spinther ani externus dan 

kadang-kadang dinding depan rektum. 

c) Perlukaan Vagina  

Perlukaan ini kadang ditemukan pada persalinan biasa 

tetapi lebih sering terjadi akibat ekstrasi dengan cunam, 

terlebih lagi jika kepalajanin harus diputar.Robekan terdapat 

pada dinding laternal dan hanya bisa terlihat setelah 

pemeriksaan spekulum. 

d) Robekan serviks 

 Robekan serviks yang meluas menimbulkan perdarahan dan 

dapat menjalar ke segmen bawah uterus. Apabila 

perdarahan tidak dapat berenti  mewskipun plasenta sudal 

lahir lengkap dan uterus sudah berkontraksi baik, tapi perlu 

diperhatikan juga permukaan jalan lahir, khususnya robekan 

serviks uteri. 

Pada pasca persalinan biasanya terjadi kontraksi uterus 

yang kuat, keras, ini bisa terjadi kareana robekan jalan 

lahir.Bila perdarahan sudah mulai berhenti, tindakan umum 

pada robekan jalan lahir adalah menjahit luka dengan 

menggumnakan benang katget dan jarum 

bulat.(khumaira,2012; 294-297) 

Perawatan luka : 

Untuk menjaga luka dan mempercepat penyembuhan luka 

dilakukan perawatan luka. 

Setelah buang air besar atau buang air kecil perineum 
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dibersihkan secara rutin.Dibersihkan dengan sabun yang 

lembut minimal sekali sehari.Namun ibu merasa takut 

jahitannya lepas, juga merasa sakit sehingga perineum tidak 

dibersihkan atau dicuci. 

Dibersihkan mulai dari simpisi sampai anal sehingga tidak 

terjadi infeksi.Dan mengajari ibu mengganti pembalut yaitu 

bagian dalam jangan sampai terkontaminasi dengan tangan, 

gantilah pembalut apabila sudah terasa penuh dan 

kotor.Ganti paling sedikitnnya 4 sehari.Beritahu ibu jumlah 

warna, dan bau lochea, dengan seperti itu ibu lebih 

mengetahui kelainan secara dini. 

(ambarwati,wulandari,2010;106-107) 

c. Infeksi masa nifas 

 Infeksi pada masa nifas adalah semua peradangan yang 

disebabkan oleh masuknya kuman kedalam alat 

genetaliapada waktu persalinan dan nifas. (khumaira, 2012; 

312) 

Faktor predisposisi infeksi masa nifas, adalah : 

1. Partus lama, terutama pada ketuban pecah lama . 

2. Tindakan bedah vaginal, yang menyebabkan perlukaan 

pada jalan lahir. 

3. Tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban, dan 

pembekuan darah. (khumaira,2012; 313) 
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d. Bendungan ASI 

 Bendungan ASI adalah pembendungan ASI karena 

penyempitan duktus laktiferus atau karena kelenjar-kelenjar 

yang tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena 

kelainan puting susu. Keluhan adalah payudara bengkak, 

keras, panas, dan nyeri. Penanganan sebaiknya dimulai 

selama hamil dengan perawatan payudara mencegah 

kelainan-kelainan. Bila terjadi dilakukan penanganan dengan : 

a) Pemberian analgetika 

b) Kosongkan payudara dengan pompa atau diurut bila 

bayi malas menyusu 

c) Sebelum disusukan dilakukanpengurutan terlebih 

dahulu 

d) Lakukan kompres hanga-dingin 

e) Gunakan BH yang menopang 

 Jaga kebersihan payura selama 24 jam hingga 48 

jampertama sesudah terlihat sekresi lokteal, payudara sering 

mengalami distensi menjadi keras dan benjol-benjol.keadaan 

ini lazim dikenal sebagai pembendungan air susu atau coked 

breast, sering menyebabkan nyeri yang cukup hebat dan 

biasanya disertai kenaikan suhu tubuh yang sepintas. 

 Demam ini mengkhawatirkan terutama bila kemungkinan 

infeksi tidak dapat disingkirkanpada wanita yang baru saja 

menjalani secsio sesarea. Wanita yang normal akan 

mengalami demam post partum akibat bendungan air susu. 
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 Pengobatan keadaan ini terdiri atas tindakan menyanggah 

payudara dengan menggunakan pembalut atau kutang, 

kompres kantung es dan kalu perlu pemberian peroral 60 mg 

kodein sulfat atau preparat analgetik lainnya. Tindakan 

memompa air susu atau memerahnya manual mungkin 

diperlukan untuk pertama kalinya. Namun dalam beberapaa 

hari keadaan ini biasanya mereda dan bayi sudah dapat 

menetek kembali secara normal. (Anggraeni, 2010 : 104-105) 

e. Mastitis  

Timbul reaksi sistemik seperti demam, terjadi 1-3 minggu 

setelah melahirkan sebagai komplikasi sumbatan saluran air 

susu. Gejalanya yaitu kulit merah, payudara lebih keras dan 

nyeri serta berbenjol-benjol. 

Penatalaksanaannya : 

Usahakan ibu tetap menyusui bayi agar tidak terjadi statis 

dalam payudara yang dapat berkomplikasi menjadi 

abses.Berikan antibiotika dan analgesik serta banyak minum 

dan istirahat. 

f. Abses payudara 

Terjadi sebagai komplikasi mastitis akibat meluasnya 

peradangan. 

Penatalaksanaannya : 

Rujuk ke dokter untuk dilakukan insisi untuk drainase, 

pemberian antibiotik dosis tinggi dan analgesik.Bayi 

dihentikan untuk menyusu untuk sementara waktu pada 
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payudara yang sakit, bayi tetap menyusu tanpa jadwal pada 

payudara yang sehat. (anggraini, 2010;104-107) 

4. Asuhan kunjungan masa nifas normal 

Paling sedikit 4 kunjungan masa nifas dilakukan untuk 

menilai status ibu dan bayi bayi barub lahir, untuk mencegah, 

mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi. 

Kunjungan dalam masa nifas diantara lain : 

Tabel 2.4 Kunjungan dalam masa nifas 

KUNJUNGAN WAKTU ASUHAN 

I 6-8 Jam 
Pp 

a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia     uteri. 
b. Pemantauan keadaan umum ibu 
c. Melakukan hubungan antara bayi dan ibu (Bonding 
Attacement) 
d. ASI Ekslusif 

II 6 Hari 
Pp 

a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus dibwah umbilikus dan tidak ada tanda-
tanda perdarahan abnormal. 
b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdaraahan 
abnormal. 
c. Memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup 
d. memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 
memperlihatkan tanda-tanda penyulit 
e. Memastikan ibu mendapatkan makanan yang bergizi 

III 2 Minggu 
Pp 

a.Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus uterus dibawah umbilikus dan tidak ada 
tanda-tanda perdarahan abnormal. 
b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdaraahan 
abnormal. 
c. Memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup 
d. memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 
memperlihatkan tanda-taanda penyulit 
e. Memastikan ibu mendapatkan makanan yang bergizi. 

IV 6 Minggu 
Pp 

a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami. 
b. Memberikan konseling untuk KB secara din, imunisasi, senam 
nifas, dan tanda-tanda bahaya yang dialamiibu dan bayi.  

(ambarwati, wulandari:2010 : 5) 

E. Keluarga berencana 

Keluarga berencana adalah suatu upaya peningkatan dan 

peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia 

perkawinan,pengaturan kelahiran, pembinana ketahanan 

keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bhagia dan 
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sejahtera. (sukarni,2013; 363)  

Keluarga Berencana (family planning/ planned parenthood)  

merupakan suatu usaha manjarangkan atau merencanakan 

jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi 

dengan tujuan untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan 

kekuatan social ekonomi suatu keluarga dengan cara 

pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga 

bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Tujuan tersebut meliputi pengaturan kelahiran, 

pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. ( sulistyawati A, 2011; 12 – 13) 

Untuk berlangsungnya keluarga berencana, ada beberapa alat 

kontrasepsi.Seperti : 

1. Kondom 

a. Pengertian 

Kondom adalah alat kontrasepsi berbentuk kantung karet tipis 

yang dikenakan pria di penis pada saat akan melakukan 

hubungan badan, dan menampung sperma sehingga tidak masuk 

kedalam vagina. alat kontrasepsi ini membantu mencegah 

kehamilan, penyebaran penyakit menular seksual seperti 

HIV/AIDS. (Klein,thompson,2008; 388) 

b. Prinsip kerja Kondom 

 Sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan koitus, dan 

mencegah pengumpulan sperma dalam vagina.Bentuk Kondom 

adalah silindris dengan pinggir yang tebal pada ujung yang 
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terbuka, sedangkan ujung yang buntu berfungsi sebagai 

penampung sperma. Diameternya biasanya kira – kira 31 – 36,5 

mm dan panjang lebih kurang 19 mm. Kondom dilapisi dengan 

pelicin yang mempunyai sifat spermatisid. (Prawirohardjo, 2009; 

h.539) 

Ada 2 jenis kondom, yaitu : 

(1) Kondom untuk laki-laki 

Sebagian besar kondom terbuat dari karet lateks halus dan 

berbentuk silinder bulat.Kondom ini digunakan sebelum 

melakukan senggama, yaitu pada waktu penis ereksi. 

(2) Kondom wanita 

Kondom untuk wanita adalah suatu sarung poliuretan dengan 

panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka 

melekat ke suatu cincin poliuretan lentur.Kondom wanita 

mengandung pelumas berbahan dasar silikon dan tidak 

memerlukan pelumas berbahan dasar silikon dan tidak 

memerlukan pelumas spermisida serta hanya sekali pakai. 

Efektifitas dari penggunaan kondom ini menunjukkan sama 

dengan efektifitas dari penggunaan diafragma, yaitu dengan 

angka kegagalan 5 - 21%. 

c. Keuntungan dan kerugian kondom 

Keuntungan kontrasepsi kondom adalah murah, mudah di 

dapatkan (gratis), tidak memerlukan pengawasan medis, 

berfungsi ganda, dan dipakai oleh kalangan yang 
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berpendidikan.Sedangkan kerugiannya adalah kenikmatan 

terganggu, mungkin alergi terhadap karet atau jelinya yang 

mengandung spermisid, dan sulit dipasarkan pada kalangan 

masyarakat yang berpendidikan rendah.( Manuaba, 2010; h. 

594) 

2. Pil  

pil memiliki semua keuntungan dan kekurangan metode hormonal.  

Ada banyak merek pil kb, tapi sebaiknya pilihlah pil yang dosisnya 

rendah yaitu yang mengandung estrogen 35 microgram(mcg) atau 

kurang. 

 

3. Suntik  

Suntuk di bedakan menjadi 2 : 

a. Depopravera  

Berisi depot medoksi progesteron setat dan di berikan dalam 

suntikan tunggal 150 mg secara intramuscular setiap 12 

minggu. 

b. Noristerat  

sebuah progestin yang berasal dari testosterone dibuat dalam 

larutan minyak. Kadar puncak 7 hari setelah penyuntikan, 

kemudian menurun secara tetap dan tidak ditemukan lagi 

dalam waktu 2,5-4 bulan setelah di suntikan. (sukarni, 2013; 

308-309) 

4. Implant  

Metode ini hanya bisa dilakukan oleh petugas kesehan yang 
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terlatih. Petugas kehatan yang terlatih akan memasukn tabung 

lunak yang kecil berisi progestin dibawah kulitlengan wanita. 

Susuk akan mencegah kehamilan selama 3-5 tahun, tergantung 

implan yang digunakan. Implant tidak hanya mengandung 

progestin jadi tetap aman bagi wanita yang tidak boleh 

mengomsumsi estrogen. Dan pada ibu menyusui KB ini boleh 

digunakan secara aman. (Klein,thompson,2008; 396-397) 

5. Spiral / IUD 

Adalah alat kecil yang terbuat dari plastik keras atau campuran 

plastik-tembaga, yang diletakan dalam rahim untuk mencegah 

kehamilan. (Klein,thompson,2008; 398) 

Iud sangat efektif (efektivitasnya 92-94%) dan tidak perlu diingat 

setiap hari seperti pil. Kegagalan rata-rata 0,8 kehamilan per 100 

pemakai wanita pada tahun pertama pemakaian pada tahun 

pertama pemakaian.(sukarni, 2013; 370) 

 

 

B. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN 

1. Teori Manajemen Kebidanan Varney 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan 

tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan 

dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan 

yang berfokus pada klien (Estiwadani,dkk, 2008; h.124). 
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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 

akanmenentukan 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). 

1) Data Subyektif 

Data subyektif adalah data yang diperoleh dari apa yang 

klien katakana atau keluhkan. Data tersebut dapat ditentukan 

tetapi melalui suatu interaksi atau komunikasi dengan klien 

(Nursalam, 2004). 

(a) Identitas Klien 

a) Nama 
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Nama jelas dan lengkap, bila perlu beserta nama panggilan 

sehari-hari agar dalam memberikan pelayanan tidak terjadi 

kekeliruan(Anggraini, 2010). 

b) Umur  

Dicatat dalam tahun untuk mengetahui resiko yang akan 

terjadi seperti kurang dari 20 tahun, karena alat reproduksinya 

belum matang, psikis dan mentalnya belum siap. Sedangkan 

umur lebih dari 35 tahun rentan sekali untuk terjadi perdarahan 

dalam masa nifas (anggraaini, 2010). 

c) Agama  

Untuk mengetahui keyakinan yang klien ant untuk 

membimbing dan mengarahkan klien dalam berdoa (anggraini, 

2010). 

d) Suku / Bangsa 

Berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari 

(anggraini, 2010). 

e) Pendidikan  

Untuk megetahui tingkat pendidikanyang nantinya penting 

dalam memeberikan pendidikan kesehatan atau KIE pada 

klien sesuai dengan tingkat pendidikannya (Ambarwati, 2008). 

f) Pekerjaan  

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat sociala ekonominya, 

karena ini mempengaruhi dengan gizi klien tersebut (Ratna, 

2008).Untuk mengetahui kemungkinan pengaruh pekerjaan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Intan Permata Hati, Kebidanan DIII UMP, 2014



94 
 

dengan permasalahan kesehatan atau untuk mengetahui 

tingkat social ekonomi (Manuaba, 2008). 

g) Alamat 

Ditanyakan untuk mempermudah dalam melakukan kunjungan 

rumah (Ratna, 2008).Untuk mengetahui tempat tinggal klien 

dan keadaan lingkungan sekitarnya (Ambarwati, 2008). 

(b) Keluhan Utama 

Keluhan yang terjadi pada ibu bersalin dengan perdarahan 

postpartum primer adalah mengalami perdarahan yang lebih 

banyak, pasien mengeluh lemah, berkeringat dingin, dan 

menggigil (Saiffudin, 2006). 

(c) Riwayat Menstruasi 

Menarche umur berapa, haidnya teratur atau tidak, siklusnya 

berapa lama, lama menstruasi, banyaknya jumlah darah, sifat 

darah (cair atau ada bekuan,warnanya, baunya), ada 

dismenorhoe atau tidak, haid yang terakhir (Anggraini, 2010). 

(d) Riwayat Perkawinan 

Untuk mengetahui status perkawinannya, lama perkawinan, syah 

atau tidaknya perkawinan, sudah berapa kali menikah, berapa 

jumlah anak (Anggraini, 2010). 

(e) Riwayat kehamilan, persalian dan nifas yang lalu 

a) Riwayat Kehamilan 
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Untuk mengetahui ada gangguan seperti muntah-muntah, 

hipertensi, perdarahan waktu hamil muda (Wheeler, 2004). 

b) Riwayat Persalinan 

Untuk mengetahui persalinan yang dilakukan spontan atau 

buatan, lahir aterm, preterm, posterm, ada tidaknya 

perdarahan saat persalinan, ditolong siapa, dimana tempat 

persalinannya (Wheeler, 2004). 

c) Riwayat Nifas 

Untuk mengetahui apakah pernah mengalami perdarahan, 

infeksi, bagaimana proses laktasi dan apakah ada jahitan 

pada perineum (Manuaba, 2008). 

d) Riwayat Anak 

Untuk mengetahui jumlah anak, jenis kelamin, hidup atau mati, 

berat badan lahir. 

(f) Riwayat keluarga berencana 

Untuk mengetahui apakah ibu sebelum hamil menggunakan KB 

atau tidak, jika pernah berapa lama penggunaannya, dan jenis 

kontrasepsinya (Varney, 2004). 

(g) Riwayat penyakit 

a) Riwayat penyakit yang lalu 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

riwayat penyakit akut atau kronis seperti; jantung, diabetes 
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mellitus, hipertensi, asma, yang dapat mempengaruhi dalam 

masa nifas (anggraini, 2010). 

b) Riwayat penyakit sekarang 

Data-data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan 

adanya penyakit yang sedang diderita yang ada hubungannya 

dengan perdarahan yang dialami ibu seperti anemia, 

hipertensi. 

c) Riwayat penyakit keluarga 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

pengaruh penyakit keluarga terhadap kesehatan klien, yaitu 

apabila ada penyakit yang menyertainya (Anggraini, 2010). 

(h) Perilaku kebutuhan sehari-hari 

a) Nutrisi: pada ibu hamil sangat penting untuk memenuhi 

kebutuhan gizi karena akan berpengaruh terhadap bayi yang 

akan dilahirkan, sedangkan kebutuhan gizi untuk ibu nifas 

akan berpengaruh pada kesembuhan luka perineum.  

b) Aktivitas seksual: Pada hamil muda hubungan seksual 

sedapat mungkin dihindari, bilaterdapat keguguran berulang 

atau mengancam kehamilan dengan tandainfeksi, 

pendarahan, mengeluarkan air. Pada kehamilan tua sekitar 14 

harimenjelang persalinan perlu dihindari hubungan seksual 

karena dapatmembahayakan. Bisa terjadi bila kurang higienis, 

ketuban bisa pecah, dan persalinan bisa terangsang karena, 

sperma mengandung prostaglandin. Pada ibu nifas aktifitas 
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seksual dapat dilakukan ketika selesai masa nifas atau ketika 

darah nifas sudah tidak lagi keluar dari vagina. 

c) Istirahat tidur: anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk 

mencegah kelelahan yang berlebihan, waktu untuk istirahat 

yang cukup untuk ibu hamil maupun nifas pada siang hari 2 

jam dan malam hari 7-8 jam. 

d) Personal Hygiene: ibu hamil, nifas, dan BBL sangat rentan 

sekali terkena infeksi, oleh karena itu kebersihan diri sangat 

penting untuk mencegah terjadinya infeksi,seperti: kebersihan 

pakaian, tempat tidur, pakaian dalam dan lingkungan. 

e) Kepercayaaan yang berhubungan dengan kehamilan, 

persalinan, nifas dan BBL 

Budaya dan keyakinan akan mempengaruhi proses 

kesejahteraan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL. 

2) Pemeriksaan objektif 

Data ini dikumpulkan guna melengkapi data untuk menegakkan 

diagnosa. Bidan melakukan pengkajian data objektif melalui 

pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan 

pemeriksaan penunjang yang dilakukan secara berurutan 

(Sulistiawati dkk,2010;h.226). 

(a) Pemeriksaan Umum 

Pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien sebagai berikut: 

1. Keadaan umum  
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Di lakukan untuk mengetahui keadaan umum kesehatan 

klien.Kesadaran apakah komposmentis, apatis, latergi, 

somnolen, sopor atau koma. 

2. Tinggi badan dan berat badan sebagai penilaian keadaan gizi 

pasien apakah normal, kurang dan lebih 

3. Tanda-tanda vital: 

a. Tekanan darah 

Tekanan darah normal adalah sistolik antara 90-120 

mmHg dan diastolik 60-80 mmHg. 

b. Nadi 

Gelombang yang di akibatkan adanya perubahan 

pelebaran (vasodilatasi)dan penyempitan (vasokontriksi) 

dari pembuluh darah arteri akibat kontraksi vertikel 

melawan dinding aorta, normalnya nadi 60-80 kali 

permenit. 

c. Suhu 

Derajat panas yang di pertahankan oleh tubuh dan di atur 

oleh hipotalamus (di pertahankan dalam batas normal 

37,5-38ºC. 

d. Pernafasan 

Suplai O2 ke sel-sel tubuh dan membuang CO2 keluar dari 

sel tubuh, normalnya 20-30 kali permenit (Tambunan dkk, 

2011; h. 43). 

e. Pemeriksaan fisik 
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1. Kepala 

Pemeriksaan dilakukan secara insfeksi dan palpasi, 

dilakukan dengan memperhatikan bentuk kepala yang 

abnormal, distribusi  rambut berpariasi pada setiap 

orang kulit kepala dikaji  dari adanya peradangan, luka 

maupun tumor. 

2. Muka 

Pada daerah muka di lihat kesimetrisan muka, apakah 

kulitnya normal, pucat.Ketidaksimetrisan muka 

menunjukkan adanya gangguan pada saraf ke tujuh 

(nervus fasialis). 

3. Mata 

Untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata, teknik yang 

di gunakan inspeksi dan palpasi, mata yang diperiksa  

semetris apa tidak, kelopak mata, konjungtiva, sklera. 

4. Telinga 

Untuk mengetahui keadaan telinga luar, saluran 

telinga, gendang telinga/membrane timpani, dan 

pendengaran.teknik yang di gunakan adalah inspeksi 

dan palpasi, dilihat simetris apa tidak, gangguan 

pendengaran apa tidak. 

5. Hidung 
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Dikaji untuk mengetahui keadaan bentuk dan fungsi 

hidung, bagian dalam,  lalu sinus- sinus,  kebersihan 

nya dan apakah ada nyeri tekan apa tidak. 

6. Mulut 

Untuk mengetahui bentuk dan kelainan pada mulut 

lihat warna bibir, apakah ada stomatitis apa tidak. 

7. Leher 

Untuk mengetahui bentuk leher, serta organ- organ lain 

yang berkaitan. Teknik yang di gunakan adalah 

inspeksi dan palpasi, apakah ada kelenjar getah 

bening dan kelenjar tyroid. 

8. Dada 

Mengkaji kesehatan pernafasan, retraksi dan 

mendengar bunyi jantung dan paru-paru. 

9. Perut 

Untuk mengkaji adanya distensi, nyeri tekan dan 

adanya massa, apakah ada pembesaran dan 

konsistensi. 

10. Punggung 

Mengkaji  nyeri tekan, nyeri ketuk. 
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11. Genetalia 

Mengkaji  seperti apakah ada masalah dalam buang air 

kecil, adanya luka, bengkak maupun nyeri pada 

genetalia (Tambunan dkk, 2011; h. 66-112). 

2. Catatan perkembangan menggunakan pendekatan SOAP 

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 : 

a. 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). 

b. 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. 
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c. Assesment (A) 

Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi 

subyektif maupun obyektif yang dikumpulkan atau 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 : 

1) Diagnosa atau Masalah 

a) Diagnosa adalah rumusan dan hasil pengkajian mengenai 

kondisi klien. Berdasarkan hasil analisa data yang 

diperoleh. 

b) Masalah adalah segala sesuatu yang menyimpang 

sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan 

mengganggu kesehatan tetapi tidak dalam diagnosa 

potensial. 

d. Planning (P) 

Menggambarkan pendokumentasian dan perencanaan evaluasi 

berdasarkan assesment SOAP untuk perencanaan, implementasi 

dan evaluasi dimasukkan dalam Planning 

1) Perencanaan  

Berdasarkan diagnosa yang ditegakkan, bidan menyusun 

rencana kegiatannya. Rencana kegiatan mencakup tujuan dan 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bidan dalam 
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melakukan intervensi untuk memecahkan masalah pasien 

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

131). 

2) Implementasi 

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. 

3) Evaluasi  

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). 
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