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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KEHAMILAN  

1. Definisi   

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan 

ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Dihitung dari fertilisasi 

hingga lahirnya bayi kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 

minggu (10 bulan atau 9 bulan) menurut kalender internasional. 

Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu 

berlangsung dalam 12 minggu (minggu ke-0 hingga minggu ke-

12), trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke-

27) dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga minggu ke-40) 

(Prawirohardjo, 2010; 213).  

 Manuaba (2010; 75) menjelaskan bahwa kehamilan merupakan 

mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi, 

spermatozoa dan ovum. Konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi 

(implantassi) pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang 

hasil konsepsi sampai aterem. 

Berdasarkan uraian definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau 

fetus di dalam tubuhnya. 
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2. Perubahan Fisiologis Kehamilan 

a. Uterus 

Uterus yang semula besarnya hanya sebesar jempol  atau 

beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi dan hiperpla-sia, 

sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Otot 

dalam rahim mengalami hiperplasia dan hipertrofi menjadi lebih besar, 

lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhan 

janin (Manuaba, 2010; h. 85-87). 

b. Ovarium 

Dengan adanya kehamilan, indung telur yang mengan-dung 

korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu 

(Manuaba, 2010; h. 92). 

c. Vagina dan Perineum 

Vagina dan vulva mengalami penimgkatan pembuluh darah 

karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin berwarna merah 

dan kebiru-biruan (tanda chadwicks) (Manuaba, 2010; 92 ) 

d. Payudara 

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudara 

menjadi semakin lunak. Seletah bulan kedua payudara akan 

bertambah ukurannya dan vena – vena dibawah kulit akan lebih 

terlihat. Puting payudara akan lebih besar, kehitaman, dan tegak. 

Areola akan lebih besar dan kehitaman. Kelenjar sebasea dari areola 

akan membesar dan cenderung menonjol keluar (Prawirohardjo, 

2010; h. 179 ) 
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e. Sirlukasi Darah 

Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih 

besar dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran 

darah (hemodelusi). Sel darah merah semakin meningkat jumlahnya 

untuk dapat mengimbangi pertumbuhan janin dalalm rahim, tetapi 

pertambahan sel darah tidak seimbang dengan peningkatan volume 

darah sehingga terjadi hemodelusi yang disertai anemia fisiologis 

(Manuaba, 2010; h. 93). 

f. Sistem Respirasi 

Kapasitas paru secara total menurun 4-5% dengan adanya 

elevasi diafragma. Fungsi respirasi juga mengalami peru-bahan. 

Respirasi rate 50% mengalami peningkatan, 40% pada tidal volume 

dan peningkatan konsumsi oksigen 15–20% diatas kebutuhan 

perempuan tidak hamil (Aprillia, 2010; h. 71-72). 

g. Sistem pencernaan 

Seiring dengan makin membesarnya uterus, lambung, dan 

usus akan tergeser. Perubahan yang nyata terjadi pada penurunan 

motilitas otot polos pada traktus digestivus. Mual terjadi akibat 

penurunan asam hidrokloroid dan penurunan motilitas, serta 

konstipasi akibat penurunan motilitas usus besar. Gusi akan menjadi 

lebih hiperemis dan lunak sehingga dengan trauma sedang saja bisa 

menyebabkan perdarahan. Epulis selama kehamilan akan muncul. 

Hemorroid juga merupakan suatu hal yang sering terjadi akibat 

konstipasi dan peningkatan tekanan vena pada bagian bawah karena 

pembesa-ran uterus ( Prawirohardjo. 2010; h. 185 ) 
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h. Sistem perkemihan 

Karena pengaruh desakan hamil muda dan turunnya kepala 

bayi pada hamil tua, terjadi gangguan miksi dalam bentuk sering 

berkemih. Desakan tersebut menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh. Hemodelusi menyebabkan metabo-lisme air makin 

lancar sehingga pembentukan urine akan bertambah (Manuaba, 

2010; h. 94) 

i. Tanda chadwicks 

Tanda chadwicks adalah perubahan warna menjadi kebiruan 

atau gangguan pada vulva, vagina, dan serviks. Tanda Goodell 

adalah perubahan konsistensi (yang dianalogikan dengan konsistensi 

bibir) serviks dibandingkan dengan konsistensi kenyal (dianalogikan 

dengan ujung hidung) pada saat hamil. Tanda Hegar adalah 

pelunakan dan kompresibilitas ismus serviks sehingga ujung-ujung 

jari seakan dapat ditemukan apabila ismus ditekan dari arah yang 

berlawanan (Prawiroharjo, 2010; 217) 

3. Tanda dan Gejala Kehamilan 

a. Tanda-tanda dugaan hamil menurut  

Manuaba (2010; 107) menjelaskan bahwa tanda-tanda 

dugaaan hamil yaitu : 

1)  Amenore 

Amenore (terlambat datang bulan). Konsepsi dan nidasi 

menyebabkan tidak terjadinya pembentukan folikel de Graff dan 

ovulasi. Dengan mengetahui hari pertama haid terakhir dengan 
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perhitungan rumus Naegle, dapat ditentukan perkirakan 

persalinan. 

2)  Mual dan muntah 

Mual (nausea) dan muntah (emesis). Pengaruh estrogen 

dan progesteron menyebabkan pengeluaran asam lambung yang 

berlebihan. Mual dan muntah terutama pada pagi hari 

disebut morning sickness. Dalam batas yang fisiologis, keadaan 

ini dapat dibatasi. Akibat mual dan muntah, nafsu makan 

berkurang. 

3) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut ngidam. 

4) Syncope atau pingsan 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan syaraf pusat dan 

menimbulkan syncope atau pingsan. Keadaan ini menghilang 

setelah usia kehamilan 16 minggu. 

5)   Payudara tegang 

Pengaruh estrogen, progesteron dan somatotropin 

menimbulkan deposit lemak, air dan garam pada payudara. 

Payudara membesar dan tegang. Ujung syaraf tertekan 

menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil pertama. 

6)   Sering miksi atau Buang Air Kecil (BAK) 

Desakan rahim ke depan menyebabkan kendung kemih 

cepat terasa penuh dan sering BAK. Pada trimester kedua, gejala 

ini sudah menghilang. 
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7)  Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, 

menyebabkan kesulitan untuk Buang Air Besar (BAB). 

8)   Pigmentasi kulit 

Keluarnya Melanophore Stimulating Hormone (MSH) hipofisis 

anterior menyebabkan pigmentasi kulit di sekitar pipi (kloasma 

gravidarum), pada dinding perut (strie livid, strie albikan, linea alba 

dan linea nigra) dan sekitar payudara (hiperpigmentasi areola 

payudara, puting susu makin menonjol) di sekitar pipi (kloasma 

garvidarum). 

9)  Epulis 

Hipertrofi gusi yang disebut epulis, dapat terjadi bila hamil. 

10) Varises atau penampakkan pembuluh darah vena. 

Adanya pengaruh dari estrogen dan progesteron terjadi 

penampakkan pembuluh darah vena, terutama bagi mereka yang 

mempunyai bakat. Penampakkan pembuluh darah itu terjadi di 

sekitar genitalia eksterna, kaki dan betis dan payudara. 

Penampakkan pembuluh darah ini dapat menghilang setelah 

persalinan. 

b.  Tanda tidak pasti kehamilan 

Manuaba (2010; 108) tanda tidak pasti dalam kehamilan yaitu 

rahim membesar sesuai dengan tuanya hamil, pada pemeriksaan 

dalam dijumpai tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piscaseck, 

kontraksi Braxton-Hicks dan teraba balotemen, pemeriksaan tes 

biologis kehamilan positif tetapi sebagian kemungkinan positif palsu. 
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c.  Tanda pasti kehamilan menurut Manuaba (2010 : 109) yaitu : 

1) Gerakan janin dalam rahim 

Terlihat atau teraba gerakan janin. Teraba bagian-bagian janin. 

2) Denyut Jantung Janin (DJJ) 

Didengar dengan stetoskop Laenec, alat kardiotokografi, alat 

Doppler. Dilihat dengan Ultrasonografi (USG). Pemeriksaan 

dengan alat Rontgen untuk melihat kerangka janin (sekarang 

sudah tidak dipakai). 

4. Diagnosis Banding Kehamilan 

Diagnosa banding kehamilan menurut Mochtar (2011; 37) sesuatu 

kehamilan kadang kala harus dibedakan dengan keadaan atau penyakit 

yang menimbulkan keraguan dalam pemeriksaan : 

a. Hamil palsu (pseudocyesis = kehamilan spuria): 

Gejala dapat sama dengan kehamilan, seperti amenorea, perut 

membesar,  air susu keluar, bahkan wanita tersebut merasakan 

gerakan janin. Namun, pada pemeriksaan, uterus tidak membesar, 

tanda kehamila lain dan reaksi kehamilan negatif. 

b. Moima uteri  

Perut dan  rahim membesar, tetapi pada perabaan, rahim terasa 

padat kadang kala berbenjol-benjol. Tanda kehamilan negatif dan 

tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan lainya. 

c. Kista ovarium 

Perut membesar, bahkan makin bertambah besar, tetapi pada 

pemeriksaan dalam, rahim teraba sebesar biasa. Reaksi kehamilan 

negatif, tanda-tanda kehamilan lain negatif. 
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d. Kandung kemih penuh dan terjadi retensi urin. Pada pemasangan 

kateter, keluar banyak urin. 

e. Hematometra 

Uterus membesar karena terisi darah yang disebabkan himen 

imperforata, stenosis vagina atau serviks. 

5. Standar Asuhan Kehamilan 

Dalam melaksanakan pelayanan antenatal care ada 10 standar 

pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau, tenaga kesehatan. 

Yang dikenal dengan 10T, pelayanan atau asuhan standar minimal 10T 

adalah sebagai berikut (Sulistiyawati, 2012;h 121) : 

1. Timbang berat badan dan ukuran tinggi badan 

2. Pemeriksaan tekanan darah  

3. Nilai status gizi (nilai lengan atas) 

4. Pemeriksaan puncak Rahim (tinggi fundus uteri) 

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 

6. Skrining status imunisasi tetanus dan diberikan imunisasi tetanus 

toksoid (TT) 

7. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

8. Tes laboratorium (rutin dan khusus) 

9. Tata laksanaan kasus  

10. Temu wicara (konseling) termasuk perencanaan persalinan, 

pencegahan, komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan. 

6. Ketidaknyamanan selama kehamilan 

Ketidaknyamanan umum yang sering teradi pada ibu selama 

menjalani keamilan, adalah sebagai berikut:  
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1. Nausea  

Sering diartikan keliru sebagai morning sickness, tetapi paling sering 

terjadi pada siang atau sore hari atau bahkan sepanjang hari(Varney, 

2007; hal 536-544). 

2. Ptialisme (Salivasi Berlebihan) 

Ptialisme merupakan kondisi yang tidak lazim, yang dapat disebabkan 

oleh peningkatan keasaman didalam mulut atau peningkatan zat pati 

yang menstimulasi kelenjar saliva pada wanita yang rentan 

mengalami sekresi berlebihan (Varney, 2007; hal 536-544). 

3. Keletihan  

Salah satu dugaan adalah bahwa keletihan diakibatkan oleh 

penurunan drastic laju metabolism dasar pada awal kehamilan, tetapi 

alasan ini masih belum jelas (Varney, 2007; hal 536-544). 

4. Nyeri punggung bagian atas  

Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester pertama akibat 

peningkatan payudara yang mrembuat payudara menjadi lebih berat 

(Varney, 2007; hal 536-544). 

5. Leukorea  

Leukorea adalah sekresi vagina dalam jumlah besar, dengan 

konsistensi kental atau cair, yang dimulai pada trimester 

pertama.Sekresi ini bersifat asam meskipun basil ini berfungsi untuk 

melindungi ibu dan janin dari kemungkinan infeksi yang mengancam, 

tetpai basil ini merupakan medium yang dapat mempercepat 

pertumbuhan organisme yang bertanggung jawab terhadap terjadinya 

vaginitis (Varney, 2007; hal 536-544). 
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6. Sering kencing 

Sering kencing, karena kandung kencing semakin tertekan oleh rahim 

sehingga daya tampungnya semakin berkurang (Wibisono dan Dewi, 

2009: 44). 

7. Nyeri ulu hati 

Nyeri ulu hati timbul menjelang akhir trimester kedua dan bertahan 

hingga trimester ketiga adalah kata lain untuk regurgitasi atau refluks 

isi lambung yang asam menuju esophagus bagian bawah akibat 

peristaltis balikan (Varney, 2007; hal 536-544). 

8. Konstipasi  

Konstipasi diduga terjadi akibat penurunan peristaltis yang 

disebabkan relaksasi otot polos pada usu besar ketika terjadi 

peningkatan hormone progesterone (Varney, 2007; hal 536-544). 

9. Hemoroid  

Hemoroid sering didahului dengan konstipasi, oleh karena iu semua 

penyebab konstipasi berpotensi menyebabkan hemoroid (Varney, 

2007; hal 536-544). 

10. Kram tungkai  

Kram kaki disebabkan oleh gangguan asupan kalsium atau asupan 

kalsium yang tidak adekuat atau ketidakseimbangan rasio kalsium 

dan fosfor dalam tubuh (Varney, 2007; hal 536-544). 

11. Edema dependen 

Edema dependen pada kaki timbul akibat sirkulasi vena pada 

ekstremitas bagian bawah (Varney, 2007; hal 536-544). 
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12. Varises 

Varises dapat disebabkan oleh gangguan sirkulasi vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah (Varney, 

2007; hal 536-544). 

13. Dyspareunia  

Nyeri saat berhubungan seksual selama kehamilan (Varney, 2007; hal 

536-544). 

14. Insomnia  

Sulit tidur karena posisi tidak bisa senyaman sebelumnya. Jika tidur 

terlentang , akan timbul rasa sesak karena himpitan dari rahim. Oleh 

karena itu, dianjurkan untuk tidur miring (Wibisono dan Dewi, 2009: 

43) 

15. Nyeri punggu  

Nyeri punggung selama kehamilan merupakan masalah yang relatif 

umum. Janin yang tumbuh dapat menyebabkan masalah postur tubuh 

dan mendekati akhir masa kehamilan, posisi bayi dapat menekat saraf 

dan menyebabkan nyeri punggung (Bull & Archad, 2007: 138). 

16. Sesak napas  

Sesak napas merupakan ketidaknyamanan terbesar yang dialami 

pada trimester ke-3.Selama periode ini uterus membesar hingga 

terjadi penekanan diafragma Varney, 2007; hal 536-544). 

17. Kesemutan  

Pertumbuhan pada pusat gravitasi akibat uterus membesar dan 

bertambah berat dapat menyebabkan wanita dengan mengambil 

postur dengan posisi bahu terlalu jauh ke belakang dan kepala 
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antefleksi sebagai upaya menyeimbangkan bert bagian depannya dan 

lengkung punggungnya Varney, 2007; hal 536-544). 

18. Sindrom hipotensi terlentang 

Sindrom ini menyebabkan wanita merasa seperti ingin pingsan dan ia 

menjadi tidak sadarkan diri bila masalah tidak teratasi Varney, 2007; 

hal 536-544). 

7. AsuhanAntenal Care 

Asuhan antenatal adalah upaya preventif program pelayanan 

kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal 

melalui serangkaian kegiatan pemantuan rutin selama kehamilan 

(Prawirohardjo, 2010; 278).Antenatal care adalah pengawasan sebelum 

persalinan terutama ditunjukan pada pertumbuhan dan perkembangan 

janindalam rahim (Manuaba, 2010; 110). 

a. Tujuan Antenal Care 

Secara khusus, pengawasan antenatal care bertujuan untuk: 

1) Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat 

saat kehamilan, persalinan, dan masa nifas. 

2) Mengenal dan menangani penyakit yang menyertai hamil, 

persalinan, dan masa nifas. 

3) Memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas. 

4) Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal 

(Manuaba, 2010; 111). 

Tujuan umum adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan 

mental ibu dan anak selama dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, 
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dengan demikian, didapatkan ibu dan anak yang sehat (Rustam, 

2011; 38). 

b. Jadwal pemeriksaan antenatal care menurut Manuaba ( 2010: 114) 

1) Trimester I dan II 

a) Setiap sebulan sekali 

b) Diambil data tentang laboratorium 

c) Pemeriksaan ultrasonografi 

d) Nasehat tentang diet empat sehat lima sempurna 

e) Observasi adanya penyakit yang dapat mempengaruhi 

kehamilan, komplikasi kehamilan, dan imunisasi tetanus 1. 

2) Trimester III 

a) Setiap dua minggu sekali sampai ada tanda kelahiran 

b) Evaluasi data laboratorium untuk melihat hasil pengobatan 

c) Diet empat sehat lima sempurna 

d) Pemeriksaan ultrasonografi 

e) Imunisasi tetanus II 

f) Observasi adanya penyakit yang menyertai kehamilan, 

komplikasi hamil trimester tiga 

g) Rencana pengobatan 

h) Nasihat tentang tanda inpartu, kemana harus datang untuk 

melahirkan. 

Menurut Francichandra (2010), kebijakan program 

pelayanan asuhan antenatal harus sesuai standar yaitu “14 T” 

meliputi : 
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a) Tinggi badan dan timbang berat badan 

Bandingkan berat badan sebelum hamil, catat jumlah 

kg berat badan beberapa minggu sejak kunjungan terakhir, 

catat pola perkembangan berat badan. Pada pemeriksaan 

kehamilan pertama, perhatikan apakah berat badan ibu sesuai 

dengan tinggi badan ibu dan usia kehamilan. Berat badan ibu 

hamil bertambah 0,5 kg perminggu atau 6,5 kg sampai 16,5 kg 

selama kehamilan teori ini menurut Manuaba (2010 : 95). Bila 

peningkatan berat badan kurang dari 0,5 kg perminggu, 

perhatikan apakah ada malnutrisi. Awasi adanya pertumbuhan 

janin terhambat, insufisiensi plasenta, kemungkinan kelahiran 

prematur. Bila peningkatan berat badan lebih dari 0,5 kg 

perminggu, perhatikan adanya diabetes melitus, kehamilan 

ganda, hidramion dan makrosomia (Kusmiyati, 2010 : 32). 

b) Tekanan darah 

Mengukur tekanan darah dilakukan pada saat pertama 

kali mencatat riwayat klien, sebagai data dasar. Pada saat 

setiap pemeriksaan antenatal. Selama persalinan. Pada 

kondisi klinis yang telah ditetapkan, misalnya syok dan 

perdarahan, serta gejala-gejala seperti sakit kepala, 

penglihatan kabur dan proteinuria. Hipertensi akibat 

kehamilan. Bayi preterm atau bayi sakit. Transfusi darah. 

Selama dan setelah pembedahan. 

c) Tinggi Fundus Uteri (TFU) 
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d) Pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

Dimulai dengan memberikan 1 tablet sehari sesegera 

mungkin setelah rasa mual hilang. Setiap ibu hamil minimal 

mendapat 90 tablet selama kehamilannya. Setiap tablet besi 

mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 60 mg) dan asam folat 

0,5 mg (Kusmiyati, 2009 : 169). 

e) Tetanus Toksoid (TT) 

Menurut Rukiyah (2011; 7) bahwa imunisasi TT pertama 

diberikan pada usia kehamilan 16 minggu dan imunisasi TT 

kedua diberikan 4 minggu setelah TT pertama. 

Tabel 2. 1 Jadwal Pemberian Imunisasi TT 

Antigen Interval (selang 
waktu minimal) 

Lama 
perlindungan % perlindungan 

TT1 Pada kunjungan 
antenatal pertama - - 

TT2 4 minggu setelah 
TT1 3 tahun 80% 

TT3 6 bulan setelah TT2 5 tahun 95% 
TT4 1 tahun setelah TT3 10 tahun 95% 

TT 5 1 tahun setelah TT4 25 tahun/ 
seumur hidup 99% 

 
f) Tes atau pemeriksaan hemoglobin (hb) 

Menurut teori Prawirohardjo (2010 : 281), kadar hb normal 

menurut WHO 11 gr% dan menurut Depkes 10 gr%. 

g) Pemeriksaan Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL) 

Tes laboratorium untuk mendeteksi penyakit menular 

seksual dan HIV/AIDS, sifilis. 

h) Perawatan payudara (tekan pijat payudara) 

i) Pemeliharaan tingkat kebugaran (senam hamil) 

j) Temu wicara atau konseling 
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Mencakup tentang komunikasi, informasi dan edukasi 

yang dilakukan oleh bidan kepada ibu hamil yang bertujuan 

untuk memberikan pelayanan antenatal berkualitas untuk 

mendeteksi dini komplikasi kehamilan. 

k) Tes atau pemeriksaan urin protein 

l) Tes atau pemeriksaan urin reduksi 

m) Terapi iodium kapsul (khusus daerah endemik gondok) 

n) Pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria 

8. KEK Pada Ibu Hamil (Kekurangan Energi Kronis) 

Risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan 

dimana remaja putri/wanita mempunyai kecenderungan menderita 

KEK (Arisman, 2009). 

Ibu KEK adalah ibu yang ukuran LILAnya < 23,5 cm dan 

dengan salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut : a.Berat 

badan ibu sebelum hamil < 42 kg. b.Tinggi badan ibu < 145 cm. 

c.Berat badan ibu pada kehamilan trimester III < 45 kg. d.Indeks masa 

tubuh (IMT) sebelum hamil < 17,00 e.Ibu menderita anemia (Hb < 11 

gr %) (Weni, 2010). 

Lingkaran Lengan Atas (LILA) mencerminkan tumbuh 

kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh banyak 

oleh cairan tubuh. Pengukuran ini berguna untuk skrining malnutrisi 

protein yang biasanya digunakan oleh DepKes untuk mendeteksi ibu 

hamil dengan resiko melahirkan BBLR bila LILA < 23,5 cm 

(Wirjatmadi, 2007). Pengukuran LILA dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah seseorang menderita Kurang Energi Kronis. Ambang batas 
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LILA WUS dengan risiko KEK di Indonesia adalah 23.5 cm. Apabila 

ukuran kurang dari 23.5 cm atau dibagian merah pita LILA, artinya 

wanita tersebut mempunyai risiko KEK, dan diperkirakan akan 

melahirkan berat bayi lahir rendah (Arisman, 2007). 

9. Komplikasi Selama Kehamilan 

a. Perdarahan 

Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan 

dibawah 20 minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran. 

Penyebab yang sama dan menimbulkan gejala perdarahan pada 

kehamilan muda dan ukuran pembesaran uterus yang diatas 

normal, pada umumnya disebabkan oleh mola hidatidosa. 

Perdarahan pada kehamilan muda dengan uji kehamilan yang 

tidak jelas, pembesaran uterus yang tidak sesuai (lebih kecil) dari 

usia kehamilan, dan adanya massa di adneksa biasanya 

disebabkan oleh kehamilan ektopik. Perdarahan pada usia 

kehamilan lanjut atau diatas 20 minggu pada umumnya 

disebabkan oleh plasenta previa (Prawirohardjo, 2010; 282-284). 

b. Preeklampsia 

Pada umumnya ibu hamil dengan usia kehamilan diatas 20 

minggu disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal 

sering di asosiasikan dengan preeklampsia. Gejala dan tanda lain 

dari preeklampsia adalah sebagai berikut (Prawirohardjo, 2010; 

282-284): 
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1) Hipperefleksia (iritabilitas susuan saraf pusat). 

2) Sakit kepala atau sefalgia (frontal atau oksiital) yang tidak 

membaik dengan pengobatan umum. 

3) Gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, skotomata, 

silau atau berkunang-kunang. 

4) Nyeri epigastrik 

5) Oliguria (luaran kurang dari 500 ml/24 jam) 

6) Tekanan darah sistolik 20-30 mmHg dan diastolik 10-20 

mmHg diatas normal 

7) Proteinuria (diatas positif 3) 

8) Edema menyeluruh 

c. Nyeri hebat di Daerah Abdominopelvikum 

Bila hal tersebut diatas terjadi pada kehamilan trimester 

kedua atau ketiga dan disertai dengan riwayat dan tanda-tanda di 

bawah ini, maka diagnosanya mengarah pada solusio plasenta, 

baik dari jenis yang disertai perdarahan (Revealed) maupun 

tersembunyi (concealed): 

1) Trauma abdomen. 

2) Preeklampsia. 

3) Tinggi fundus uteri lebih besa dari usia kehamilan. 

4) Bagian-bagian janin sulit teraba. 

5) Uterus tegang dan nyeri. 

6) Janin mati dalam rahim (Prawirohardjo, 2010; 282-284). 

Menurut Prawirohardjo(2010 : 282-284) menambahkan bahwa 

gejala dan tanda lain yang harus diwaspadai. Beberapa gejala dan 
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tanda lain yang berkaitan dengan gangguan serius selam kehamilan 

adalah sebagai berikut : 

a. Muntah berlebihan yang berlangsung selama kehamilan. 

b. Disuria. 

c. Menggigil atau demam. 

d. Ketuban pecah dini atau sebelum waktunya. 

e. Uterus lebih besar dari usia kehamilan sesungguhnya  

10. Standar pemeriksaan kesehatan ibu hamil 

Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal Care sedikitnya 4 

kali selama Kehamilan yaitu : 

1. 1 kali pada Kehamilan triwulan pertama antara 0 hingga 13 

minggu. 

2. 1 kali pada Kehamilan triwulan kedua antara 14 hingga 27 

minggu. 

3. 2 kali Kehamilan triwulan ketiga antara 28 hingga 40 minggu. 

(Sulistyawati, 2012; h.4). 

 
B. PERSALINAN 

A. Pengertian  

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin 

+ uri) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim melalui jalan lahir atau 

dengan jalan lahir (Mochtar, 2011; 69). 

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi 

persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks dan 

diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2007; 672). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Melinda Yunita Sari, Kebidanan DIII UMP, 2016



29 
 

Persalinan disertai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan 

menyebabkan perubahan pada servik (membuka dan menipis) dan 

berakhirnya dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum inpartu 

jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan penambahan servik (APN, 

2007; 37). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan pengertian 

dari persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. 

B. Teori Terjadinya Persalinan  

Manuaba (2010 : 168) menjelaskan bahwa teori terjadinya 

persalinan, yaitu:  

a. Teori keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas 

tertentu. Setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi sehingga 

persalinan dimulai. 

b. Teori penurunan hormon 

Hormon progesteron menurun menjadikan otot rahim sensitif terhadap 

oksitosin, akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai 

tingkat penurunan progesteron. 

c. Teori oksitosin 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior, perubahan 

keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas 

otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi. Dengan menurunnya 

konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan maka oksitosin 

dapat meningkatkan aktivitasnya sehingga persalinan dapat mulai. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Melinda Yunita Sari, Kebidanan DIII UMP, 2016



30 
 

d. Teori pengaruh prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningkat pada usia kehamilan 15 minggu 

yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin saat hamil 

dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi 

dikeluarkan dan dapat dianggap pemicu terjadinya persalinan. 

e. Teori plasenta menjadi tua 

Dengan bertambahnya usia kehamilan plasenta menjadi tua dan 

menyebabkan vili korialis mengalami perubahan sehingga kadar 

estrogen dan progesteron turun. 

f. Teori distensi rahim 

Keadaan uterus yang terus membesar dan menjadi tegang 

mengakibatkan iskemia otot-otot uterus sehingga mengganggu 

sirkulasi uteroplasenter. 

g. Teori berkurangnya nutrisi 

Teori ini ditemukan pertama kali oleh Hipokrates. Bila nutrisi pada 

janin berkurang, maka hasil konsepsi akan segera dikeluarkan. 

C. Tanda-Tanda Permulaan Persalinan 

Sebelum terjadi persalinan yang sebenarnya, beberapa minggu 

sebelumnya, wanita memasuki „‟ bulan-nya‟‟ atau „‟ minggu-nya‟‟ atau „‟ 

harinya‟‟ yang disebut kala pendahuluan (prematory stage of labor). Kala 

pendahuluan memberika tand-tanda sebagai berikut: 

a. Lightening atau settling atau dropping 

Yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul, terutama pada 

primigravida. Pada multipara, hal tersebut tidak begitu jelas. 

b. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun 
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c. Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karena 

kandung kemih tertekan oleh bagian bawah janin. 

d. Perasaan nyeri di perut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-

kontraksi lemah, uterus kadang-kadang disebut „’false labor pains’’. 

e. Serviks menjadi lembek, mulai mendatar, dan sekresinya bertambah, 

mungkin bercampur darah (bloody show)(Rustam Mochtar, 2011 : 

70) 

f. Perubahan serviks 

Mendekati persalinan, serviks semakin „‟matang‟‟ kalau tadinya 

selama masa hamil, serviks dalam keadaan menutup, panjang dan 

lunak, sekarang serviks masih lunak, dengan konsistensi seperti 

puding, dan mengalami sedikit penipisan (effacement) dan 

kemungkinan sedikit dilatasi. 

g. Persalinan palsu 

Persalinan palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri, yang 

memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Kontraksi pada 

persalinan palsu sebenarnya timbul akibat kontraksi braxton hicks 

yang tidak nyeri, yang telah terjadi sejak sekitar enam minggu 

kehamilan. 

h. Ketuban pecah dini 

Pada kondisi normal, ketuban pecah pada akhir kala satu persalinan. 

Apabila terjadi sebelum awitan persalinan, kondisi tersebut disebut 

ketuban pecah dini (KPD) (Varney, 2007 : 673). 
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D. Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Persalinan 

Menurut Manuaba (2010; 169) bahwa faktor-faktor yang berperan 

dalam persalinan meliputi: Power (His/kontraksi otot rahim, kontraksi otot 

dinding perut, kontraksi diafragma pelvis atau kekuatan mengejan, 

keregangan dan kontraksi ligamentum rotundum), passenger (janin dan 

plasenta), passage (jalan lahir lunak dan jalan lahir tulang), psikis ibu 

bersalin, penolong. 

E. Tanda-Tanda Persalinan  

Menurut Mochtar (2010; 70) menjelaskan bahwa tanda-tanda 

persalinan yaitu: 

a. Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan 

teratur. 

b. Keluar lendir bercampur darah (show) yang lebih banyak karena 

robekan-robekan kecil pada serviks. 

c. Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. 

d. Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada 

pembukaan. 

F. Standar pemeriksaan kesehatan ibu hamil 

Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal Care sedikitnya 4 kali 

selama Kehamilan yaitu : 

4. 1 kali pada Kehamilan triwulan pertama antara 0 hingga 13 minggu. 

5. 1 kali pada Kehamilan triwulan kedua antara 14 hingga 27 minggu. 

6. 2 kali Kehamilan triwulan ketiga antara 28 hingga 40 minggu. 

(Sulistyawati, 2012; h.4). 
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G. Tahapan Persalinan  

Menurut Manuaba (2010; 173) tahapan persalinan ada 4 tahapan 

yaitu; 

a. Kala I 

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara 

pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan his, 

kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga parturien 

masih dapat berjalan-jalan. Lamanya kala I untuk primigrafida 

berlangsung 12 jam sedangkan multigrafida sekitar 8 jam. 

Berdasarkan kurfa friedman, di perhitungkan pembukaan primigrafida 

1 cm/jam dan pembukaan multigrafida 2 cm/jam. Dengan perhitungan 

tersebut maka waktu pembukaan lengkap dapat diperkirakan. 

Menurut (JNPK-KR, 2008; 39) kala satu persalinan dimulai 

sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat 

(frekuensi dan kekuatannya) sehingga serviks membuka lengkap (10 

cm). Kala satu persalinan terdiri atas dua fase, yaitu : 

1) Fase laten 

 Dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara lengkap, berlangsung hingga serviks 

membuka kurang dari 4 cm dan pada umumnya fase laten 

berlangsung hampir atau hingga 8 jam. 

2) Fase aktif, yaitu fase pembukaan yang lebih cepat yang terbagi 

menjadi 3 (Manuaba, 2010 : 173) yaitu : 

a)   Fase akselerasi (fase percepatan) dari pembukaan 3 cm 

sampai 4 cm yang dicapai dalam 2 jam. 
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b)  Fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm 

yang dicapai dalam 2 jam. 

c)  Fase deselerasi (kurangnya kecepatan) dari pembukaan 9 cm 

sampai 10 cm selama 2 jam 

b. Kala II  

Gejala utama kala II adalah: 

1) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit, dengan 

durasi 50 sampai 100 detik 

2) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti 

keinginan mengejan, karena tertekanya pleksus frankenhauser. 

4) Kedua kekuatan, his dan mengejan lebih mendorong kepala nayi 

sehingga terjadi kepala membuka pintu, suboksiput bertindak 

sebagai hipomoglion berturut-turut lahir ubun besa, dahi, hidung 

dan muka, dan kepala seluruhnya 

5) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar, yaitu 

penyesuaian kepala terhadap punggung. 

6) Stelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi ditolong 

dengan jalan: kepala dipegang pada os oksiput dan di bawah 

dagu, ditarik curam kebawah untuk meahirkan bahu depan, dan 

curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang, setelah kedua 

bahu lahir, ketika dikait untuk melahirkan sisa badan bayi, bayi 

lahir diikuti oleh sisa air ketuban 

7) Lamanya kala II untuk primigrafida 50 menit dan multigravida 30 

menit. 
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c. Kala III 

Menurut JNPK-KR (2008; 101) yang menyatakan 

bahwa Manajemen Aktif Kala (MAK) III terdiri dari pemberian suntik 

oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir dengan dosis 

10 Internasional Unit (IU) secara Intra Muskular (IM), melakukan 

peregangan tali pusat terkendali dan masase fundus uteri selama 15 

detik. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan 

memperhatikan tanda-tanda seperti uterus menjadi bulat, uterus 

terdorong keatas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, 

tali pusat bertambah panjang, terjadi perdarahan. 

d. Kala IV 

Segera setelah kelahiran plasenta, sejumlah perubahan 

maternal terjadi pada saat stres fisik dan emosional akibat persalinan 

dan kelahiran mereda dan ibu memasuki penyembuhan pascapartum 

dan bonding (ikatan). Pemantauan pada kala IV yaitu : 

1) Evaluasi kontraksi uterus dan perdarahan. 

2) Inspeksi dan evaluasi serviks, vagina, dan perineum. 

3) Inspeksi dan evaluasi plasenta, membran, dan tali pusat. 

4) Pengkajian dan penjahitan setiap laserasi atau episiotomi. 

5) Evaluasi tanda-tanda vital dan perubahan fisiologis yang 

mengindikasikan pemulihan. 

H. Asuhan Persalinan 

Asuhan kebidanan pada persalinan dibagi IV tahap, yaitu 

a.  Kala I 

Menurut Sulistyawati dan Nugraheny (2010, hal. 75) asuhan-

asuhan kebidanan pada kala I yaitu: 
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1) Pemantauan terus menerus kemajuan persalinan menggunakan 

partograf;  

2) Pemantauan terus-menerus vital sign;  

3) Pemantauan terus menerus terhadap keadaan bayi;  

4) Pemberian hidrasi bagi pasien;  

5) Menganjurkan dan membantu pasien dalam upaya perubahan 

posisi dan ambulansi;  

6) Mengupayakan tindakan yang membuat pasien nyaman;  

7) Memfasilitasi dukungan keluarga.  

b. Kala II 

Menurut Rohani dkk (2011, hlm. 150) asuhan kala II persalinan 

merupakan kelanjutan tanggung jawab bidan pada waktu 

pelaksanaan asuhan kala I persalinan, yaitu sebagai berikut: 

1) Evaluasi kontinu kesejahteraan ibu;  

2) Evaluasi kontinu kesejahteraan janin;  

3) Evaluasi kontinu kemajuan persalinan;  

4) Perawatan tubuh wanita;  

5) Asuhan pendukung wanita dan orang terdekatnya beserta 

keluarga;  

6) Persiapan persalinan;  

7) Penatalaksanaan kelahiran;  

8) Pembuatan keputusan untuk penatalaksanaan kala II persalinan 

c. Kala III 

1) Memberikan pujian kepada pasien atas keberhasilannya; 

2) Lakukan manajemen aktif kala III;  
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3) Pantau kontraksi uterus;  

4) Berikan dukungan mental pada pasien;  

5) Berika informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh pasien 

dan pendamping agar proses pelahiran plasenta lancer;  

6) Jaga kenyamanan pasien dengan menjaga kebersihan tubuh 

bagian bawah (perineum)  

d. Kala IV 

Menurut Rohani dkk (2011, hlm. 234) secara umum asuhan 

kala IV persalinan adalah:  

1) Pemeriksaan fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 

30 menit jam ke 2. Jika kontraksi uterus tidak kuat, masase uterus 

sampai menjadi keras.  

2) Periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan tiap 

15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam ke 2.  

3) Anjurkan ibu untuk minum untuk mencegah dehidrasi.  

4) Bersihkan perineum dan kenakan pakaian yang bersih dan kering.  

5) Biarkan ibu beristirahat karena telah bekerja keras melahirkan 

bayinya, bantu ibu posisi yang nyaman.  

6) Biarkan bayi didekat ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan 

bayi.  

7) Bayi sangat bersiap segera setelah melahirkan. Hal ini sangat 

tepat untuk memberikan ASI  

8) Pastikan ibu sudah buang air kecil tiga jam pascapersalinan.  

9) Anjurkan ibu dan keluarga mengenal bagaimana memeriksa 

fundus dan menimbulkan kontraksi serta tanda-tanda bahaya ibu 

dan bayi. 
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I. Langkah Asuhan Persalinan Normal (APN) 

Menurut buku pedoman Asuhan Persalinan Normal 

(APN) (2007) prosedur persalinan normal antara lain : 

a. Mengenali tanda dan gejala kala II 

Mendengarkan dan melihat adanya tanda-tanda persalinan kala dua. 

Ibu merasa dorongan kuat untuk meneran, ibu merasakan tekanan 

yang semakin meningkat pada rektum/vaginanya, perineum menonjol, 

vulva, vagina dan sfingter ani membuka. 

b. Menyiapkan pertolongan persalinan 

1) Memastikan perlengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan 

esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksanakan 

komplikasi ibu dan BBL. Untuk asfiksia tempat datar dan keras. 2 

kain dan 1 handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan 

jarak 60 cm dari tubuh bayi. Menggelar kain di atas perut ibu dan 

tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi. Menyiapkan oksitosin 10 

unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partus set. 

2)   Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 

3)   Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. 

Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali 

pakai/pribadi yang bersih. 

4)   Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk 

semua pemeriksaan dalam. 

5)   Masukan oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan 

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi/steril. 
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c. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik 

1) Membersihkan vulva, perineum, menyekanya dengan hati-hati dari 

depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang 

sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina 

perineum anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya 

dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. 

Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah 

yang benar, mengganti sarung tangan jika terkontaminasi. 

2)   Dengan menggunakan teknik antiseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa serviks sudah lengkap, bila 

selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah 

lengkap lakukan amniotomi. 

3)   Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam 

larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan 

terbalik serta merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 

menit, mencuci tangan. 

4)   Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan 

bahwa DJJ dalam keadaan baik dan semua hasil-hasil penilaian 

serta asuhan lainnya dicatat pada partograf. 

d. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan 

meneran 

1)  Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai 

keinginannya, menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk 
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meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan 

ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan-temuan, menjelaskan kepada 

anggota bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi 

semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. 

2)   Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu meneran. 

3)  Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada 

dorongan untuk meneran. Bimbing ibu agar dapat meneran secara 

benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran 

dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu 

ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya. Anjurkan 

ibu untuk istirahat diantara kontraksi. Anjurkan keluarga untuk 

memberi semangat pada ibu. Berikan cukup asupan 

cairan. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk 

bila bayi tidak lahir setelah 2 jam meneran (primigravida) atau 1 

jam meneran (multigravida). 

4)   Anjurkan pada ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil 

posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk 

meneran dalam 60 menit. 

5) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, 

jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. 

6)   Letakkan kain bersih yang diletakkan 1/3 bagian di bawah bokong 

ibu. 

7)   Buka tutup partus set dan perhatikan kembali perlengkapan alat 

dan bahan. 

8)   Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 
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e. Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

1)   Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka 

vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi 

kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi 

untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. 

Anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas cepat dan 

dangkal. Dengan lembut, menyeka muka, mulut dan hidung bayi 

dengan kain atau kasa yang bersih. 

2)   Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan 

yang sesuai jika hal itu terjadi dan segera lanjutkan proses 

kelahiran bayi. 

3)   Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

4)   Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparietal. Menganjurkan ibu meneran saat kontraksi berikutnya 

dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar 

hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian 

dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk 

melahirkan bahu posterior. 

4)   Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. 

Mengendalikan kelahiran dan tangan bayi saat melewati 

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh 

bayi saat dilahirkan. 
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5)   Setelah tubuh dan tangan lahir, menelusurkan tangan yang ada di 

atas dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat 

punggung dan kaki lahir memegang kedua mata kaki bayi, dengan 

hati-hati membantu kelahiran bayi. 

f. Penanganan bayi baru lahir 

1) Melakukan penilaian, apakah bayi menangis kuat atau bernafas 

tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak kesulitan. Jika bayi tidak 

bernafas tidak menangis lakukan resusitasi. 

2) Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian lainnya kecuali 

bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah 

dengan handuk atau kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut 

ibu. 

3) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi 

dalam uterus (hamil tunggal). 

4) Beritahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin 10 unit agar uterus 

berkontraksi baik. 

5) Dalam waktu satu menit setelah bayi lahir suntikkan oksitosin 

secara IM di 1/3 paha bagian distal lateral. 

6) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan 

menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan 

urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang 

klem kedua 2 cm dari klem pertama. 

7) Memotong dan mengikat tali pusat, dengan satu tangan 

memegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan penjepitan tali 

pusat antara 2 klem tersebut atau steril pada satu sisi kemudian 
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melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan 

satu simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan 

dalam wadah yang telah disediakan. 

8) Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bayi sehingga bayi 

menempel di dada ibu/di perut ibu. Usahakan kepala bayi berada 

diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari posisi 

puting payudara ibu. 

9) Selimut ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di 

kepala bayi. 

g. Penatalaksanaan aktif persalinan kala III 

1) Pindahkan klem pada tali pusat hingga jarak 5-10 cm dari vulva. 

2) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas 

simfisis untuk mendeteksi. Tangan lain meregangkan tali pusat. 

3) Setelah uterus berkontraksi regangkan tali pusat kearah bawah 

sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah darso kranial 

secara hati-hati. Untuk mencegah inversio uterus jika plasenta 

tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan 

tunggu hingga kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. 

4) Lakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta 

terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat 

dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti 

proses jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan 

klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan 

plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit meregangkan 

tali pusat : Beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM. Lakukan 
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kateterisasi jika kandung kemih penuh. Minta keluarga untuk 

menyiapkan rujukan. Ulangi peregangan tali pusat 15 menit 

berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi 

lahir atau bila terjadi perdarahan segera lakukan plasenta manual. 

5) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan 

kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban 

terpilih kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah 

yang telah disediakan. Dan jika selaput ketuban robek, pakai 

sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa 

selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT untuk 

mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. 

6) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir lakukan 

masase uterus, letakkan tangan di fundus dan lakukan masase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus 

berkontraksi (fundus teraba keras). 

h. Menilai perdarahan 

1) Periksa kedua sisa plasenta baik bagian ibu maupun janin dan 

pastikan selaput ketuban utuh dan lengkap, masukkan plasenta 

kedalam kantong plastik atau tempat khusus. 

2) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. 

Lakukan penilaian bila laserasi menyebabkan perdarahan. 

i. Melakukan prosedur pasca persalinan 

1) Pastikan uterus berkontraksi baik dan tidak terjadi perdarahan 

pervaginam 

2) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit dengan ibu paling 
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sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan 

inisiasi menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama 

biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu 

dari satu payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama satu 

jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. 

3) Setelah satu jam lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, beri 

tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 mg IM di paha kiri 

anterolateral. 

4) Setelah 1 jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi 

hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi didalam 

jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Letakkan 

kembali bayi didada ibu bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 

jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. 

5) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam. 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinsan. 

Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Setiap 23-

30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak 

berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai untuk 

penatalaksanaan atonia uteri. 

6) Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase dan menilai 

kontraksi. 

7) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

8) Memeriksa nadi dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam 

pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama 1 jam 

kedua pasca persalinan. Memeriksa suhu ibu sekali setiap jam 
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selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan yag 

sesuai untuk temuan yang tidak normal. 

9) Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan 

baik (40-60 x/menit) serta suhu tubuh normal (36,5-37,5 oC). 

10) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 

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

setelah dekontaminasi. 

11) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat sampah yang 

sesuai. 

12) Bersihkan ibu dengan menggunakan air Desinfektan Tingkat 

Tinggi (DTT). Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. 

Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 

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

Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan 

yang diinginkannya. 

14) Dekontaminasi tempat tidur dengan larutan klorin 0,5 %. 

15) Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5 %. 

Balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 

selama 10 menit. 

16) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

17) Lengkapi partograf. 

C. NIFAS 

1. Pengertian  

Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya 

plasenta sampai dengan 6 minggu (42) hari setelah itu (Sarwono, 2010: 
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336 ). Puerperium (nifas) yang berlangsung selam 6 minggu atau 42 hari, 

merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya organ kandungan pada 

keadaan normal. Dijumpai dua kejadian yang penting pada puerperium, 

yaitu involusi uteris dan proses laktasi (Manuaba, 2010; 200). 

Masa nifas adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Lama nifas 

yaitu 6-8 minggu. Nifas dibagi menjadi 3 periode yaitu : 

a. Purperium dini 

 yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan. Dalam agama islam, dianggap telah bersih dan boleh bekerja 

setelah 40 hari. 

b. Puerperium intermediat 

Yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 

minggu 

c. Puerperium lanjut 

Yaitu waktu yang diperlukan untuk pilih dan kembali sehat sempurna, 

terutama jika selama hamil atau sewaktu persalinan timbul komplikasi. 

Waktu untuk mencapai kondisi sehat sempurna dapat berminggu-

minggu, bulanan, dan tahunan (Mochtar, 2011; 87). 

2. Perubahan fisiologis masa nifas 

Menurut Varney(2007 : 958 -962) perubahan fisiologis masa nifas, 

yaitu : 

a. Uterus 

Segera setelah pelahiran bayi, plasenta, dan selaput janin, beratnya 

sekitar 1000 gram. Berat uterus menurun sekitar 500 gram pada akhir 
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minggu pertama pascapartum dan kembali pada berat yang biasanya 

pada saat tidak hamil yaitu 70 gram pada minggu kedelapan 

pascapartum. 

b. Tinggi fundus uteri 

Penurunan ukuran yang cepat ini direfleksikan dengan perubahan 

lokasi uterus, yaitu uterus turun dari abdomen dan kembai menjadi 

organ panggul. Segera setelah pelahiran, tinggi fundus uteri (TFU) 

terletak sekitar dua per tiga hingga tiga per empat bagian atas antara 

simfisis pubis dan umbilikus. Letak TFU kemudian naik, sejajar 

dengan umbilikus dalam beberapa jam. TFU tetap terletak kira-kira 

sejajar (atau satu ruas jari di bawah) umbilikus selama satu / atau dua 

hari dan secara bertahap turun ke dalam panggil sehingga tidak dapat 

dipalpasi lagi di atas simfisis pubis setelah hari kesepuluh pasca 

partum 

Tabel 2.2 TFU dan berat uterus menurut masa involusi 
 

Involusi TFU Berat Uterus 
Bayi Lahir Setinggi Pusat 1000 gram 
Placenta Lahir 2 jari bawah pusat 750 gram 
1 minggu Pertengahan pusat simfisis 500 gram 
2 minggu Tidak teraba di atas simfisis 350 gram 
6 minggu Bertambah kecil 50 gram 
8 minggu Normal 30 gram 

                 (Mochtar, R, 2011:115) 

c. Serviks 

Segera setelah pelahiran, serviks sangat lunak, kendur, dan terkulai. 

Serviks mungkin memar dan edema, terutama di anterior jika terdapat 

tahanan anterior saat persalinan. Serviks tampak mengalami 

kongesti, menunjukkan banyaknya vaskularitas serviks. Serviks 

terbuka sehingga mudah dimasukkan dua hingga tiga jari. Serviks 
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kembali ke bentuk semula pada hari pertama dan kelunakan menjadi 

berkurang. 

d. Lochea 

Lochea adalah istilah untuk sekret dari uterus yang keluar melalui 

vagina selama puerperium. Karena perubahan warnanya, nama 

deskriptif lokia berubah: lokia rubra, serosa, atau alba. 

Tabel 2.3 Perubahan Lochea 
 

Lokia Waktu Warna Ciri-ciri 
Rubra 1-3 hari Merah 

kehitaman 
Terdiri dari sel desidua, 
verniks caseosa, rambut 
lanugo, sisa mekoneum 
dan sisa darah 

Sanguinolenta 3-7 hari Merah 
kekuningan 

Darah dan lendir 

Serosa 
 

7-14 hari Kekuningan/ 
kecoklatan 

Lebih sedikit darah dan 
lebih banyak serum, juga 
terdiri dari leukosit dan 
robekan laserasi plasenta 

Alba >14 hari Putih Mengandung leukosit, 
selaput lendir serviks dan 
serabut jaringan yang 
mati. 

 Sumber: Varney (2007 : 958) 

e. Vagina dan perineum 

Vagina dan Perineum Segera setelah pelahiran, vagina tetap terbuka 

lebar, mungkin mengalami beberapa derajat edema dan memar, dan 

celah pada introitus. Setelah satu hingga dua hari pertama 

pascapartum, tonus otot vagina kembali, celah vagina tidak lebar dan 

vagina tidak lagi edema. Sekarang vagina menjadi berdinding lunak, 

lebih besar dari biasanya, dan umumnya longgar. Ukurannya 

menurun dengan kembalinya rugae vagina sekitar minggu ketiga 

pascapartum. 
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f. Payudara 

Pengkajian payudara pada periode awal pascapartum meliputi 

penampilan dan integritas puting susu, memar atau iritasi jaringan 

payudara.karena posisi bayi pada payudara, adanya kolostrum, 

apakah payudara terisi air susu, dan adanya sumbatan duktus, 

kongesti, dan tanda-tanda mastitis potensial. 

g. Tanda-tanda vital 

1) Tekanan Darah Segera  setelah  melahirkan, banyak wanita 

mengalami peningkatan sementara tekanan darah sistolik dan 

diastolik, yang kembali secara spontan ke tekanan darah sebelum 

hamil selama beberapa hari. 

2) Suhu maternal kembali normal dari suhu yang sedikit meningkat 

selama periode intrapartum dan stabil dalam 24 jam pertama 

pascapartum.Denyut nadi yang meningkat selama persalinan 

akhir, kembali normal setelah beberapa jam pertama 

pascapartum. Hemoragia, demam selama persalinan, dan nyeri 

akut atau persisten dapat memengaruhi proses ini. Apabila denyut 

nadi di atas 100 selama puerperium, hal tersebut abnormal dan 

mungkin menunjukkan adanya infeksi atau hemoragi pascapartum 

lambat. 

3)  Sistem pernafasan 

Fungsi pernapasan kembali pada rentang normal wanita selama 

jam pertama pascapartum. Napas pendek, cepat, atau perubahan 

lain memerlukan evaluasi adanya kondisi-kondisi seperti kelebihan 

cairan, eksaserbasi asma, dan embolus paru. 
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3. Kunjungan masa nifas 

Tabel 2.4 Asuhan yang Diberikan Sewaktu Melakukan Kunjungan Masa 
Nifas 

 
Kunjungan Waktu Asuhan 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 

6-8 jam post 
partum 

Mencegah perdarahan masa nifas oleh 
karena atonia uteri. 
Mendeteksi dan perawatan penyebab 
lain perdarahan serta melakukan rujukan 
bila perdarahan berlanjut. 
Memberikan konseling pada ibu 
dan keluarga tentang cara 
mencegahperdarahan yang disebabkan atonia 
uteri. 
Pemberian ASI awal. 
Mengajarkan cara mempererat hubungan 
antara ibu dan bayi baru lahir. 
M enjaga bayi tetap sehat 
melalui pencegahan hipotermi. 
Setelah bidan melakukan 
pertolongan persalinan, maka bidan harus 
menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama 
setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu 
danbayi baru lahir dalam keadaan baik. 

 
 
 
 
 
 
II 

 
 
 
 
 
 

6 hari post 
partum 

Memastikan involusi uterus barjalan 
dengan normal, uterus berkontraksi dengan 
baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, 
tidak ada perdarahan abnormal. 
Menilai adanya tanda-
tanda demam, infeksi dan perdarahan. 
Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup 
Memastikan ibu mendapat makanan yang 
bergizi dan cukup cairan. 
Memastikan ibu menyusui dengan baik dan 
benar serta tidak ada tanda-tanda 
kesulitan menyusui. 
Memberikan konseling tentang perawatan bayi 
baru lahir. 

III 2 minggu 
post partum 

Asuhan pada 2 minggu post partum sama 
dengan asuhan yang diberikan pada 
kunjungan 6 hari post partum. 

IV 6 minggu 
post partum 

Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu 
selama masa nifas. 
Memberikan konseling KB secara dini 

Sumber: Pitriani dan Andriyani (2012) 

4. Tahapan masa nifas 

Tahapan masa nifas menurut Reva Rubin yang dikutip oleh 

Pitriani dan Andriyani (2012) adalah: 
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1) Periode Taking In (hari ke 1-2 setelah melahirkan) 

a) Ibu masih pasif dan tergantung dengan orang lain. 

b) Prhatian ibu tertuju pada kekhawatiran perubahan tubuhnya. 

c) Ibu akan mengulangi pengalaman-pengalaman waktu melahirkan. 

d) Memerlukan ketenganan dalam tidur untuk mengembalikan 

keadaan tubuh ke kondisi normal. 

e) Nafsu makan ibu biasanya bertambah sehingga membutuhkan 

peningkatan nutrisi. Kurangnya nafsu makan menandakan proses 

pengembalian kondisi tubuh tidak berlangsung normal. 

2) Periode Taking On/Taking Hold (hari ke 2-4 setelah melahirkan) 

a) Ibu memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan 

meningkatkan tanggung jawab akan bayinya. 

b) Ibu memfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuh, 

BAK, BAK dan daya tahan tubuh. 

c) Ibu berusaha untuk menguasai ketrampilan merawat bayi seperti 

menggendong, menyusui, memandikan dan mengganti popok. 

d) Ibu cenderung terbuka menerima nasehat bidan dan kritikan 

pribadi. 

e) Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa 

tidak mampu membesarkan bayinya, 

3) Periode LettingGo 

a) Terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan dipengaruhi oleh 

dukungan dan perhatian keluarga. 
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b) Ibu sudah mengambil tanggung jawab dalam merawat bayi dan 

memahami kebutuhan bayi sehingga akan mengurangi hak ibu 

dalam kebebasan dan hubungan sosial. 

c) Depresi postpartum sering terhadi pada masa ini. 

5. Standar asuhan kebidanan masa nifas 

Berikut ini  standart pelayanan nifas dalam kebidanan adalah 

(Dinkes Kediri, 2015): 

a. Standart 14 : Penanganan pada dua jam pertama setelah persalinan. 

Bidan melakukan pemantauan pada ibu dan bayi terhadap terjadinya 

komplikasi  dalam dua jam  setelah persalinan, serta melakukan 

tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan 

penjelasan tentang hal – hal yang mempercepat pulihnya kesehatan 

ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. 

b. Standart 15 : Pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. 

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan 

rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke enam setelah 

persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui 

penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan, atau 

perujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta 

memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan 

perorangan, makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian 

ASI, Imunisasi. Disamping standart untuk pelayanan kebidanan dasar 

(antenatal, persalinan, dan nifas ), berikut merupakan standart 

penanganan obstetric-neonatus yang harus dikuasai bidan untuk 

menyelamatkan jiwa ibu dan bayi : 
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c. Standart  21 : Penanganan perdarahan post partum primer 

Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam 

pertama setelah persalinan ( perdarahan postpartum primer ) dan 

segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan 

perdarahan 

d. Standart 22  : Penanganan perdarahan post partum sekunder 

Bidan  mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala 

perdarahan post partum sekunder, dan melakukan pertolongan 

pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau merujuknya 

e. Standart  23 : Penanganan sepsis puerpuralis 

Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis 

puerpuralis, serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya. 

6. Involusi Alat-Alat Kandungan 

a. Uterus  

Secara berangsur-angsur menjadi kecil (berinvolusi) sehingga 

akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 

b. Bekas implantasi uri 

Placental bed mengecil karena kontraksi dan menonjol ke kavum 

uteri dengan diameter 7,5 cm. Sesudah 2 minggu menjadi 3,5 cm, 

pada minggu keenam 2,4 cm, dan akhirnya pulih. 

c. Luka-luka pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan sembuh 

dalam 6-7 hari. 

d. Rasa nyeri  

Yang disebut after pains, (merian atau mulas-mulas) disebabkan 

kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pasca persalinan. 
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Perlu diberikan pengertian pada ibu mengenai hal tersebut dan jika 

terlalu mengganggu, dapat diberikan obat-obat anti nyeri dan anti 

mulas. 

e. Lochei adalah cairan sektret yang berasal dari cavum uteri (Mochtar, 

2011, 87). 

D. BAYI BARU LAHIR 

1. Definisi 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi 

belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan 

37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 

gram, nilai Apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan (Rukiyah, 2011 h; 2). 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir pada usia 

kehamilan 37-40 minggu dan berat badannya 2500-4000 gram. (Dewi, 

2011; h. 1). 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bayi 

lahir adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 

minggu dengan berat badan 2500-4000 gram. 

2. Penanganan Bayi Baru Lahir  

Jnpk-Kr (2008) menjelaskan bahwa pengangan bayi baru lahir 

adalah sebagai berikut: 

a. Mencegah pelepasan panas yang berlebihan 

Bayi baru lahir dapat mengalami kehilangan panas tubuhnya melalui 

proses konveksi, konduksi, evaporasi dan radiasi. 

1) Konduksi adalah proses hilangnya panas tubuh melalui kontak 

langsung dengan benda-benda yang mempunyai suhu lebih 

rendah dari suhu tubuh bayi. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Melinda Yunita Sari, Kebidanan DIII UMP, 2016



56 
 

2)  Konveksi adalah proses hilangnya panas melalui kontak dengan 

udara yang dingin disekitarnya, misalnya saat bayi berada di 

ruangan terbuka dimana angin secara langsung mengenai 

tubuhnya. 

3)   Evaporasi adalah proses hilangnya panas tubuh bayi bila bayi 

berada dalam keadaan basah, misalnya bila bayi tidak segera 

dikeringkan, setelah proses kelahirannya atau setelah mandi. 

4)   Radiasi adalah proses hilangnya panas tubuh bila bayi diletakkan 

dekat dengan benda-benda yang lebih rendah suhunya dari suhu 

tubuhnya, misalnya bayi diletakkan dalam tembok yang dingin. 

b. Cara mencegah hilangnya panas dari tubuh bayi 

Mengeringkan tubuh bayi dari cairan ketuban atau cairan lain dengan 

kain hangat dan kering untuk mencegah terjadinya hipotermi. Selimuti 

bayi dengan kain kering terutama bagian kepala. Ganti handuk atau 

kain yang basah. Jangan menimbang bayi dalam keadaan tidak 

berpakaian. Jangan memandikan setidak-tidaknya 6 jam setelah 

persalinan. Letakkan bayi pada lingkungan yang hangat (Jnpk-Kr, 

2008). 

c. Bebaskan atau bersihkan jalan nafas 

Bersihkan jalan nafas bayi dengan cara mengusap mukanya dengan 

kain atau kapas yang bersih dari lendir segera setelah kepala lahir. 

Jika bayi lahir bernafas spontan atau segera menangis, jangan 

lakukan penghisapan rutin pada jalan nafasnya. 
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d. Rangsangan taktil 

Mengeringkan tubuh bayi pada dasarnya merupakan tindakan 

rangsangan pada bayi dan mengeringkan tubuh bayi cukup 

merangsang upaya bernafas. 

e. Laktasi 

Laktasi merupakan bagian dari rawat gabung, setelah bayi 

dibersihkan, segera lakukan kontak dini agar bayi mulai mendapat 

ASI. Dengan kontak dini dan laktasi bertujuan untuk melatih refleks 

hisap bayi, membina hubungan psikologis ibu dan anak, membantu 

kontraksi uterus melalui rangsangan pada puting susu, memberi 

ketenangan pada ibu dan perlindungan bagi bayinya serta mencegah 

panas yang berlebih pada bayi. 

f. Mencegah infeksi pada mata 

Berikan tetes mata atau salep mata antibiotik 2 jam pertama setelah 

proses kelahiran. 

g. Identifikasi bayi 

Dengan membuat dan memeriksa catatan mengenai jam dan tanggal 

kelahiran bayi, jenis kelamin dan pemeriksaan tentang cacat bawaan. 

Selain itu identifikasi dilakukan dengan memasang gelang identitas 

pada bayi dan gelang ini tidak boleh lepas sampai penyerahan bayi. 

3. Kunjungan neonatal 

a. Kunjungan Neonatal hari ke-1 (KN 1) 

1) Untuk bayi yang lahir di fasilitas kesehatan pelayanan dapat di 

laksanakan sebelum bayi pulang dari fasilitas kesehatan (>24 jam) 
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2) Untuk bayi yang lahir di rumah ,bila bidan meninggalkan bayi 

sebelum 24 jam ,maka pelayanan dilaksanakan pada 6 jam 

setelah lahir.Hal yang di laksanakan : 

a) Jaga kehangatan tubh bayi 

b) Berikan Asi Ekslusif 

c) Cegah Infeksi 

d) Rawat tali Pusat 

b. Kunjungan neonatal hari ke 2- (KN 2) 

1) Jaga kehangatan tubuh bayi 

2) berikan Asi Ekslusif 

3) Cegah Infeksi 

4) Rawat tali Pusat 

c. Kunjungan neonatal minggu ke -3 (KN 3) 

Hal yang di lakukan meliputi : 

1) Memeriksa ada/tidaknya tanda bahaya atau gejala sakit pada 

bayi 

2) Menjaga kehangatan bayi 

3) Memberikan ASI Ekslusif (Kemenkes, 2010) 

4. Penilaian Bayi Baru Lahir 

Menurut Manuaba (2010; 205) bahwa penilaian bayi baru lahir 

dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian Apgar. Dalam 

melakukan pertolongan persalinan merupakan kewajiban untuk 

melakukan : Pencatatan (jam dan tanggal kelahiran, jenis kelamin bayi, 

pemeriksaan tentang cacat bawaan). Identifikasi bayi (rawat gabung, 

identifikasi sangat penting untuk menghindari bayi tertukar, gelang 
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identitas tidak boleh dilepaskan sampai penyerahan bayi). Pemeriksaan 

ulang setelah 24 jam pertama sangat penting dengan pertimbangan 

pemeriksaan saat lahir belum sempurna. 

Tabel 2.5 Apgar Skor 

Tampilan 0 1 2 

A Appearance 
(warna kulit) Pucat Badan merah, 

ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerah-
merahan 

P Pulse rate(frekuensi 
nadi) 

Tidak 
ada 

Kurang dari 100 
x/menit 

Lebih dari 100 
x/menit 

G 
Grimace (reaksi 
terhadap 
rangsangan) 

Tidak 
ada 

Sedikit gerak 
mimik, 
menyeringai 

Batuk dan bersin 

A Activity 
(tonus otot) 

Tidak 
ada 

Ekstremitas 
dalam sedikit 
fleksi 

Gerakan aktif 

R Resfiration (pernafa
san) 

Tidak 
ada 

Lemah/tidak 
teratur 

Baik/menangis 
kuat 

Sumber : Prawirohardjo (2011) 

Keterangan : 

a. Asfiksia berat     : Jumlah nilai 0 sampai 3 

b. Asfiksia sedang  : Jumlah nilai 4 sampai 6 

c. Vigerious baby   : Jumlah nilai 7 sampai 10 

5. Tanda-Tanda Bayi Normal 

Menurut Rukiyah (2011; 2) bahwa bayi baru lahir dikatakan normal 

jika mempunyai beberapa tanda antara lain appearance color (warna 

kulit), seluruh kulit kemerah-merahan, pulse (heart rate) atau frekuensi 

jantung <100 i="" menit="" nbsp="" x="">grimace  (reaksi rangsangan), 

menangis, batuk/bersin, activity (tonus otot), gerakan aktif, respiration 

(usaha nafas), bayi manangis kuat. 

6. Asuhan Bayi Baru Lahir 

a. Pencegahan infeksi 

BBL sangat rentan terhadap infeksi mikrooganisme yang 

terkontaminasi selama proses persalinan berlangsung maupun 
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beberapa saat setelah lahir. Oleh karena itu dalam asuhan BBL 

pastikan tangan, semua peralatan dan pakaian dalam keadaan 

bersih. 

b. Penilaian segera setelah lahir 

Penilaian meliputi apakah bayi cukup bulan, apakah air ketuban jernih 

dan tidak bercampur mekonium, apakah bayi menangis atau 

bernafas, apakah tonus otot bayi baik. 

c. Pencegahan kehilangan panas 

BBL dapat mengalami kehilangan panas tubuhnya melalui proses 

konduksi, konveksi, evaporasi dan radiasi. Segera setelah bayi lahir 

upayakan untuk mencegah hilangnya panas dari tubuh bayi, hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengeringkan tubuh bayi, selimuti bayi 

terutama bagian kepala dengan kain yang kering, jangan mandikan 

bayi sebelum suhu tubuhnya stabil, yaitu 6 jam setelah bayi lahir, 

lingkungan yang hangat 

d. Asuhan tali pusat 

Setelah tali pusat dipotong dan diikat, biarkan tali pusat tetap dalam 

keadaan terbuka tanpa mengoleskan cairan atau bahan apapun ke 

puntung tali pusat. Mengoleskan alkohol atau povidon iodin masih 

diperbolehkan, tetapi tidak dikompreskan karena akan menyebabkan 

tali pusat basah dan lembab. Jika tali pusat basah atau kotor 

bersihkan menggunakan air DTT dan sabun kemudian segera 

dikeringkan dengan kain atau handuk bersih. Apabila tali pusat 

berdarah, bernanah, kemerahan yang meluas dan berbau maka 

segera ke pelayanan kesehatan untuk segera ditangani. 
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e.  IMD 

Bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan kulit ibunya segera 

setelah lahir selama kurang lebih 1 jam. Bayi harus menggunakan 

naluri alamiahnya untuk melakukan IMD. 

f.    Manajemen laktasi 

Memberikan ASI dini akan membina ikatan emosional dan 

kehangatan ibu dan bayi. Manajemen laktasi meliputi masa antenatal, 

segera setelah bayi lahir, masa neonatal dan masa menyusui 

selanjutnya. 

g.   Pencegahan infeksi mata 

Pencegahan infeksi tersebut menggunakan antibiotika eritromisin 1%. 

Salep antibiotika harus tepat diberikan pada waktu satu jam setelah 

kelahiran. 

h.   Pemberian vitamin K1 

Pemberian K1 diberikan secara injeksi IM setelah kontak kulit ke kulit 

dan bayi selesai menyusu untuk mencegah perdarahan BBL akibat 

defisiensi vitamin K yang dialami sebagian BBL. 

i.    Pemberian imunisasi 

 Imunisasi hepatitis B bermafaat untuk mencegah infeksi hepatitis B 

terhadap bayi, terutama jalur penularan melalui ibu kepada bayi. 

Imunisasi ini diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1, pada saat 

bayi baru berumur 2 jam. 

j.  Pemeriksaan BBL 

 Pemeriksaan BBL dapat dilakukan 1 jam setelah kontak kulit ke kulit. 

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan antropometri. 
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7. Jadwal kunjungan neonatus 

Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga 

kesehatan minimal dua kali untuk mendapatkan pelayanan dan 

pemeriksaan kesehatan neonatal, baik didalam maupun diluar 

gedungpuskesmas, termasuk bidan di desa, polindes dan kunjungan ke 

rumah. Bentuk pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan 

neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian 

ASI  dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatn mata, tali 

pusat, kulit dan pemberian imunisasi) pemberian vitamin K dan 

penyuluhan neonatal di rumah menggunakan buku KIA. Standar 

pelayanan operasional minimal bidang kesehatan adalah kontak 

neonatus (0 – 28 hari) dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan 

pemeriksaan kesehatan dengan syarat usia 0 – 7 hari minimal 2 kali, usia 

8 sampai 28 hari minimal 1 kali (KN2) di dalam/diluar Institusi 

Kesehatan (DepKes RI, 2004). 

8. Tanda Bahaya Pada Bayi  

Prawirohardjo (2010; 139) menjelaskan bahwa sesak nafas, 

frekuensi pernafasan 60 kali/menit, gerak retraksi di dada, malas minum 

(menyusu), panas atau suhu tubuh badan bayi rendah, sianosis sentral 

(lidah biru), perut kembung, periode apnu, kejang/periode kejang-kejang 

kecil, merintih, perdarahan tali pusat, sangat kuning. 
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E. KELUARGA BERENCANA (KB) 

1. Pengertian 

Lebih dari 95% klien pascapersalinan ingin menunda kehamilan 

berikutnya paling sedikit 2 tahun lagi atau tidak ingin tambahan anak lagi. 

Konseling tentang keluarga berencana atau metode kontrasepsi 

sebaiknya sewaktu asuhan antenatal maupun pascapersalinan (Afandi, 

2012; 51). 

2. Manfaat Keluarga Berencana 

Setiap tahun, ada 500.000 perempuan meninggal akibat berbagai 

masalah yang melingkupi kehamilan, persalinan, dan pengguguran 

kandungan (aborsi) yang tak aman. KB bisa mencegah sebagian besar 

kematian itu. Di masa kehamilan umpamanya, KB dapat mencegah 

munculnya bahaya-bahaya akibat (Ekarini, 2008): 

a. Kehamilan terlalu dini 

Perempuan yang sudah hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 

tahun sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan. Karena 

tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh, belum cukup matang dan siap 

untuk dilewati oleh bayi. Lagipula, bayinya pun dihadang oleh risiko 

kematian sebelum usianya mencapai 1 tahun. 

b. Kehamilan terlalu “telat” 

Perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan 

melahirkan terancam banyak bahaya. Khususnya bila ia mempunyai 

problema-problema kesehatan lain, atau sudah terlalu sering hamil 

dan melahirkan. 
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c. Kehamilan-kehamilan terlalu berdesakan jaraknya 

Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan 

tubuh perempuan. Kalau ia belum pulih dari satu persalinan tapi 

sudah hamil lagi, tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran dan 

berbagai masalah bahkan juga bahaya kematian, menghadang. 

d. Terlalu sering hamil dan melahirkan 

Perempuan yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya 

kematian akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan lain, 

bila ia terus saja hamil dan bersalin lagi. 

3. Tujuan 

Keluarga berencana merupakan bagian dari upaya komprehensif 

untuk menurunkan AKI dan sebagai bagian dari Program KKB. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

pada Pasal 78 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dalam KB 

dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur 

untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas dan 

pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, 

fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan KB yang 

aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat (Kemenkes, 2013; 14) 

Menurut Sukarmini (2015) bahwa tujuan keluarga berencana di 

Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan khusus, yang 

dijabarkan sebagai berikut ini: 
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1. Tujuan umum  

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan 

NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi 

dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan 

kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. 

2. Tujuan khusus  

a. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat 

kontrasepsi. 

b. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. 

c. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara 

penjarangan kelahiran 

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 menyebutkan 

bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan 

dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan 

keluarga berkualitas. Disebutkan pula bahwa suami dan isteri 

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam 

melaksanakan KB dan bahwa dalam menentukan cara KB pemerintah 

wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan 

isteri (Kemenkes, 2013; 14). 
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4. Penapisan calon KB 

Tabel 2.6 Penampisan Calon Akseptor KB 

Prosedur Kontrasepsi 
pil  

kombinasi 

Suntikan 
kombinasi 
bulanan 

Pil 
progesteron 

Suntikan 
progesteron 

Implan AKDR 

Pemeriksaan 
payudara 

C C C C C C 

Pemeriksaan 
dalam 

C C C C C A 

Pemeriksaan 
penampisan 
kanker leher 
rahim 

C C C C C C 

Pemeriksaan 
laboratorium 
rutin 

C C C C C C 

Pemeriksaan 
hemoglobin 

C C C C C C 

Seleksi 
ISR/IMS: 
Anamnesis dan 
pemeriksaan 
fisik 

C C C C C A 

Penampisan 
ISR/HIV: 
Pemeriksaan 
laboratorium 

C C C C C B 

Penampisan 
tekanan darah 

C C C C C C 

Pemeriksaan 
payudara 

C C C C   

Pemeriksaan 
dalam 

C A C A A  

Pemeriksaan 
penampisan 
kanker leher 
rahim 

C C C C C  

Pemeriksaan 
laboratorium 
rutin 

C C C C C  

Pemeriksaan 
hemoglobin 

C C C B C  

Seleksi 
ISR/IMS: 
Anamnesis dan 
pemeriksaan 
fisik 

C C C C C  

Penampisan 
ISR/HIV: 
Pemeriksaan 
laboratorium 

C C C C C  

Penampisan 
tekanan darah 

C C C A C  

Sumber: Sitomarang (2014) 
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Keterangan: 

Kelas A : HARUS DIKERJAKAN, karena prosedur ini esensial dan 

berdampak pada keamanan dan efektivitas kontrasepsi 

dalam pemakaian metode ini. 

Kelas B : BISA DIKERJAKAN, karena prosedur ini mempunyai 

dampak pada keamanan dan efektivitas kontrasepsi ini. 

Bila pemeriksaan tidak dapat dilakukan harus 

diperhitungkan keuntungan-keuntungan dibandingkan 

metode kontrasepsi yang tersedia. 

Kelas C : TIDAK PERLU DIKERJAKAN, karena prosedur tidak 

mempunyai dampak terhadap keamanan dan efektibitas 

kontrasepsi metode ini. 

5. Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi 

a. Kontrasepsi Non-Hormonal 

1) Sanggama terputus (Koitus iterruptus) 

a) Definisi 

Penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi 

(Anwar, 2011; h.438). 

b) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-15) keuntungan senggama 

terputus, yaitu: 

(1) Efektif bila dilaksanakan dengan benar 

(2) Tidak mengganggu produksi ASI 

(3) Tidak ada efek samping 

(4) Dapat digunakan setiap waktu 

(5) Tidak membutuhkan biaya 
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c) Kerugian 

Menurut Manuaba (2010; h. 596) Kekurangan dari senggama 

terputus, yaitu: 

(1) Mengganggu kepuasan kedua belah pihak. 

(2) Kegagalan hamil sekitar 30% sampai 35%. 

2) Pembilasan pascasenggama 

Pembilasan vagina dengan air biasa atau tanpa tambahan 

larutan obat (cuka atau obat lain) segera setelah koitus (Anwar, 

2011; h.439). 

3) Perpanjangan masa menyusui anak (prolonged lactation) 

4) Pantang berkala (cara kalender) 

Berpantang (tidak koitus) beberapa hari sebelum hingga 

bebrapa hari sesudah ovulasi (Mochtar ,2011; h.198) 

5) Kondom 

Menurut Manuaba (2012; h.594) cara kerja dari kondom 

adalah menampung spermatozoa sehingga tidak masuk kedalam 

kanalis serviks. 

a) Keuntungan kondom menurut Manuaba (2012;h 594) : 

(1) Murah 

(2) Mudah didapatkan (gratis) 

(3) Tidak memerlukan pengawasan medis 

(4) Berfungsi ganda 

(5) Dipakai oleh kalangan yang berpendidikan 
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b) Kerugian kondom  

Menurut Affandi (2012; h. MK-19) kekurangan 

senggama terputus, yaitu: 

(1) Agak mengganggu hubungan seksual. 

(2) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan. 

(3) Merepotkan menjelang hubungan hubungan senggrama 

(Manuaba, 2012; h.597). 

(4) Dapat menimbulkan iritasi atau alergi (Manuaba, 2012; 

h.597). 

6) Diafragma  

Diafragma dimasukan kedalam vagina sebelum koitus 

untuk menjaga jangan sampai sperma masuk kedalam uterus 

(Anwar, 2011; h.442). Menurut Mochtar (2011; h.201) carakerja 

dari diafragma adalah menghalangi sel mani masuk kedalam 

kanalis servisis. 

7) Kontrasepsi menggunakan obat-obatan spermatisida 

a) Menurut Mochtar (2011; h.201) cara kerja dari spermisida, 

yaitu: 

(1) Melumpuhkan dan mematikan sperma atau sel mani. 

(2) Menutup mulut serviks. 

(3) Mengubah keadaan lendir/cairan vagina sehingga menjadi 

tidak begitu baik untuk mobilitas dan aktivitas sperma. 

b) Kekurangan spermisida menurut Manuaba (2012;h 597) : 

(1) Merepotkan menjelang hubungan senggama 

(2) Nilai kepuasan berkurang 
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(3) Dapat menimbulkan iritasi atau alergi 

(4) Kejadian hamil tinggi sekitar 30-35% karena pemasangan 

tidak sempurna atau terlalu cepat melakukan senggama. 

8) Kontrasepsi hormonal 

1) Pil kontrasepsi kombinasi 

Pil kontrasepsi yang berisi estrogen dan progesteron. 

cara kerja dari pil kontrasepsi kombinasi, yaitu (Mochtar, 2011; 

h. 204): 

a) Mengubah konsistensi lendir serviks menjadi lebih tebal 

dan kental sehingga penetrasi dan transportasi sperma 

akan terhalang. 

b) Kapasitasi spermatozoon yang perlu untuk memasuki 

ovum terganggu. 

2) Pil mini 

Pil mini adalah pil kontrasepsi yang hanya terdiri dari 

progesteron dalam dosis rendah (0,5 mg atau kurang) dan 

diberikan secara terus menerus tanpa berhenti (Mochtar, 

2011; h.208). Menurut Mochtar (2011; h. 208) cara kerja dari 

pil mini adalah mengubah lendir servik menjadi kental dan 

berkurang jumlahnya sehingga sukar ditembus sperma. 

a) Keuntungan penggunaan pil mini menurut Varney 

(2007;h477) : 

Keuntungan pil yang hanya mengandung progestin ialah 

pil tersebut sama sekali tidak mengandung estrogen 

sehingga dapat digunakan oleh wanita sebagai kontrasepsi 
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hormonal ketika penggunaan pil kombinasi 

dikontraindikasikan baginya karena alasan yang terkait 

dengan estrogen. 

b) Kerugian dari pil mini menurut Varney (2007;h477): 

Ketidakteraturan periode menstruasi disertai 

perdarahan yang sering dan tidak teratur umum terjadi dan 

meupakan alasan yang sering dikemukakan untuk 

menghentikan penggunaan pil. 

3) Suntikan Setiap 3 bulan (Depo Provera) 

Depo Provera adalah suspense cair yang mengandung 

Kristal-kristal mikro depot medrolsiprogesteron asetat (DPMA). 

DPMA adalah suatu progestin yang mekanisme kerjanya 

bertujuan menghambat sekresi hormone pemicu folikel (FSH) 

dan LH serta lonjakan LH.(Varney, 2007; h 481) 

a) Mekanisme kerja dari Depo Provera menurut Anwar (2011; 

h 450) : 

(1) Obat ini menghalangi terjadinya ovulasi dengan jalan 

menekan pembentukan gonadotropin releasing 

hormone dari hipotalamus. 

(2) Lender servik bertambah kental, sehingga 

menghambat penetrasi sperma melalui servik uteri. 

(3) Implantasi ovum dalam endometrium dihalangi. 

(4) Mempengaruhi transport ovum di tuba. 
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b) Kontraindikasi menurut Varney (2007; h 481) : 

(1) Kehamilan  

(2) Riwayat kanker payudara 

(3) Perdarahan genetalia yang tidak diketahui asal 

mulanya 

(4) Riwayat stroke  

(5) Riwayat gagal atau penyakit hati 

(6) Hipersentivitas terhadap Depo Provera 

c) Keuntungan menurut Anwar (2011; h. 450) : 

(1) Efektivitas tinggi 

(2) Pemakaiannya sederhana 

(3) Cukup menyenangkan bagi akseptor (injeksi hanya 4x 

setahun) 

(4) Cocok untuk ibu-ibu nenyusui  

d) Kekurangan menurut Manuaba (2012; h. 601) 

(1) Perdarahan yang tidak menentu  

(2) Terjadi amenorea (tidak dating bulan) atau 

berkepanjangan 

(3) Masih terjadi kemungkinan hamil 

(4) Kerugian atau penyulit inilah yang masih menyebabkan 

peserta KB menghentikan suntikan KB. 

4) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau Implant 

a) Definisi 

Implan adalah kontrasepsi hormonal yang efektif, 

tidak permanen dan dapat mencegah kehamilan antara 3 

sampai 5 tahun (Affandi, 2012; h. MK-55) 

.   
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b) Keuntungan Implant (Manuaba,2012; h. 603) : 

(1) Dipasang selama 5 tahun 

(2) Control medis ringan 

(3) Dapat dilayani didaerah pedesaan 

(4) Penyulit medis tidak terlalu tinggi 

(5) Biaya murah 

c) Kerugian Implant (Manuaba, 2012; h. 603) 

(1) Menimbulkan gangguan menstruasi yaitu tidak 

mendapat menstruasi dan terjadi perdarahan yang 

tidak teratur. 

(2) Berat badan bertambah. 

(3) Menimbulkan akne, ketegangan payudara 

(4) Liang senggama terasa kering 

5) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau Intra Uterine 

Device (IUD) 

a) Mekanisme kerja AKDR menurut Varney (2007; h. 449-

450): 

(1) Mencegah kehamilan 

(2) Ion-ion Copper yang terdapat pada AKDR tembaga 

mengubah isi saluran telur dan cairan endometrium 

sehingga dapat mempengaruhi jalan sel telur di dalam 

saluran telur serta fungsi sperma 

(3) AKDR hormonal merusak motilitas saluran telur dan 

mengentalkan lender servik sehingga cairan servik 

lengket  
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(4) Sperma menjadi sulit masuk ke dalam serviks sehingga 

mengganggu sperma 

(5) AKDR bereaksi terhadap zat asing local yang membuat 

endometrium menjadi tempat yang tidak sesuai untuk 

penanaman hasil pembuahan dan membuat AKDR 

menjadi alat kontasepsi yang efektif sebagai metode 

kontrasepsi darurat. 

b) Keuntungan penggunaan AKDR (Anwar, 2011; h. 452): 

(1) Umumnya hanya memerlukan satu kali pemasangan 

dan dengan demikian satu kali motivasi 

(2) Tidak menimbulkan system estemik 

(3) Alat itu ekonomis dan cocok untuk penggunaan secara 

massal 

(4) Efektivitas cukup tinggi 

(5) Reversible  

c) Efek samping AKDR (Varney, 2007; h. 451) : 

(1) Bercak darah dan kram abdomen sesaat setelah 

pemasangan  

(2) Kram, nyeri punggung bagian bawah, atau kedua 

keadaan tersebut terjadi bersamaan selama beberapa 

hari setelah pemasangan AKDR 

(3) Nyeri berat yang berlanjut akibat kram uterus 

(4) Dismenorea terutama yang terjadi selama satu sampai 

tiga bulan pertama setelah pemasangan AKDR 

(5) Perubahan atau gangguan menstruasi 
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(6) Perdarahan berat atau berkepanjangan 

(7) Anemia 

(8) Benang AKDR hilang, terlalu panjang, atau terlalu 

pendek 

(9) AKDR tertanam pada endometrium ataumyometrium 

(10) AKDR terlepas spontan 

(11) Kehamilan, baik AKDR masih tertanam dalam 

endometrium atau myometrium atau setelah AKDR 

lepas spontan tanpa diketahui 

(12) Kehamilan ektopik 

(13) Aborsi sepsis spontan 

d) Waktu pemasangan AKDR (Anwar, 2011; h. 454-455) : 

(1) Sewaktu haid sedang berlangsung 

(2) Sewaktu postpartum 

(3) Sewaktu postabortum 

(4) Sewaktu melakukan seksio sesaria 

e) Pemeriksaan lanjutan (follow up)(Anwar,2011; h. 455) : 

(1) Pemasangan sesudah IUD dipasang, dilakukan 1 

minggu sesduahnya  

(2) Pemeriksaan dilakukan 3 bulan berikutnya 

(3) Pemeriksaan dilakukan setiap 6 bulan. 

9) Kontrasepsi mantap  

a) Tubektomi 

Metode kontrasepsi untuk perempuan yang tidak ingin 

anak lagi (Affandi, 2012; h. MK-89). Tubektomi adalah 
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prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas 

seorang perempuan.Jadi Tubektomi adalah metode 

kontrasepsi perempuan dengan prosedur pembedahan untuk 

menghentikan fertilitas. 

1) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-92) keuntungan tubektomi, 

yaitu: 

(1) Sangat efektif 

(2) Tidak mempengaruhi proses menyusui. 

(3) Tidak bergantung pada faktor sanggrama. 

(4) Pembedahan sederhana,dapat dilakukan dengan 

anastesi lokal. 

2) Kekurangan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-44) kekurangan tubektomi, 

yaitu: 

(1) Harus di pertimbangkan mengenai sifat permanennya. 

(2) Klien dapat menyesal dikemudian hari 

(3) Rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. 

2.2 daftar tilik penampisan klien. Metode operasi 

(Tubektomi) 

b) Vasektomi  

Metode kontrasepsi untuk laki-laki yang tidak ingin anak lagi. 

Metode ini membuat sperma tidak dapat mencapai vesikula 

seminalis (Affandi, 2012; h.MK-95). 
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(1) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-98) keuntungan 

vasektomi, yaitu: 

(a) Sangat evektif. 

(b) Tindakan bedah yang aman dan sederhana. 

(c) Efektif setelah 20 kali ejakulasi atau 3 bulan 

(2) Kekurangan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-96) kekurangan 

tubektomi, yaitu: 

(a) Permanen 

(b) Bila tidak siap ada penyesalan dikemudian hari 

(c) Ada nyeri pascabedah. 

(d) Perlu pengosongan depot. 

F. LANDASAN HUKUM WEWENANG BIDAN 

Standar profesi bidan diatur dalam KepMenKes RI nomor 

369/MENKES/III/2007 yang berisi tentang stadar profesi ini terdiri dari standar 

Kompetensi bidan di Indonesia, Standar pendidikan, Standar pelayanan 

kebidanan dan kode etik profesi.Standar profesi ini wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh setiap bidan dalam mengamalkan amanat profesi 

kebidanan. 

1. Kewenangan Bidan 

Berdasarkan PemenKes RI nomor 146/MENKES/PER/XI/2010 

tentang penyelenggaraan praktik bidan pada pasal 9 dijelaskan bahwa 

bidan dalam menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan 
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anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. Sedangkan pasal 10 menjelaskan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ibu meliputi konseling pada masa pra kehamilan, 

kehamilan normal, Persalinan normal , LLibu nifas normal, ibu menyusui 

dan konseling pada masa antara dua kehamilan. Dalam pasal 11 

dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak, bidan 

berwenang untuk memberikan asuhan bayi baru lahir normal, dan dalam 

memberikan penyuluhan dan koseling tentang kesehatan reproduksi 

perempuan dan KB tercantum pada pasal 12. 

2. Wewenang bidan Berdasarkan PemenKes RI nomor 

146/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktik bidan 

menyebutkan bahwa dalam pasal 14 bidan yang menjalankan praktik di 

daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan 

kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.  

 (KepMenKes RI,2010;h.5-7) 

3. Kompetensi bidan  

Peraturan Mentri Kesehatan  Bidan tahun 2010 

a. Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktek, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meluputi : 

1) Pelayanan kesehatan ibu 

2) Pelayanan kesehatan anak, dan 

3) Pelayanan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. 
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b. Pasal 10 

1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 9 huruf a diberikan pada masa prahamil, kehamilan, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyesui, dan masa antara dua 

kehamilan. 

2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a) Pelayanan konseling pada masa prahamil, 

b) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal; 

c) Pelayanan persalinan normal 

d) Pelayanan ibu nifas normal; 

e) Pelayanan ibu menyususi; dan 

f) Pelayanan konseling pada masa dua kehamilan. 

Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berwenang untuk : 

a) Episiotomi 

b) Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan tingkat II 

c) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; 

d) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil; 

e) Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas; 

f) Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi ASI 

ekslusif; 

g) Pemberian uterutonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

pospartum; 

h) Penyuluhan dan konseling; 
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i) Bimbingan pada kelompok ibu hamil; 

j) Pemberian surat keterangan kematian; dan 

k) Pemberian surat keterangan cuti bersalin 

c. Pasal 11 

1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, 

dan anak prasekolah. 

2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : 

a) Melakukan asuhan pada bayi baru lahir normal termasuk 

resusitasi, pencegahan hepotermi, inisiasi menyusui dini, 

injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa 

neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat. 

b) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera 

menrujuk; 

c) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; 

d) Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah; 

e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah; 

f) Pemberian konseling dan penyuluhan; 

g) Pemberian surat keterangan kelahiran; dan 

h) Pemberian surat keterangan kematian. 

d. Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 huruf c, berweanang untuk : 
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1) Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencan; 

2) Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom. 

e. Pasal 13 

1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 

pasal 11, dan pasal 12, bidan yang menjalankan program 

pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi : 

a) Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam 

rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah 

kulit; 

b) Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus 

penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter; 

c) Penanganan bayi dan balita sakit sesuai pedoaman yang 

ditetapkan; 

d) Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang 

kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan 

penyehatan lingkungan, pemantauan tumbuh kembang bayi, 

anak balita,anak prasekolah dan anak sekolah; 

e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak 

prasekolah, dan anak sekolah; 

f) Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; 

g) Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan 

penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk 

pemberian kondom, dan penyakit lainnya; 

h) Pencegahan penyalah gunaan narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan 
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i) Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program 

pemerintah. 

2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal 

terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit dan 

pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan 

terhadap infeksi menular seksual (IMS) dan penyakit lainnya, seta 

pencegahan penyalah gunaan narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang 

dilatih untuk itu. 

f. Pasal 20  

1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan 

dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 

2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

kepuskesmas wilayah tempat praktik. 
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