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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I. TINJAUAN TEORI 

A. KEHAMILAN  

1. Definisi 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal 

akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan ( Prawirohardjo, 

2010 h.213). 

Kehamilan normal merupakan kehamilan 280 hari atau 40 (minggu) 

atau 10 bulan dan tidak lebih dari perkiraan persalinan (Mochtar, 2012 

h.35). 

Dari beberapa pengertian diatas,dapat di simpulkan kehamilan adalah 

fertilisasi dari spermatozoa dan ovum menuju nidasi sampai hasil semua 

konsepsi bertumbuh dan berkembang sampai masa aterm. 

2. Proses Kehamilan 

Suatu proses kehamilan akan terjadi bila empat aspek penting 

terpenuhi, yaitu : ovum (sel telur), spermatozoa (sel sperma), pembuahan 

(konsepsi :fertilisasi), nidasi dan plasentasi (Mochtar, 2012 h. 16). 

a. Ovum Dan Sperma 

1) Ovum  

Ovum atau sel telur adalah suatu sel besar dengan diameter 

sekitar 0,1 mm. Dengan pengaruh LH yang semakin besar dan 

fluktuasi yang mendadak, terjadi proses pelepasan ovum yang di 
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sebut ovulasi. Dengan gerak aktif tuba yang mempunyai rumbai 

(fimbrie),ovum yang telah dilepaskan segera ditangkap oleh 

fimbrie tuba. Proses penangkapan ini disebut ovum pick up 

mechanism. 

2) Sperma  

Spermatozoa berbentuk seperti kecebong, terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : kepala,leher dan ekor. Sel sperma mempunyai 

kecepatan yang cukup tinggi sehingga dalam satu jam, sel sperma 

sudah sampai dituba melalui kanalis dan kavum uteri. 

Spermatozoa yang masuk ke alat genetalia perempuan mampu 

hidup selama tiga hari sehingga cukup waktu untuk mengadakan 

konsepsi (Asrinah, 2010; h.33). 

b. Fertilisasi Dan Implantasi  

1) Fertilisasi  

Peristiwa bertemunya sperma dan ovum umumnya terjadi di 

ampula tuba. Pada hari 11-14 dalam siklus menstruasi, 

perempuan mengalami ovulasi, yaitu peristiwa matangnya sel telur 

sehingga siap dibuahi. Pada saat fertilisasi terjadi, spermatozoa 

dapat melintasi zona pelusida dan masuk ke vitelus. Sperma yang 

mencapai mucusserviks akan bertahan hidup lalu mendorong diri 

sendiri maju ke tuba. Sperma dan ovum yang dibuahi di sebut 

zigot. (Asrinah, 2010 h. 33). 

2) Implantasi (nidasi) 

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke 

dalam endometrium.  
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c. Plasenta Dan Mukosa Rahim 

Mukosa rahim pada wanita yang tidak hamil terdiri atas stratum 

kompaktrum dan stratum spongiosum.(Mochtar, 2012 h.17). 

Desidua adalah mukosa rahim pada kehamilan yang terbagi atas : 

1) Desidua basalis : yang terletak di antara hasil konsepsi dinding 

rahim, tempat terjadinya palsentasi. 

2) Desidua kapsularis : yang meliputi hasil konsepsi ke arah rongga 

rahim, dan lama kelamaan bersatu dengan desidua vera karena 

obliterasi; dan 

3) Desidua vera (parietalis) : yang meliputi lapisan dalam dinding 

rahim lainnya. 

3. Pertumbuhan dan perkembangan janin 

Setelah bernidasi erat kurang lebih 10 hari setelah fertilisasi, maka akan 

dimulai proses pertumbuhan dan perkembangan janin. Janin akan 

berkembang dari inner cell mass. Terdapat 3 masa dalam pertumbuhan 

janin yaitu sebagai berikut. 

1) Masa pre-embrionik 

Berlangsung selama 2 minggu setelah terjadinya fertilisasi. Terjadinya 

proses pembelahan sampai dengan nidasi. Kemudian bagian inner-

cell mas akan membentuk 3 lapisan utama yaitu Ektoderm, melapisi 

cavitas amniotica, merupakan lapisan sel tunggal yang bertanggung 

jawab atas pertumbuhan kulit, rambut, kuku, jaringan saraf, alat 

indera, kelenjar ludah, cavitas nasi, bagian bawah canalis analis, 

traktus genitalis, dan glandula mamae; Endoderm, melapisi saccus 

vitellius dan berkembang membentuk traktus digestivus, hepar, 
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pankreas, laring, trakea, paru, vesika urinaria, dan uretra, serta 

Mesoderm, lapisan jaringan selain ektoderm dan endoderm yang 

berasal dari inner-cell mass, terletak di sekitar cakram embrio, 

menghasilkan sistem sirkulasi dan limfatik,tulang 

otot,ginjal,ureter,organ genitalia,dan jaringan subkutan. 

2) Masa embrionik 

Berlangsung sejak 2-8 minggu. Sistem utama di dalam tubuh telah 

ada dalam membentuk rudimenter (mengecil, menciut, dan akhirnya 

menghilang). Jantung menonjol dari tubuh dan mulai berdenyut. 

Sering kali disebut masa organogenesis atau masa pembentukan 

organ. Sebagai akibat pembentukan organ,maka ciri-ciri utama bentuk 

tubuh mulai jelas. 

a. Lapisan mudigah ektoderm berfungsi membentuk organ dan 

struktur tubuh yang memelihara hubungan dengan dunia luar yaitu 

susunan saraf pusat, sistem saraf tepi, epitel sensorik  telinga, 

hidung dan mata,kulit, termasuk rambut dan kuku , kelenjar 

hipofisis, kelenjar mamae, kelenjar keringat,dan email gigi. 

b. Lapisan mesoderm, terutama mesoderm para aksial yang 

membentuk somity dimana somit tersebut membentuk miotom 

(jaringan otot), sklerotom (tulang rawan dan hidung), dan 

dermatotom (jaringan subkutan kulit). Mesoderm juga membentuk 

sistem pembuluh yaitu jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, 

pembuluh getah bening, serta semua sel darah dan sel getah 

bening. Selain itu, juga membentuk sistem kemih – kelamin : 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



16 

 

ginjal, gonad dan saluran-salurannya (tetapi tidak termasuk 

kandung kemih),juga membentuk limpa dan korteks adrenal. 

c. Lapisan endoderm menghasilkan lapisan epitel saluran 

pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, membentuk 

parenkim tiroid, kelenjar paratiroid, hati dan kelenjar pankreas, 

serta kavum timpani dan tuba eustachius. 

3) Masa Fetal 

Berlangsung setelah minggu ke-8 dengan bayi lahir. Berikut 

perkembangan yang terjadi tiap bulan. 

Minggu ke-12 : panjang tubuh kira-kira 9 cm, berat 14 gram; sirkulasi 

fetal telah berfungsi secara penuh ; traktus renalis 

mulai berfungsi; terdapat refleks menghisap dan 

menelan; enetalia eksterna telah tampak dan dapat 

ditetapkan jenis kelaminnya. 

Minggu ke-16 : panjang badan kira-kira 16 cm, berat 100 gram; kulit 

sangat tembus pandang/transparan sehingga vasa 

darah terlihat deposit lemak subkutan terjadi; rambut 

mulai tumbuh pada kepala; dan lanugo mulai tumbuh 

pada tubuh 

Minggu ke-20:kepala sekarang tegak dan merupakan separuh 

panjang badan; gambaran wajah telah nyata dengan 

telinga yang terletak pada tempatnya yang normal; 

kelopak mata (palpebra). Alis mata dan kuku telah 

tumbuh sempurna; skeleton terlihat pada 

pemeriksaan sinar-X ; kelenjar minyak telah aktif dan 
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verniks kaseosa akan melapisi tubuh fetus; gerakan 

janin dapat dirasakan oleh ibu setelah kehamilan 

minggu ke-18; traktus renalis mulai berfungsi dan 

sebanyak 7-17 ml urine dikeluarkan setiap 24 jam. 

Minggu ke-24 :  kulit sangat berkeriput karena terlalu sedikit lemak 

subkutan; lanugo menjadi lebih gelap dan vernix 

kaseosa meningkat. Dari minggu ke-24 dan 

seterusnya, fetus akan menyepak dalam merespon 

rangsangan (stimulus), misalnya bising yang keras 

dari luar. Bayi tampak tenang apabila ibu 

mendengarkan musik yang tenang dan merdu. 

Minggu ke-28:mata terbuka, alis mata, dan bulu mata telah 

berkembang dengan baik; rambut menutupi kepala; 

lebih banyak deposit lemak subkutan yang 

menyebabkan kerutan kulit berkurang, testis 

mengalami penurunan, dari abdomen ke skrotum 

pada minggu ke-28. Fetus yang lahir pada akhir 

masa ini masih mempunyai angka kematian 

(mortalitas) yang tinggi karena gangguan respirasi 

(pernapasan). 

Minggu ke-32: Lanugo mulai berkurang, tubuh mulai lebih membulat 

karena lemak disimpan di sana,testis terus turun. 

Minggu ke-36:  Lanugo sebagian besar telah terkelupas, tetapi kulit 

masih tertutup verniks kaseosa; testis fetus laki-laki 

terdapat di dalam skrotum pada minggu ke-36; 
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ovarium perempuan masih berada disekitar kavitas 

pelvis; kuku jari tangan dan kaki mencapai ujung jari; 

Umbilikus sekarang terletak lebih di pusat abdomen. 

Minggu ke-40: Penulangan (osifikasi) tulang tengkorak masih belum 

sempurna, tetapi keadaan ini merupakan keuntungan 

dan memudahkan lewatnya fetus melalui jalan lahir; 

sekarang terdapat cukup jaringan lemak subkutan 

dan fetus mendapatkan tambahan berat badan 

hampir 1kg pada minggu tersebut. 

Saat lahir    : Kebanyakan sistem pada bayi masih imatur,tetapi:  

1. Fetus mampu bergerak 

2. Fetus dapat bernapas dan menangis kuat 

3. Fetus ingin minum ASI 

4. Dalam gerakannya pada saat lahir, fetus 

mengeluarkan urine dan mekonium 

5. Fetus memperlihatkan respons terhadap 

rangsang (stimulus) cahaya, suara, dan rabaan. 

4. Sirkulasi Darah Janin 

Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang 

terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat 

sekitar 125 ml/kg/Bp permenit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena 

umbilikalis dan duktus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava 

inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk 

atrium kanan dimana aliran darah dari vena cava inferior mengalir melalui 

voramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui arkus 
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aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon 

dioksida dari tubuh bagian atas, memasuki ventrikel kanan melalui vena 

cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan 

ventrikel kanan menuju aorta melewati duktus arteriosus. Darah ini 

kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaka interna, dan arteri 

umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen 

ovale dan duktus arteriosus berfungsi sebagai saluran/jalan pintas yang 

memungkinkan sebagian besar dari curah jantung yang sudah 

terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru.(Hani, 2010 

h.46). 

5. Perubahan fisiologis kehamilan 

Perubahan fisiologis kehamilan dapat dilihat dari sebagai berikut: 

a. Uterus membesar 

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 

gram akan mengalami hipertrofi dan hiperplasia, sehingga menjadi 

seberat 1000 gram saat akhir kehamilan karena pertumbuhan janin 

(Manuaba, 2012 h.85). 

b. Sistem Reproduksi 

Pada memeriksaan dalam ditemukan beberapa tanda yaitu : Tanda 

Hegar, adalah ditemukannya serviks dan ithsmus uteri lunak pada 

pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4 minggu sampai 6 

minggu (Mochtar, 2012 h.87). Tanda Chadwick, terjadi peningkatan 

vaskularitas dan hiperemia di kulit dan otot perinium dan vulva, 

disertai perlunakan jaringan ikat dibawahnya yang menyebabkan 

warnanya menjadi keunguan (Williams, 2014 h. 116). Tanda 
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piskaseck, pertumbuhan rahim ternyata tidak sama ke semua arah, 

tetapi terjadi pertumbuhan yang cepat di daerah implantasi plasenta, 

sehingga rahim bentuknya tidak sama. Bentuk rahim yang tidak sama 

di sebut tanda piskaseck (Manuaba, 2012 h.88). 

c. Ovarium  

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung korpus 

luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya 

plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu (Manuaba, 2012 h.92). 

d. Braxton Hicks 

Perubahan konsentrasi hormonal yang mempengaruh rahim, yaitu 

estrogen dan progesteron menyebabkan progesteron mengalami 

penurunan dan menimbulkan kontraksi rahim.  

Terjadinya kontraksi tidak dirasakan nyeri dan terjadi bersamaan di 

seluruh rahim (Manuaba, 2012 h. 88). 

e. Hiperpigmentasi  

Hiperpigmentasi biasanya lebih mencolok pada mereka yang berkulit 

gelap. Garis tengah kulit abdomen – linea alba – mengalami 

pigmentasi sehingga warnanya berubah menjadi hitam kecoklatan ( 

linea nigra) kadang muncul bercak – bercak kecoklatan ireguler 

dengan berbagai ukuran di wajah dan leher, menimbulkan kloasma 

atau melasma gravidarum atau biasa disebut mask of pregnancy 

(Williams, 2014 h.116). 

f. Payudara 

Pada minggu – minggu awal kehamilan, wanita sering merasakan 

parestesia dan nyeri payudara. Setelah bulan kedua, payudara 
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membesar dan memperlihatkan vena – vena halus di bawah kulit. 

Puting menjadi jauh lebih besar, berwarna lebih gelap, dan lebih tegak 

(Williams, 2014 h.116). 

g. Perubahan Metabolik 

1) Penambahan Berat 

Sebagian besar dari penambahan berat selama kehamilan 

disebabkan oleh uterus dan isinya, payudara, dan peningkatan 

volume darah serta cairan ekstrasel ekstravaskular. Sebagian 

kecil ini dihasilkan oleh perubahan metabolik yang menyebabkan 

peningkatan air sel dan pengendapan lemak dan 

protein.penambahan berat selama kehamilan adalah sekitar 12,5 

kg atau 27,5 lb (Williams, 2014 h. 117). 

2) Metabolisme Air 

Pada aterm, kandungan air di janin, plasenta, dan cairan amnion 

mendekati 3,5L. Sebanyak 3,0 L lainnya terakumulasi akibat 

meningkatnya volume darah ibu serta ukuran uterus dan 

payudara. Karena itu, jumlah minimal air tambahan yang rata-rata 

diperoleh oleh wanita selama kehamilan normal adalah sekita 6,5 

L (Williams, 2014 h.117). 

h. Perubahan Hematologis  

1) Volume darah 

Volume darah ibu mulai meningkat selama trimester pertama. 

Pada minggu ke-12, volume plasma bertambah sebesar 15% 

dibandingkan dengan keadaan sebelum hamil. Volume darah ibu 

bertambah sangat cepat selama trimester kedua. Kemudian 
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peningkatan ini bertambah selama trimester ketiga lalu menetap 

selama beberapa minggu terakhir kehamilan (Williams, 2014 

h.120). 

2) Sel darah  

Sel darah merah makin meningkat jumlahnya untuk dapat 

mengimbangi pertumbuhan janin dalam rahim, tetapi pertambahan 

sel darah tidak seimbang dengan peningkatan volume darah 

sehingga terjadi hemodilusi yang disertai anemia fisiologis 

(Manuaba, 2012 h.93). 

i. Sistem Kardiovaskular 

Selama kehamilan jantung dan sirkulasi mengalami adaptasi fisiologis 

yang besar. Perubahan pada jantung mulai tampak selama 8 minggu 

pertama dan meningkat sejak minggu kelima yang mencerminkan 

berkurangnya resistensi vaskula sistemik dan meningkatnya 

kecepatan jantung (Williams,2014 h. 123). 

j. Sistem Pernapasan 

Pada kehamilan, terjadi perubahan sistem respirasi untuk dapat 

memenuhi kebutuhan O2. Terjadi desakan diafragma karena 

dorongan rahim yang membesar pada usia kehamilan 32 minggu. 

Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan O2 

yang meningkat, ibu hamil akan bernapas dalam sekitar 20 sampai 

25% daripada biasanya (Manuaba, 2012 h.93). 
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k. Sistem Kemih 

Pada bulan – bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan 

oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering 

berkemih (Prawirohardjo, 2010; h.185). 

l. Saluran Pencernaan 

Seiring dengan kemajuan kehamilan, lambung dan usus tergeser oleh 

uterus yang membesar.  

1) Pirosis ( heartburn) 

Sering dijumpai pada kehamilan dan kemungkinan besar 

disebabkan oleh refluks sekresi asam dan esofagus bawah 

(Williams, 2014; h.131). 

2) Gusi  

Gusi akan menjadi lebih hiperemis dan lunak sehingga dengan 

trauma sedang saja bisa menyebabkan 

perdarahan(Prawirohardjo, 2010; h.185). 

3) Hemoroid  

Cukup sering terjadi selama kehamilan.kelainan ini trauma 

terutama disebabkan oleh konstipasi dan peningkatan tekanan di 

vena – vena di bawah uterus yang membesar (Williams, 2014 

h;131). 

m. Sistem Endokrin 

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisi akan membesar 135%. 

Akan tetapi kelenjar ini tidak begitu penting dalam kehamilan. Hormon 

prolaktin akan meningkat 10 x lipat pada saat kehamilan aterm. 
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Kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 15,0 ml pada saat 

persalinan akibat dari hiperplasia kelenjar dan peningkatan 

vaskularisasi (Prawirohardjo,2010; h.186). 

n. Sistem Muskuloskeletal 

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada 

kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi 

anterior, lordosis menggeser pusat daya ke belakang ke arah dua 

tungkai. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu 

dan pada akhirnya menyebabkan perasaan tidak enak pada bagian 

bawah punggung terutama pada akhir kehamilan 

(Prawirohardjo,2010; h.186). 

6. Perubahan Psikologis Ibu Hamil 

Perubahan psikologis pada ibu hamil meliputi : 

a. Trimester Pertama  

Segera setelah terjadi peningkatan hormon estrogen dan 

progesteron dalam tubuh, maka akan muncul berbagai macam 

ketidaknyamanan secara fisiologis pada ibu misalnya mual muntah, 

keletihan dan pembesaran pada payudara hal ini akan memicu 

perubahan psikologis seperti berikut ini. 

1) Ibu membenci kehamilannya, merasakan kecewa, penolakan, 

kecemasan dan kesedihan. 

2) Mencari tahu secara aktif apakah memang benar-benar hamil 

dengan memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan sering 

kali memberitahukan orang lain apa yang dirahasiakannya. 
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3) Hasrat melakukan seks berbeda-beda pada setiap wanita. Ada 

yang meningkat libidonya, tetapi ada juga yang mengalami 

penurunan. Pada wanita yang mengalami penurunan libido, 

akan menciptakan suatu kebutuhan untuk berkomunikasi secara 

terbuka dan jujur dengan suami. Sedangkan libido yang sangat 

besar dipengaruhi oleh kelelahan, rasa mual, pembesaran 

payudara, keprihatinan, dan kekhawatiran. Sedangkan bagi 

suami sering kali membatasi hubungan suami istri karena takut 

mencederai istri dan calon bayinya. Hal ini perlu komunikasi 

lebih lanjut kepada istri yang mempunyai libido yang tinggi atau 

meningkat (Hani,2010; h.69). 

b. Trimester Kedua 

Trimester kedua biasanya ibu merasa sehat dan sudah terbiasa 

dengan kadar hormon yang tinggi, serta rasa tidak nyaman akibat 

kehamilan sudah mulai berkurang. Perut ibu pun belum terlalu 

besar sehingga belum dirasakan ibu sebagai beban. Ibu sudah 

menerima kehamilannya dan dapat mulai menggunakan energi dan 

pikirannya secara lebih konstruktif. Pada trimester ini ibu dapat 

merasakan gerakan janinya dan ibu mulai merasakan kehadiran 

bayinya sebagai seseorang diluar dirinya dan diri sendiri. Banyak 

ibu yang terlepas dari rasa kecemasan dan rasa tidak nyaman 

seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan 

meningkatnya libido (Hani,2010; h.68). 
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c. Trimester Ketiga 

Trimester ketiga biasanya disebut periode menunggu dan waspada 

sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kehadiran bayinya. 

Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang 

mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang – kadang ibu merasa 

khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini 

menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya 

tanda dan gejala terjadi persalinan pada ibu. Sering kali ibu merasa 

takut atau khawatir kalau bayi yang akan dilahirkannya tidaknormal. 

Kebanyakn ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan 

menghindari orang atau benda apa saja yang dianggap 

membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa takut 

akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu 

melahirkan. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali 

dan banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Selain itu, ibu 

juga merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya dan 

kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. Pada 

trimester ini, ibu memerlukan ketenangan dan dukungan dari suami, 

keluarga, dan bidan. Trimester ini juga saat persiapan aktif untuk 

kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Keluarga mulai menduga – 

duga apakah bayi mereka laki – laki atau perempuan dan akan 

mirip siapa. Bahkan sudah mulai memilih nama untuk bayi mereka 

(Hani, 2010; h.69).  

7. Tanda – Tanda Kehamilan 
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Tanda – tanda kehamilan meliputi tanda dugaan hamil,tanda tidak pasti 

kehamilan dan tanda pasti hamil, sebagai berikut. 

a. Tanda Dugaan Kehamilan 

Berikut ini adalah tanda – tanda dugaan adanya kehamilan 

1) Amenorea ( terlambat datang bulan ) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel de Graaf dan ovulasi (Manuaba, 2010; h.107). 

2) Mual dan muntah (emesis) 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan pengeluaran 

asam lambung yang berlebihan. Mual dan muntah pada pagi 

hari disebut morning sickness. Akibat mual dan muntah, nafsu 

makan berkurang (Manuaba, 2010; h.107). 

3) Ngidam  

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan 

yang demikian disebut ngidam (Manuaba, 2010; h.107). 

4) Syncope (Pingsan) 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan 

syncope atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika berada 

pada tempat yang ramai, biasanya akan hilang setelah 16 

minggu (Hani, 2010; h.73). 

5) Kelelahan  

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan 

kecepatan basal metabolisme pada kehamilan, yang akan 
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meningkat seiring pertambahan usia kehamilan akibat aktivitas 

metabolisme hasil konsepsi (Hani, 2010; h.73). 

6) Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri, disebabkan 

pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktus 

dan alveoli payudara. Kelenjar Montgomery terlihat lebih besar 

(Mochtar, 2012; h.35). 

7) Miksi sering, karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang 

membesar. Gejala ini akan hilang pada triwulan kedua 

kehamilan (Mochtar, 2012; h.350). 

8) Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, 

menyebabkan kesulitan buang air besar (Manuaba, 2010; 

h.107). 

9) Pigmentasi Kulit  

Oleh pengaruh hormon kortikosteroid plasenta, dijumpai di muka 

(chloasma gravidarum), areola payudara, leher, dan dinding 

perut (linea nigra = grisea) (Mochtar, 2012; h.35). 

10) Epulis  

Hipertrofi gusi yang disebut epulsi,dapat terjadi bila hamil 

(Manuaba, 2010;h.109). 

11) Varises  

Pemeriksaan vena – vena (varises) dapat terjadi pada kaki, 

betis, dan vulva, biasanya dijumpai pada triwulan akhir (Mochtar, 

2012; h.35). 
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b. Tanda Tidak Pasti Kehamilan 

Adapun tanda tidak pasti hamil adalah sebagai berikut : 

1) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya kehamilan. 

2) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda 

Chadwick, tanda Piskacek, kontraksi Braxton Hicks, dan teraba 

ballotement (Manuaba, 2010; h.109). 

3) Pemeriksaan tes biologi kehamilan positif. Tetapi sebagian 

kemungkinan positif palsu (Manuaba, 2010; h.109). 

4) Teraba Ballotement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirakan oleh tangan 

pemeriksa (Hani, 2010; h.75). 

c. Tanda Pasti Kehamilan 

Tanda pasti adalah tanda yang menunjukkan langsung keberadaan 

janin, yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa. Tanda pasti 

kehamilan terdiri atas hal –hal berikut ini : 

1) Gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasa atau diraba, juga 

bagian – bagian janin (Mochtar, 2012 h.37). 

2) Denyut Jantung Janin 

Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan menggunakan alat 

fetal electrocardiograf (misalnya dopler) dengan stetoskop 

Laenec, DJJ baru dapat di dengar pada usia kehamilan 18 – 20 

minggu (Hani, 2010 h.75). 
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3) Bagian – bagian Janin 

Bagian – bagian janin yaitu bagian besar janin ( kepala dan 

bokong ) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba 

dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir). 

Bagian janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan 

USG (Hani, 2010 h.75). 

8. Ketidaknyamanan Dan Cara Penanganan Pada Saat Kehamilan 

a. Mual Dan Muntah  

Mual dan muntah merupakan keluhan yang umum pada ibu hami. 

Biasanya berlangsung sampai umur kehamilan 16 minggu. Dalam 

kasus ini, ibu hamil dianjurkan untuk makan dalam porsi kecil secara 

lebih sering (Williams, 2014 h.220). 

b. Nyeri Punggung 

Semakin bertambahnya umur kehamilan menyebabkan meningkatnya 

nyeri punggung. Hal tersebut juga disebabkan karena ibu kelehahan, 

membungkuk berlebihan, mengangkat beban. Ibu dianjurkan untuk 

memberi bantalan penyangga di punggung ketika duduk, menghindari 

sepatu berhak tinggi, berjongkok ketika mengambil sesuatu di bawah 

(Williams, 2014 h.220). 

c. Varises  

Terjadi karena pembesaran pembuluh darah kaki akibat tekanan 

rahim pada daerah panggul dan pengaruh kenaikan hormone. Cara 

mengatasinya dengan menghindari terlalu lama berdiri, melipat kaki 

sewaktu duduk, meninggikan kaki pada saat berbaring (Varney, 2007 

h.540). 
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d. Heart burn 

Gejala ini merupakan salah satu keluhan tersering wanita hamil yang 

disebabkan oleh reflex isi lambung ke dalam esophagus bawah. Hal 

ini diatasi dengan cara makan lebih sering dalam porsi kecil, 

menghindari berbaring datar atau membungkuk (Williams, 2014 

h.221). 

e. Konstipasi  

Konstipasi terjadi akibat penurunan peristaltis yang disebabkan 

relaksasi otot polos pada usus besar ketika terjadi peningkatan jumlah 

progesterone. Konstipasi biasanya muncul pada TM II dan III. 

Konstipasi dapat diatasi dengan memperbanyak konsumsi makanan 

berserat tinggi, minum air putih 8 – 10 gelas per hari, berolahraga 

ringan secara teratur terutama jalan kaki (Varney, 2007 h.359). 

f. Kram  

Kram kaki disebabkan oleh gangguan asupan kalsium yang tidak 

adekuat atau ketidakseimbangan rasio kalsium dan fosfor dalam 

tubuh, uterus yang membesar memberi tekanan baik pada pembuluh 

darah panggul sehingga mengganggu sirkulasi atau pada saraf 

sementara saraf ini melewati foramen obturator dalam perjalanan 

menuju ekstremitas bagian bawah. Cara mengataasinya dengan cara 

meluruksan kaki yang kram dan menekan tumitnya serta anjurkan ibu 

untuk elevasi kaki secara teratur (Varney, 2007 h.540). 
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g. Keletihan  

Keletihan dialami pada TM 1. Keletihan di akibatkan oleh penurunan 

drastis laju metabolisme dasar tubuh. Cara mengatasinya adalah 

istirahat yang cukup pada siang dan malam hari, melakukan olahraga 

ringan seperti jalan kaki serta asupan dengan nutrisi yang baik 

(Varney, 2007 h.537). 

9. Usia Kehamilan Berdasarkan Tinggi Fundus Uteri 

Tabel 2.1 Usia Kehamilan Berdasarkan Tinggi Fundus Uteri 

Tinggi fundus uteri Usia Kehamilan 

1/3 di atas simfisis 12 minggu 
½ di atas simfisis pusat 16 minggu 
2/3 di atas simfisis 20 minggu 
Setinggi pusat 22 minggu 
1/3 di atas pusat 28 minggu 
½ pusat – prosesus xifoideus 34 minggu 
Setinggi prosesus xifoideus 36 minggu 
Dua jari (4cm) dibawah prosesus xifoideus 40 Minggu 

 Sumber :  Hani,Dkk, 2011, hal: 80. 
 

10. Komplikasi Dan Tanda Bahaya Dalam Kehamilan 

Pada beberapa wanita ada kemungkinan mengalami penyimpangan 

dalam perjalanan kehamilannya. Ada beberapa komplikasi yang dapat 

dialami seorang wanita hamil. Komplikasi ini dapat dibagi sesuai masa 

kehamilannya yaitu pada kehamilan muda atau kehamilan trimester ketiga 

(Manuaba, 2009 h.93). 

a. Komplikasi Kehamilan Muda : 

1) Hiperemesis Gravidarum  

“Morning sickness” yaitu muntah terus –menerus dan asupan 

makanan kurang sehingga dapat menyebabkan gangguan 

suasana kehidupan sehari – hari (Manuaba,2009 h.93). 
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2) Keguguran Kandungan 

Keguguran adalah terhentinya kehamilan sebelum janin mampu 

hidup diluar kandungan pada umur kurang dari 28 minggu. 

Penyebab keguguran sebagian besar tidak diketahui dan terjadi 

secara spontan (Manuaba, 2009 h.94). menurut Mochtar, 2012 

keguguran (Abortus) diantaranya : 

(a) Pembagian abortus 

i. Abortus imminens. Keguguran mengancam keguguran 

belum terjadi kehamilan dapat dipertahankan. 

ii. Abortus insipien, adalah proses keguguran yang sedang 

berlangsung. Ditandai dengan adanya rasa sakit karena 

telah terjadi kontraksi rahim untuk mengeluarkan hasil 

konsepsi. Ostium bisa ditemukan sudah terbuka dan 

kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.  

iii. Abortus inkompletus (keguguran bersisa) : hanya sebagian 

dari hasil konsepsi yang dikeluarkan, yang tertinggal 

adalah desidua atau plasenta.  

iv. Abortus kompletus (keguguran lengkap). Artinya seluruh 

hasil konsepsi dikeluarkan (desidua dan fetus), sehingga 

rongga rahim kosong.  

v. Missed abortion. Adalah keadaan dimana janin yang telah 

mati masih berada di dalam rahim. 

3) Kehamilan Dengan Degenerasi Penyakit Trofoblas 

Kehamilan penyakit trofoblas adalah penyimpangan kehamilan 

dengan terjadi degenerasi hidrolik dar jonjot koreon, sehingga 
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berupa buah anggur yang mengandung banyak cairan dan 

hormon atau biasadi sebut dengan kehamilan buah anggur 

(Manuaba, 2009 h. 94).  

4) Kehamilan Ektopik  

Fungsi saluran telur untuk membesarkan hasil konsepsi (zigot) 

sebelum turun dalam rahim. Tetapi karena beberap sebab, dapat 

terjadi gangguan dalam perjalanan hasil konsepsi tersangkut dan 

tumbuh di dalam tuba (saluran telur). Gangguan perjalanan hasil 

konsepsi sebagian besar karena “infeksi” yang menyebabkan 

perlekatan saluran telur atau saluran telur buntu (Manuaba,2009 

h. 99). 

5) Hipertensi Gravidarum 

Hipertensi dalam kehamilan termasuk hipertensi karena kehamilan 

dan hipertensi kronik (meningkatnya tekanan darah sebelum usia 

kehamilan 20 minggu), nyeri kepala, kejang, dan hilangnya 

kesadaran sering berhubungan dengan hipertensi dalam 

kehamilan (Hani, 2010 h.112). 

6) Nyeri Abdomen 

Nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang. Hal ini 

mungkin gejala utama pada kehamilan ektopik atau abortus (Hani, 

2010 h.115). 

b. Komplikasi Kehamilan Trimester Ketiga 

1) Perdarahan  

Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan di bawah 

20 minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran, dan 
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perdarahan pada kehamilan lanjut atau diatas 20 minggu pada 

umumnya di sebabkan oleh plasenta previa ( Prawirohardjo, 2010 

h. 282). 

2) Kehamilan Dengan Ketuban Pecah Dini 

Pecahnya selaput janin memberi tanda bahaya dan memberi 

kesempatan infeksi langsung kepada janin. Di samping itu 

gerakan janin makin terbatas sehingga pada kehamilan yang kecil 

dapat terjadi deformitas. Dengan pecahnya selaput janin dapat 

diikuti oleh prolapsus (keluarnya) bagian janin seperti tali pusat, 

tangan atau kaki (Manuaba, 2009 h.104). 

3) Kehamilan Lewat Waktu 

Plasenta janin telah menjadi tua sejak kehamilan berumur 28 – 30 

minggu dan terus makin tus sehingga berkurang kemampuannya 

untuk memberikan nutrisi cukup untuk tumbuh kembang janin 

dalam rahim. Semakin tuanya plasenta semakin berkurang 

produksi hormon yang dapat mempertahankan kehamilan. 

Persalinan boleh terlambat tetapi tidak boleh melebihi waktu 14 

hari sehingga dapat membahayakan jiwa janin sampai kematian 

dalam rahim (Manuaba, 2009 h.106). 

c. Tanda Bahaya Dalam Kehamilan 

Beberapa gejala dan tanda lain yang terkait dengan gangguan serius 

selama masa kehamilan adalah sebagai berikut. 

1) Muntah berlebih yang berlangsung selama 

kehamilan(Prawirohardjo, 2010 h.284) 

2) Sakit Kepala Yang Hebat Dan Menetap 
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Sakit kepala yang menunjukan suatu masalah yang serius adalah 

sakit kepala hebat menetap dan tiak hilang dengan beristirahat. 

Kadang – kadang dengan sakit kepala ibu mungkin mengalami 

penglihatan yangkabur atau berbayang biasanya geajala dari 

preeklampsia(Hani, 2010; h.118) 

3) Perubahan visual secara tiba-tiba (padangan kabur, rabun senja) 

Karena pengaruh hormonal dalam kehamilan,ketajaman visual ibu 

dapat berubah. Perubahan kecil adalah normal apabila yang 

mengancam jiwa adalah perubahan visual yang mendadak, 

misalnya pandangan kabur,atau berbayang dan berbintik-bintik 

dan mungkin merupakan suatu tanda preeklampsia(Hani, 2010; 

h.119) 

4) Menggigil Atau Demam  

5) Uterus lebih besar atau lebih kecil dari usia kehamilan 

sesungguhnya.(Prawirohardjo, 2010; h.284) 

6) Bengkak Pada Muka Atau Tangan 

Hampir separuh dari ibu –ibu akan mengalami bengkak yang 

normal. jika muncul pada permukaan muka dan tangan,tidak 

hilang setelah beristirahat,hal ini meupakan pertanda 

anemia,gagal jantung atau preeklampsia(Hani, 2010 h.121). 

7) Bayi Kurang Bergerak Seperti Biasa 

Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 atau ke- 

6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. 

Jika bayi tidur, gerakan akan melemah. Bayi harus bergerak 

paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih 
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mudah terasa jika berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan 

dan minum dengan baik (Hani,2010; h.121). 

11. Asuhan Pada Kehamilan 

Asuhan antenatal adalah upaya preventif program pelayanan kesehatan 

obstetric untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatanl melalui 

serangkaian kegiatan pemantauan rutin selama kegiatan (Prawirohardjo, 

2014 h.278). 

1) Tujuan Asuhan Kehamilan 

Tujuan umum asuhan antenatal adalah menyiapkan seoptimal 

mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama dalam kehamilan, 

persalinan, dan nifas, dengan demikian didapatkan ibu dan anak yang 

sehat (Mochtar, 2012 h.38). 

Tujuan Khusus : 

a. Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin di 

jumpai dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. 

b. Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin di 

derita sedini mungkin. 

c. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak,dan 

d. Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan 

keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas dan laktasi. 

2) Jadwal kunjungan pada pemeriksaan Antenatal 

Pemeriksaan antenatal paling sedikit 4 kali kunjungan. Minimal 

dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 

minggu, sekali kunjungan antenatal pada usia kehamilan > 36 minggu 

(Prawirohardjo, 2014 h.279). 
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3) Standar Minimal Asuhan Antenatal 10 T : 

a) Timbang Berat Badan 

b) Ukur Tekanan Darah 

c) Nilai sTatus gizi 

d) Ukur Tinggi Fundus Uteri (TFU) 

e) Tentukan presentase janin dan DJJ 

f) Imunisasi TT 

g) Pemberian Tablet besi 

h) Pemeriksaan laboraTorium 

i) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan 

j) Tatalaksana penanganan khusus (KEMENKES RI, 2012) 

12. Diagnosis Banding Kehamilan 

Suatu kehamilan kadang kala harus dibedakan dengan keadaan atau 

penyakit yang menimbulkan keraguan pemeriksaan (Mochtar, 2012 h.37): 

a. Hamil Palsu  

Gejala dapat sama dengan kehamilan, seperti amenorea, perut 

membesar, mual, muntah, air susu keluar, bahkan wanita tersebut 

merasakan gerakan janin. Namun pada pemeriksaan, uterus tidak 

membesar, tanda – tanda kehamilan lain dan reaksi kehamilan dan 

reaksi kehamilan negatif. 

b. Mioma Uteri 

Perut dan rahim membesar, tetapi pada perabaa, rahim terasa 

padat, kadang kala benjol –benjol. Tanda kehamilan negatif dan 

dijumpai tanda – tanda kehamilan lainnya. 
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c. Kista Ovarium 

Pembesaran perut, tetapi tidak disertai tanda hamil dan menstruasi 

terus berlangsung. Lamanya pembesaran perut dapat melampaui 

usia kehamilan. Pemeriksaan tes biologi kehamilan dengan hasil 

negatif(Manuaba, 2010 h.109) 

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. 

B. PERSALINAN 

1. Definisi 

Persalinan adalah pelahiran bayi dari periode awitan kontraski uterus  

yang regular sampai ekspulsi plasenta (Williams, 2014 h. 392). 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

uri) yang dapat hidup kedunia luar, dari rahim melalui jalan lahir atau 

dengan jalan lain (Mochtar, 2012 h. 69).  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa persalinan 

merupakan proses keluarnya hasil konsepsi melalui jalan lahir atau jalan 

lain dan di akhiri dengan lahirnya plasenta. 

2. Teori Terjadinya Persalinan 

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya 

persalinan. Dalam bukunya Manuaba, 2014, menyebutkan bahwa teori 

kemungkinan terjadinya persalinan adalah :  
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a) Teori Keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. 

Setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi sehingga persalinan 

dapat dimulai. 

b) Teori Penurunan Progesteron 

Produksi progesteron mengalami penurunan, sehingga otot rahim 

lebih sensitive terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rhim mulai 

berkontraksi. 

c) Teori Oksitosin Internal 

Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat 

mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadinya kontraksi 

Braxton Hicks. Dengan menurunnya kosentrasi progesterone akibat 

tuanya kehamilan maka oksitosin dapat meningkatkan aktivitas, 

sehingga persalinan dapat dimulai. 

d) Teori Prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak usia kehamilan 15 

minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin 

saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil 

konsepsi dikeluarkan. 

e) Teori Hipotalamus – Hipofisis dan Glandula Suprarenalis 

Teori ini menunjukan pada kehamilan dengan anansefalus sering 

terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. 

Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturitas janin dan 

mulainya persalinan. 
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3. Tanda Dan Gejala Menjelang Persalinan  

Ada sejumlah tanda dan gejala peringatan yang akan meningkatkan 

kesiagaan anda  pada saat seorang wanita sedang mendekati waktu 

bersalin diantaranya ialah sebagai berikut. 

a. Lightening, tejadi menjelang minggu ke -36, pada primigravida terjadi 

penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas 

panggul yang disebabkan oleh kontraksi Braxton Hicks, ketegangan 

dinding perut, ketegangan ligamentum rotundum,diaman kepala 

kearah bawah (Manuaba, 2010 h.172). 

b. Perubahan Serviks 

Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks , pelunakan 

seviks, pendataran serviks dan pembukaan serviks). (Manuaba, 2014 

h.168). 

c. His Permulaan (palsu) 

Adalah rasa nyeri ringan di bagian bawah, datangnya tidak teratus, 

tidak ada perubahan pada serviks atau pembawa tanda, durasinya 

pendek dan tidak bertambah bila beraktivitas (Manuaba, 2010 h172) 

d. Pengeluaran Lendir Dan Darah (Bloody Show) 

Terjadi perubahan serviks yang menimbulkan pendataran dan 

pembukaan. Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada 

kanalis servikalis lepas. Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh 

darah pecah (Manuaba, 2010 h173). 

e. Pengeluaran Cairan  

Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah yang menimbulkan 

pengeluaran cairan. Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang 
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pembukaan lengkap. Dengan pecahnya ketuban diharapkan 

persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam (Manuaba, 2010 h.173). 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan 

a) Passanger (Janin) 

Cara penumpang (passanger) atau janin bergerak di sepanjang jalan 

lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni: ukuran kepala 

janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. Karena plasenta juga 

harus melalui jalan lahir, ia juga dianggap sebagai penumpang yang 

menyertai janin (Bobak, 2005 h.235). 

b) Passage (Jalan Lahir) 

Faktor passage atau yang disebut jalan lahir diklasifikasikan menjadi 

2 jenis yaitu jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. 

1) Jaringan Keras 

2) Jaringan Lunak 

Terdiri dari segmen bawah rahim yang meregang, serviks, otot 

dasar panggul, vagina, dan introitus vagina. 

c) Power (Kekuatan) 

Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan 

untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi uterus 

involunter yang biasa disebut kekuatan primer, menandai mulainya 

persalinan. Apabila serviks berdilatasi, usaha volunter dimulai untuk 

mendorong yang biasa disebut kekuatan sekunder, yang 

memperbesar kekuatan kontraksi involunter (Bobak, 2005 h. 241). 
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5. Mekanisme Persalinan 

Mekanisme persalinan adalah gerakan posisi yang dilakukan janin untuk 

menyesuaikan diri terhadap pelvis ibu (Varney, 2008 h.753) 

Diantaranya meliputi sebagai berikut : 

a. Engagement  

Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati 

pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang / oblik di dalam 

jalan lahir dan sedikit fleksi (fitrimaya, 2009). 

b. Penurunan Kepala (Desent) 

Merupakan hasil dari sejumlah kekuatan, termasuk kontraksi (yang 

memperkuat tulang punggung janin, menyebabkan fundus langsung 

menempel pada bokong) dan pada kala dua, dorongan yang dapat 

dilakukan ibu karena kontraksi otot – otot abdomennya (Varney, 2008; 

h.754). 

c. Fleksi  

Diameter suboksipitobregmatik yang lebih kecil digantikan dengan 

diameter kepala janin yang lebih besar yang terjadi ketika kepala janin 

tidak dalam keadaan fleksi sempurna/ derajat ekstensi. Terjadi 

penurunan dari serviks, kemudian kesisi –sisi dinding pelvis dan di 

akhiri di dasar pelvis (Varney, 2008; h.754). 

d. Rotasi Internal (Putar Paksi Dalam) 

Menyebabkan diameter anteroposterior kepala janin menjadi sejajar 

dengan diameter anteroposterior pelvis ibu (Varney, 2008; h.754). 

e. Ekstensi  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



44 

 

Ekstensi harus terjadi ketika oksiput berada dibagian anterior karena 

kekuatan tahanan pada dasar pelvis, yang mengarahkan kepala ke 

atas menuju pintu bawah vulva. Daerah suboksipital, atau tengkuk, 

mengenai bagian bawah simpisis pubis dan bertindak sebagai titik 

putar (Varney, 2008 h.755). 

f. Rotasi Eksternal  

Terjadi pada saat bahu berotasi 45 derajat, menyebabkan diameter 

bisakromial sejajar dengan diameter anteroposterior pada pintu 

bawah panggul (Varney, 2008 h.754) 

g. Ekspulsi  

Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai 

hypomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah bahu 

lahir di susul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir 

janin seluruhnya (Fitrimaya, 2009). 

6. Tahapan Persalinan 

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu : 

a. Kala I (Kala Pembukaan) 

Inpart (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur 

darah (bloody show) karena serviks mulai membuka (dilatasi) dan 

mendatar (effacement). Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah 

kapiler di sekitar kanalis servivis akibat pergeseran ketika serviks 

mendatar dan membuka (Mochtar, 2012 h.71). Kala pembukaan di 

bagi atas 2 fase, yaitu : 

1) Fase Laten : pembukaan serviks yang berlangsung lambat 

sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam 
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2) Fase Aktif : berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 

subfase: 

a) Akselerasi : berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. 

b) Dilatasi Maksimal : selama 2 jam, pembukaaan berlangsung 

cepat menjadi 9 cm. 

c) Deselerasi : berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10cm lengkpa). 

b. Kala II (Kala Pengeluaran Janin) 

Menurut Manuaba; 2014, gejala utama kala II adalah: 

1) His semakin kuat, dengan interval 2 – 3 menit, dengan durasi 50 

– 100 detik. 

2) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah dan ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti 

keinginan mengejan, karena tertekannya pleksus frankenhauser. 

4) Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi 

sehingga terjadi kepala membuka pintu, suboksiput bertindak 

sebagai hipomoglion berturut – turut lahir ubun – ubun besar, 

dahi, hidung dan muka, dan kepala seluruhnya. 

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

penyesuaian kepala terhadap punggung. 

6) Setelah putar paksi luar berlangsung, kepala dipegang padda os 

oksiput dan di bawah dagu, ditarik curam ke bawah untuk 

melahirkan bahu depan, dan curam ke atas untuk melahirkan 
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bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, lakukan sangga susur 

untuk melahirkan badan sampai tungkai. 

 Lamanya kala II untuk primigravida 50 menit dan 

multigravida 30 menit (Manuaba, 2014 h.173 – 174). 

c. Kala III (Kala pelepasan plasenta) 

Setelah kala II, kontaksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Dengan 

lahirnya bayi, mulai berlangsung pelepasan plasenta pada lapisan 

Nitabusch, karena sifat retraksi otot Rahim. Lepas nya plasenta sudah 

dapat diperkirakan dengan memerhatikan tanda-tanda uterus menjadi 

bundar, uterus terdorong keatas karena plasenta dilepas ke segmen 

bawh Rahim, tali pusat bertambah panjang, terjdi perdarahan. 

Melakukan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan secara Crede 

pada fundus uteri (Manuaba, 2010 h.174). 

d. Kala IV (Observasi) 

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan 

postpartum palin sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang 

dilakukan meliputi tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda – 

tanda vital : tekanan darah, nadi dan pernapasan, kontraksi uterus, 

terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih normal bila 

jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc.  

7. Rencana Asuhan Persalinan 

a. Kala I 

1) Mempersiapkan ruangan untuk bersalin dan kelahiran bayi 

2) Mempersiapkan perlengkapan. Bahan-bahan dan obat-obatan yang 

diperlukan 
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3) Mempersiapkan rujukan bila terjadi kegawatdaruratan 

4) Memberikan dukungan emosional 

5) Mengatur posisi dengan miring 

6) Pemberian asupan nutrisi dan cairan sebagai cadangan tenaga 

7) Melakukan pencegahan infeksi 

8) Persiapan persalinan 

b. Kala II 

1) Pantau ibu, dengan memantau tanda gejala kala II 

2) Memantau kemajuan persalinan 

3) Memantau janin, yang meliputi DJJ 

4) Memberikan dukungan 

5) Memimpin meneran 

6) Memberikan asuhan sayang ibu 

c. Asuhan sayang ibu pada pasca bersalin 

1) Menganjurkan ibu untuk selalu berdekatan dengan bayinya (rawat 

gabung) 

2) Membantu ibu untuk mulai membiasakan menyusui dan anjurkan 

ibu untuk pemberian ASI selama 6 bulan 

3) Mengajarkan ibu dan keluarga mengenai nutrisi dan istirahat yang 

cukup setelah bersalin 

4) Memberitahu ibu dan keluarga tentang tanda bahaya pada ibu saat 

masa nifas dan pada bayinya. 
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8. Asuhan Persalinan Normal 

Menurut (Prawirohardjo,2010; h.341 – 347) 60 langkah asuhan persalinan 

normal sebagai berikut. 

Melihat Tanda Dan Gejala Kala Dua 

1. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua  

a. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b. Ibu merasa tekanan yang semakin pada rektum dan/ atau 

vaginanya 

c. Perinium menonjol 

d. Vulva – vagina dan sfingter anal membuka 

Menyiapkan Pertolongan Persalinan 

2. Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat –obatan esensial siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan 

tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. 

3. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 

4. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku, mencuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan 

mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang 

bersih. 

5. Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

6. Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai 

sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril)dan meletakkan 
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kembali di partus set/wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa 

mengontaminasi tabung suntik). 

Memastikan Pembukaan Lengkap Dengan Janin Baik 

7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati –hati 

dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang 

sudah dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, 

perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, 

membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari 

depan ke belakang. Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi 

dalam wadaah yang benar. Mengganti sarung tangan jika 

terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan 

benar di dalam larutan dekontaminasi). 

8. Dengan menggunakan tekhnik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. 

Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah 

lengkpa, lakukan amniotomi. 

9. 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 

meredamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci 

kedua tangan (seperti di atas) 

10. Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir 

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100 – 180 

kali/menit) 

a. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 
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b. Mendokumntasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. 

Menyiapkan Ibu Dan Keluarga Untuk Membantu Proses Pimpinan 

Meneran 

11. Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. 

Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginannya. 

a. Menungggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta 

janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan – temuan. 

b. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat 

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai 

meneran. 

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk 

dan pastikan ia merasa nyaman). 

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk meneran : 

a. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan 

untuk meneran. 

b. Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran 

c. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan 

pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang) 
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d. Menganjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi. 

e. Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat 

pada ibu. 

f. Menganjurkan asupan cairan per oral. 

g. Menilai DJJ setiap lima menit. 

h. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara atau 

60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu 

tidak mempunyai keinginan untuk meneran. 

i. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil 

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 menit, 

anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi – 

kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi. 

j. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera. 

Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi 

14. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm, 

letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

15. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah bokong ibu. 

16. Membuka partus set. 

17. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

Menolong Kelahiran Bayi  

18. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



52 

 

yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak 

menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan – 

lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan – lahan atau 

bernafas cepat saat kepala lahir. 

19. Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain 

atau kassa yang bersih. (langkah ini tidak harus dilakukan) 

20. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika 

hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran 

bayi:  

a. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat 

bagian atas kepala bayi. 

b. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di 

dua tempat dan memotongnya. 

21. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan. 

Lahir bahu 

22. Setelah kepala melakukan putarn paksi luar, tempatkan kedua tangan 

di masing – masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk 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. 

23. Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan 
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kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan 

lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. 

Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan 

siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 

24. Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di 

atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya 

saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan 

hati-hati membantu kelahiran kaki. 

Penanganan Bayi Baru Lahir  

25. Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian meletakkan 

bayi diatas perut ibu dengan posisi kepalabayi sedikit lebih rendah 

dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di 

tempat yang memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan 

resusitasi.  

26. Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan 

biarkan kontak kulit ibu – bayi. Lakukan penyuntikkan oksitosin/i.m. 

27. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira – kira 3 cm dari pusat 

bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kearah ibu dan 

memasang klem kedua 2cm dari klem pertama (ke arah ibu). 

28. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. 

29. Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti 

bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi 

bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami 

kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai. 
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30. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya.  

Oksitosin  

31. Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen 

untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 

32. Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 

33. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan 

oksitosin 10 unti. I.M. di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ib bagian 

luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.  

Penegangan Tali Pusat Terkendali  

34. Memindahkan klem pada tali pusat. 

35. Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di 

atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan 

palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan 

klem dengan tangan lain. 

36. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan 

ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang 

berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan 

uterus ke arah atas dan belakang(dorso kranial) dengan hati-hati 

untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta 

tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan 

menunggu hingga kontraksi berikut mulai. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



55 

 

a. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang 

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. 

Mengeluarkan Plasenta 

37. Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas, 

mengkuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan 

arah pada uterus. 

b. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekita 5 – 10 cm dari vulva. 

c.    Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali 

pusat selamam 15 menit : 

d. Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M. 

e. Menilai kandung kemih dan dilakukan katerisasi kandung kemih 

dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu. 

f.    Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

g. Mengulangi penengangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. 

h. Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak 

kelahiran bayi. 

38. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta 

dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput 

ketuban tersebut. 

a. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan disinfeksi 

tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu 
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dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau 

forseps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan 

bagian selaput yang tertinggal. 

Pemijatan Uterus 

39. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterud berkontraksi 

(fundus menjadi keras). 

Menilai Perdarahan 

40. Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta dan 

selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam 

kantung plastik atau tempat khusus. 

a. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase 

selama 15 detik mengambil tindakan yang sesuai. 

41. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera 

menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

Melakukan Prosedur Pascapersalinan 

42. Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik 

43. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam 

larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang masih bersarung 

tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. 
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44. Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul 

mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45. Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan 

dengan simpul mati yang pertama. 

46. Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 

0.5%. 

47. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih dan kering. 

48. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

49. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam : 

a. 2 – 3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan. 

b. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

c. Setiap 20 – 30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

d. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia uteri. 

e. Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anestesia lokal dan menggunakan teknik 

yang sesuai. 

50. Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase 

uterus dan meemriksa kontraksi uterus. 

51. Mengevaluasi kehilangan darah. 

52. Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 

15 menit selama satu jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 

menit selama jam kedua pascapersalinan. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



58 

 

a. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama dua 

jam pertama pascapersalinan.  

b. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 

Kebersihan Dan Keamanan  

53. Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah 

dekontaminasi. 

54. Membuang bahan – bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 

55. Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat tinggi. 

Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu ibu 

memakai pakaian yang bersih dan kering. 

56. Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. 

Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan yang diinginkan. 

57. Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan 

larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. 

58. Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5%, 

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam larutan 

klorin 0,5% selama 10 menit. 

59. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

Dokumentasi  

60. Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang). 
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9. Komplikasi  Pada Persalinan 

a) Persalinan Prematur 

Persalinan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari aterm (37 

minggu). Persalinan premature memerlukan pemantauan secara 

khusus karena mempunyai resiko yang tinggi dengan kelahiran Berat 

Bayi Lahir Rendah (BBLR) (Varney, 2008 h.782). 

b) Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah sebelum ada tanda –

tanda persalinan tanpa melihat usia gestasi. Dikatakan ketuban pecah 

dini apabila ketuban pecah lebih dari 8 jam dan tidak adan 

pembukaan serviks (Varney, 2008 h.788). 

c) Amnionitis atau Korioamnionitis 

Amnionitis adalah terjadinya infeksi padda kulit ketuban dan cairan 

ketuban, biasanya terjadi karena ketuban pecah lama (lebih dari 24 

jam), dengan atau tanpa persalinan yang memanjang, pada 

pemeriksaan dalam (Varney, 2008 h.792). 

d) Prolaps Tali Pusat 

Prolaps tali pusat yaitu menumbung atau tali pusat masuk ke dalam 

serviks. Prolaps tali pusat dapat menyebabkan hipoksia pada janin. 

Terdapat dua jenis prolapsus tali pusat, yaitu: menumbung (frank) dan 

terkemuka (occult) (Varney, 2008; h.793). 

e) Disfungsi Uterus 

Merupakan diagnosa yang ditegakan dengan melakukan observasi 

pemanjangan waktu setiap fase atau kala persalinan yang melebihi 

waktu persalinan (Varney, 2008 h.800). 
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f) Rupture Uterus 

Rupture uterus terjadi robekan atau laserasi pada uterus, yang dapat 

disebabkan oleh bekas SC, dorongan fundus saat bersalin, janin 

besar. Tanda gejala rupture uterus dapat meyerupai tanda dan gejala 

gangguan berat lainnya. Perdarahan terjadi ke dalam peritoneum 

dapat mengiritasi diafragma dan menyebabkan nyeri menjalar ke 

dada (Varney, 2008 h.801). 

C. Bayi Baru Lahir 

1. Definisi  

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 

– 42 minggu dengan berat lahir antara 2500 – 4000 gram (Sarwono. 2005 

dalam Sondakh, 2013). 

Bayi Baru lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38 -42 

minggu dengan berat badan sekitar 2500-3000 gram dan panjang badan 

sekitar 50-55 cm. 

2. Manajemen Bayi baru lahir 

 Menurut JNPK KR (2008 h.126), manajemen bayi baru lahir normal 

yaitu : 

Melakukan penilaian apakah bayi cukup bulan, air ketuban jernih (tidak 

bercampur mekonium), bayi menangis atau bernapas, dan tonus otot bayi 

baik. Kemudian melakukan asuhan bayi baru lahir dengan cara : 

1) Menjaga kehangatan bayi 

2) Membersihkan jalan napas 

3) Mengeringkan dan tetap menjaga kehangatan 

4) Memotong dan mengikat tali pusat tanpa membubuhi apapun 
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5) Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara kontak kulit 

bayi dengan kulit ibu 

6) Memberikan salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata 

7) Memberikan suntikan vitamin K1 1 mg intramuscular, di paha kiri 

anterolateral 

8) Memberikan imunisasi Hepatitis B 0,5 ml intramuscular di paha 

kanan anterolateral. 

3. Adaptasi Fisiologis BBL  

  Menurut sondakh, 2013, adaptasi fisiologis terhadap bayi baru lahir 

adalah sebagai berikut: 

a. Adaptasi pernapasan 

1) Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik, dan kimia. 

a) Faktor – faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang kolaps 

(misalnya, perubahan dalam gradien tekanan). 

b) Faktor-faktor sensorik, meliputi suhu, bunyi, cahaya, suara, 

dan penurunan suhu. 

c) Faktor – faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah 

(misalnya, penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar 

karbon dioksida, dan penurunan Ph) sebagai akibat asfiksia – 

sementara selama kelahiran. 

2) Frekuensi pernapasan bayi baru lahir berkisar 30-60 kali/menit. 

3) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk dan muntah, 

terutama selama 12-18 jam pertama. 
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4) Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. Respons refleks 

terhadap obstruksi nasal dan membuka mulut untuk 

mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar bayi 

sampai 3 minggu setelah kelahiran.  

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 

detik sesudah kelahiran. Pernapasan ini timbul sebagai akibat 

aktivitas normal sistem saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh 

beberapa rangsangan lainnya. (Sondakh ,2013 h.151). 

b.  Adaptasi Kardiovaskular 

1) Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir. 

Beberapa terjadi dengan cepat, dan sebagian lagi terjadi seiring 

dengan waktu. 

2) Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis (pada 

tangan, kaki, dan sekitar mulut). 

3) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit saat bangun dan 100 

kali/menit saat tidur. 

4) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan bervariasi 

sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi. 

5) Nilai hematologi normal pada bayi sekitar 43-61%. 

Dengan berkembangnya paru-paru, pada alveoli akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen. Sebaliknya, tekanan karbon 

dioksida akan mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan resistansi pembuluh darah dari arteri 

pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductusarteriosus tertutup. 
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Setelah tali pusat dipotong, aliran darah dari plasenta terhenti dan 

foramen ovale tertutup (Sondakh, 2013). 

c. Perubahan Termoregulasi dan Metabolik 

Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi cepat stres karena 

perubahan suhu lingkungan. Pada saat lahir, faktor yang berperan 

dalam kehilangan panas pada bayi baru lahir meliputi area 

permukaan tubuh, berbagai tingkat insulin lemak subkutan, dan 

derajat fleksi otot (Varney, 2007 h.881). 

Mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir menurut (JNPK 

KR, 2008 h.129), yaitu : 

1) Konveksi, kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi 

terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi yang dilahirkan 

atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat 

mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas juga terjadi jika 

terjadi aliran udara dari kipas angin, hembusan udara melalui 

ventilasi atau pendingin ruangan. 

2) Radiasi, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan 

di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari 

suhu tubuh bayi. Bayi bisa kehilangan panas dengan cara ini 

karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh 

bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung). 

3) Evaporasi, jalan utama bayi kehilangan panas. Kehilangan 

panas dapat terjadi karena penguapan cairan ketuban pada 

permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri karena setelah 

lahir tubuh bayi tidak segera dikeringkan, bayi yang terlalu cepat 
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dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan 

diselimuti. 

4) Konduksi, kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung 

antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Meja, tempat 

tidur atau timbanganyang temperaturnya lebih rendah dari tubu 

bayi akan meneyrap panas tubuh bayi melalui mekanisme 

konduksi apabila bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut. 

d. Adaptasi Neurologis 

1) Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. 

2) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu bayi labil, kontrol otot yang 

buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas. 

3) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Saat bayi tumbuh, 

perilaku yang lebih kompleks (misalnya : kontrol kepala, 

tersenyum, dan meraih dengan tujuan) akan berkembang. 

4) Refleks bayi baru lahir merupakan indikator penting 

perkembangan normal. 

e. Adaptasi Gastrointestinal 

1) Enzim – enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

2) Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 
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3) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai; pencernaan 

dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak adekuatnya enzim-

enzim pankrean dan lipase. 

4) Kelenjar saliva imatur saat lahir; sedikit saliva diolah sampai bayi 

berusia 3 bulan. 

5) Pengeluaran mekonium, yaitu feses berwarna hitam kehijauan, 

lengket, dan mengandung darah samar, diekskresikan dalam 24 

jam pada 90% bayi baru lahir normal. 

6) Variasi besar terjadi antara bayi baru lahir tentang minat 

terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan 

yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan. 

7) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakkan pada 

payudara; sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk menyusu 

secara efektif. 

8) Gerakan acak tangan ke mulut dan mengisap jari telah diamatai 

di dalam uterus; tindakan-tindakan ini berkembang baikpada 

saat lahir dan diperkuat dengan rasa lapar. 

 Oleh karena kadar gula darah tali pusat 65 mg/100 Ml 

akan menurun menjadi 50 mg/100 ml dalam waktu 2 jam 

sesudah lahir, energi tambahan yang diperlukan neonatus pada 

jam-jam pertama sesudah lahir diambil dari hasil metabolisme 

asam lemak sehingga kadar gula akan mencapai 120 mg/100 

ml. Bila perubahan glukosa menjadi glikogen meningkat atau 

adanya gangguan metabolisme asam lemak yang tidak dapat 
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memenuhi kebutuhan neonatus, maka kemungkinan besar bayi 

mengalami hipoglikemia. 

f. Adaptasi Ginjal 

1) Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir disebabkan 

oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler glomerulus. 

2) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir 

yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk 

berespons terhadap stresor. 

3) Penurunan kemampuan untuk mengekskresikan obat-obatan 

dan kehilangan cairan yang berlebihan mengakibatkan asidosis 

dan ketidakseimbangan cairan. 

4) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam pertama 

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

itu, mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 jam. 

5) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat; noda 

kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok karena 

kristal asam urat. 

g. Adaptasi Hati 

1) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentukan darah. 

2) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang esensial 

untuk pembekuan darah. 

3) Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5 

bulan kehidupan ekstrauterin; pada saat ini, bayi baru lahir 

menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi. 
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4) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang 

bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan 

bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah merah. 

5) Bilirubin tak terkonjugasi dapat meninggalkan sistem vaskular 

dan menembus jaringan ekstravaskular lainnya (misalnya : kulit, 

sklera, dan membran mukosa oral) mengakibatkan warna 

kuning yang disebut jaundice atau ikterus. 

6) Pada stres dingin yang lama, glikosis anaerobik terjadi, yang 

mengakibatkan peningkatan produksi asam. Asidosis metabolik 

terjadi dan jika terdapat defek fungsi pernapasan, asidosis 

respiratorik dapat terjadi. Asam lemak yang berlebihan 

menggeser bilirubin dari tempat-tempat peningkatan albumin. 

Peningkatan kadar bilirubin tidak berikatan yang bersirkulasi 

mengakibatkan peningkatan risiko kern-ikterus bahkan pada 

kadar bilirubin serum 10 mg/DL atau kurang. 

h. Adaptasi Imun 

1) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang di 

pintu masuk. 

2) Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan meningkat 

risiko infeksi pada periode bayi baru lahir. 

a) Respons inflamasi berkurang, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

b) Fagositosis lambat. 

c) Keasamaan lambung dan produksi pepsin dan tripsin belum 

berkembang sempurna sampai usia 3-4 minggu. 
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d) Imunoglobulin A hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan, kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI, IgA 

juga tidak terdapat dalam saluran GI. 

3) Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas danmortalitas 

selama periode neonatus. 

4. Jadwal Kunjungan Neonatal 

1) Kunjungan Neonatal 

Kunjungan neonatus menurut Riskesdas (2013 h.198) ; 

a) KN -1 : pada saat bayi berumur 6 - 48 jam. 

b) KN -2 : pada saat bayi berumur 3 - 7 hari. 

c) KN -3 : pada saat bayi berumur 8 - 28 hari. 

Menurut buku KemenKesRi (2013; h.56), yang dilakukan saat 

melakukan kunjungan ulang pada neonatus adalah : 

a) Lakukan pemeriksan fisik, timbang berat, periksa suhu, dan 

kebiasaan makan bayi. 

b) Periksa tanda bahaya: 

(1). Tidak mau minum atau memuntahkan semua 

(2). Kejang 

(3). Bergerak hanya jika dirangsang 

(4). Napas cepat (≥ 60 kali/menit) 

(5). Napas lambat ( < 30 kali/ menit) 

(6). Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat 

(7). Merintih  

(8) Teraba demam (suhu ketiak > 37.5ºC) 

(9). Teraba dingin (suhu ketiak < 36ºC); 
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(10). Nanah yang banyak dimata 

(11). Pusar kemerahan meluas ke dinding perut; 

(12). Diare  

(13). Tampak kuning pada telapak tangan dan kaki 

(14). Perdarahan. 

c) Periksa tanda-tanda indeksi kulit superfisial, seperti nanah 

keluar dari umbilikus kemerahan di sekitar umbilikus, adanya 

lebih dari 10 pustula di kulit, pembengkakan, kemerahan, dan 

pengerasan kulit. 

d) Bila terdapat tanda bahaya atau infeksi, rujuk bayi ke fasilitas 

kesehatan. 

e) Pastikan ibu memberikan ASI ekslusif 

f) Tingkatkan kebersihan dan rawat kulit, mata, serta tali pusat 

dengan baik. 

g) Ingatkan orangtua untuk menurus akte kelahiran bayinya. 

h) Rujuk bayi untuk mendapatkan imunisasi pada waktunya. 

i) Jelaskan kepada orang tua untuk waspada terhadap tanda 

bahaya pada bayinya.  

5. Komplikasi pada Bayi Baru Lahir 

a) Asfiksia Neonaturum 

Asfiksia neonaturum adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernapas 

spontan dan teratur. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan 

hipoksia. Asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tak 

dilakukan secara sempurna, sehingga tindakan keperawatan 
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dilaksanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mengatasi gejala lanjut yang mungkin timbul (Sukarni, 2013; h.284). 

b) Kelainan Kongenital 

Kelainan kongenital merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ 

janin sejak saat pembuahan. Kelainan kongenital yang sering 

dijumpai adalah anensefali (tidak terbentuk otak janin sehingga 

bentuk janin seperti kodok), kelainan fungsi jaringan organ tubuh 

(spinabifida [sumsum tulang belakang terbuka], labioskizis, 

palatoskizis, labiopalatoskizis, gangguan pembentukan alat tubuh 

(atresia ani [tidak terbentuknya anus], atresia vagina [tidak terbentuk 

vagina], gangguan migrasi alat tubuh seperti migrasi testis), 

hipospadia [kelainan saluran urogenital], atresia esophagus 

[esophagus yang tidak terbentuk]) (Manuaba, 2014; 429h). 

c) Infeksi Neonaturum 

Infeksi neonates sering dijumpai, apalagi di daerah pedesaan dengan 

persalinan dukun beranak. Dalam menegakkan kemungkinan infeksi 

pada bayi baru lahir sangat penting, terutama pada bayi dengan berat 

badan lahir rendah, karena infeksi dapat menyebar dengan cepat dan 

menimbulkan angka kematian yang tinggi (Manuaba, 2014; h.432). 

d) Tetanus Neonaturum 

Masuknya kuman tetanus klostridium tetani sebagian besar melalui 

tali pusat. Masa inkubasinya sekitar 3 – 10 hari. Tetanus neonaturum 

menyebabkan kerusakan pada pusat motorik, jaringan otak, pusat 

pernapasan, dan jantung (Manuaba, 2014; h.434). 

e) Icterus Neonaturum 
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Icterus atau warna kuning sering dijumpai pada bayi baru lahir dalam 

batas normal pada hari kedua sampai hari ketiga dan menghilang 

pada hari kesepuluh. Kernikterus adalah akumulasi bilirubin dalam 

jaringan otak sehingga dapat mengganggu fungsi otak dan 

menimbulkan gejala klinis sesuai akumulasi tersebut (Manuaba, 2014; 

h.435). 

f) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan bayi dengan berat lahir 

kurang dari 2500 gram. Ada beberapa faktor penyebab BBLR, yaitu: 

1) Faktor ibu 

(a) Gizi saat hamil yang kurang 

(b) Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun 

(c) Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat 

(d) Penyakit menahun ibu: hipertensi, jantung, dan lain – lain 

2) Faktor pekerja yang terlalu berat 

3) Faktor kehamilan 

(a) Hamil dengan hidramnion 

(b) Hamil ganda 

(c) Perdarahan antepartum 

(d) Komplikasi hamil 

4) Faktor janin 

(a) Cacat bawaan 

(b) Infeksi dalam rahim 
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6. Asuhan Bayi Baru Lahir Normal 

Asuhan bayi baru lahir dibagi menjadi asuhan segera bayi baru lahir, 

dan asuhan bayi baru lahir,di antaranya adalah sebagai berikut :  

a. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir  

Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan 

pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran 

(Prawirohardjo, 2010). 

Aspek – aspek penting dari asuhan segera bayi yang baru lahir : 

1) Jagalah agar bayi tetap kering dan hangat. 

2) Usahakan adanya kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya 

sesegera mungkin. 

Asuhan segera setelah  melahirkan menurut Prawirohardjo,2010 

adalah sebagai berikut : 

1) Sambil secara cepat menilai pernapasannya, letakkan bayi 

dengan handuk di atas perut ibu. 

2) Dengan kain bersih dan kering atau kasa lap darah atau lendir 

dari wajah bayi untuk mencegah jalan udaranya terhalang. 

Periksa ulang pernapasan bayi. Catatan : sebagian besar bayi 

akan menangis atau bernapas secara spontan dalam waktu 30 

detik setelah lahir. 

3) Bila bayi tersebut menangis atau bernapas (terlihat dari 

pergerakan dada paling sedikit 30 x/menit), biarkan bayi tersebut 

dengan ibunya. 
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4) Bila bayi tersebut tidak bernapas dalam waktu 30 detik, 

SEGERALAH CARI BANTUAN, dan mulailah langkah-langkah 

resusitasi bayi tersebut. 

Klem Dan Potong Tali Pusat 

1) Klemlah tali pusat dengan dua buah klem, pada titik kira-kira 2 dan 

3 cm dari pangkal pusat bayi (tinggalkan kira-kira satu cm di antara 

klem-klem tersebut). 

2) Potonglah tali pusat di antara kedua klem sambil melindungi bayi 

dari gunting dengan tangan kiri Anda. 

3) Pertahankan kebersihan pada saat memotong tali pusat. Ganti 

sarung tangan Anda bila ternyata sudah kotor. Potonglah tali 

pusatnya dengan pisau atau gunting yang steril atau disinfeksi 

tingkat tinggi (DTT). 

4) Periksa tali pusat setiap 15 menit. Apabila masih terjadi perdarahan, 

lakukan pengikatan ulang yang lebih ketat. 

  Jagalah Bayi Agar Tetap Hangat 

Bayi baru lahir tetap dijaga kehangatannya dengan cara 

sebagai berikut. 

1) Pastikan bayi tersebut hangat dan terjadi kontak antara kulit 

bayi dengan kulit ibu 

2) Gantilah handuk/kain yang basah, dan bungkus bayi tersebut 

dengan selimut dan jangan lupa memastikan bahwa kepala 

telah terlindungi dengan baik untuk mencegah keluarnya 

panas tubuh. 
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3) Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak bayi 

setiap 15 menit : 

a) Apabila telapak bayi terasa dingin, periksalah suhu aksila 

bayi. 

b) Apabila suhu bayi kurang dari 36,5ºC, segera hangatkan 

bayi tersebut. 

c)  

  Kontak Dini Dengan Ibu 

1) Berikan bayi kepada ibunya secepat mungkin. Kontak dini 

antara ibu dan bayi penting untuk : 

a) Kehangatan – mempertahankan panas yang benar pada 

bayi baru lahir. 

b) Ikatan batin dan pemberian ASI. 

2) Doronglah ibu untuk menyusui bayinya apabila telah “siap” 

(dengan menunjukkan refleks rooting). jangan paksakan bayi 

untuk menyusu. 

Pernapasan  

Sebagian besar bayi akan bernapas secara spontan . pernapasan 

bayi sebaiknya diperiksa secara teratur untuk mengetahui adanya 

masalah. 

1) Periksa penarpasan dan warna kulit bayi setiap 5 menit. 

2) Jika bayi tidak segera bernapas, lakukan hal-hal berikut : 

a) Keringkan bayi dengan selimut atau handuk yang 

hangat. 

b) Gosoklah punggung bayi dengan lembut. 
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3) Jika bayi masih belum mulai bernapas setelah 60 detik mulai 

resusitasi. 

4) Apabila bayi sianosi (kulit biru) atau sukar bernapas (frekuensi 

pernapasan kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali/menit). 

Berilah oksigen kepada bayi dengan kateter nasal atau nasal 

prongs. 

 Perawatan Mata 

Menurut sondakh, 2013, bayi baru lahir harus diberikan Obat 

mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% dianjurkan untuk 

pencegahan penyakit mata karena klamidia (penyakit menular 

seksual). Obat mata perlu diberikan pada jam pertama setelah 

persalinan. Yang lazim dipakai adalah larutan Perak Nitrat atau 

Neosporin dan langsung diteteskan pada mata bayi segera setelah 

lahir. 

b. Asuhan Bayi Baru Lahir 

Dalam waktu 24 jam, bila bayi tidak mengalami masalah 

apapun, berikanlah asuhan berikut : 

1) Hindari memandikan bayi hinga sedikitnya enam jam dan hanya 

setelah itu jika tidak terdapat masalah medis dan jika suhu nya 

36,5ºC atau lebih. 

2) Bungkus bayi dengan kain yang kering dan hangat, kepala bayi 

harus tertutup. 

  Pemeriksaan Fisik Bayi 

  Lakukan pemeriksaan fisik yang lebih lengkap. Ketika memeriksa 

bayi baru lahir ingat butir-butir penting berikut : 
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1) Gunakan tempat yang hangat dan bersih untuk pemeriksaan. 

2) Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan, gunakan 

sarung tangan dan bertindak lembut pada saat menangani 

bayi. 

3) Lihat, dengarkan, dan rasakan tiap-tiap daerah, dimulai dari 

kepala dan berlanjut secara sistematik menuju jari kaki. 

4) Jika ditemukan faktor risiko atau masalah, carilah bantuan 

lebih lanjut yang memang diperlukan. 

5) Rekam hasil pengamatan. 

  Berikan Vitamin K 

  Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena desifiensi vitamin 

K pada bayi baru lahir, lakukan hal-hal berikut : 

1) Semua bayi baru lahir normal dan cukup bulan perlu diberi 

vitamin K peroral 1mg/hai selama tiga hari. 

2) Bayi risiko tinggi diberi vitamin K parenteral dengan dosis 0,5 – 

1 mg I.M. 

  Identifikasi Bayi  

  Alat pengenal untuk memudahkan identifikasi bayi perlu dipasang 

segera pascapersalinan. Alat pengenal yang efektif harus 

diberikan kepada setiap bayi baru lahir dan harus tetap di 

tempatnya sampai waktu bayi dipulangkan. 

1) Alat yang digunakan, hendaknya kebal air, dengan tepi yang 

halus tidak mudah melukai, tidak mudah sobek, dan tidak 

mudah lepas. 

2) Pada alat/gelang identifikasi harus tercantum : 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



77 

 

(1) Nama (bayi, ibunya), 

(2) Tanggal lahir, 

(3) Nomor bayi, 

(4) Jenis kelamin, 

(5) Unit. 

3) Di setiap tempat tidur harus diberi tanda dengan 

mencantumkan nama, tanggal lahir, nomor identifikasi. 

4) Sidik telapak kaki bayi dan sidik jari ibu harus dicetak di 

catatan yang tidak mudah hilang. Ukurlah berat lahir, panjang 

bayi, lingkar kepala, lingkar perut dan catat dalam rekam 

medis. 

   Perawatan Lain-lain 

Perawatan lain-lain pada bayi baru lahir menurut Sondakh, 2013 

h.161 sebagai berikut : 

1) Lakukan perawatan tali pusat 

a) Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar 

terkena udara dan tutupi dengan kain bersih secara 

longgar. 

b) Lipatlah popok di bawah sisa tali pusat. 

c) Jika tali pusat terkena kotoran atau tinja, cuci dengan 

sabun dan air bersih, dan keringkan betul-betul. 

2) Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke 

rumah, berikan imunisasi – BCG, polio oral, dan hepatitis B. 
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3) Orang tua diajarkan tanda- tanda bahaya bayi dan mereka 

diberitahu agar merujuk bayi dengan segera untuk perawatan 

lebih lanjut jika ditemui hal-hal sebagai berikut : 

a) Pernapasan sulit atau lebih dari 60kali/menit. 

b) Warna kuning terutama pada 24 jam pertama, biru atau 

pucat. 

c) Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, 

berdarah. 

d) Infeksi, suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan 

(nanah), bau busuk, pernapasan sulit. 

e) Feses/kemih : tidak berkemih dalam 24 jam, feses lembek, 

sering kejang, tidak bisa tenang, menagis terus-menerus. 

4) Orangtua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan 

perawatan harian untuk bayi baru lahir, meliputi : 

a) Pemberian ASI sesuai dengan kebuthan setiap 2-3 jam, 

mulai dari hari pertama. 

b) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering 

serta mengganti popok. 

c) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. 

d) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi. 

D. NIFAS  

1. Definisi 

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai dari 

persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil, 

lama masa nifas yaitu 6-8 minggu.(Mochtar, 2012 h.87). 
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Masa nifas adalah suatu periode dalam minggu-minggu pertama 

setelah kelahiran.(Williams, 2014 h.674). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masa 

nifas adalah masa pulihnya kembali organ-organ reproduksi seperti 

sebelum hamil. 

 Nifas dibagi menjadi 3 periode : 

1. Puerperium Dini 

 Kepulihan saat ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan.(Mochtar, 2012 h.87). 

2. Puerperium Intermediat 

 Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 

minggu.(Mochtar, 2012 h.87). 

3.  Puerperium Lanjut 

waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila 

selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. 

(Bahiyatun, 2009 h.2). 

2. Perubahan Fisiologis Masa Nifas 

a. Perubahan Sistem Reproduksi 

1. Involusi Uterus  

a) Pengertian 

kembalinya uterus kepada keadaan sebelum hamil, baik 

dalam bentuk maupun posisi. Selain uterus, vagina, ligamen 

uterus, dan otot dasar panggul juga kembali ke keadaan 

sebelum hamil. Bila ligamen uterus dan otot dasar panggul 
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tidak kembali ke keadaan sebelum hamil, kemungkinan 

terjadinya prolaps uteri makin besar. (Bahiyatun, 2009 h.60). 

b) Proses terjadinya involusi uterus 

(1) Iskemia Miometrium 

Disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus 

menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta 

membuat uterus relative anemi dan menyebabkan serat 

otot atrofi. 

(2) Autolisis  

Autolysis merupakan proses pernghancuran diri sendiri 

yang terjadi di dalam otot uterine. Enzim proteolitik akan 

mendekatkan jaringan otot yang telah sempat mengendur 

hingga 10 kali panjangnya dari semula dan lima kali lebar 

dari semula selama kehamilan atau dapat juga dikatakan 

sebagai pengrusakan secara langsung jaringan hipertropi 

yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena penurunan 

hormone estrogen dan progesterone (Sukarni, 2013 h. 

339). 

(3) Efek Oksitosin 

Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi 

otot uterine sehingga akan menekankan pembuluh darah 

yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus. 

Proses ini membantu untuk mengurangi situs atau tempat 

implantasi plasenta serta mengurangi perdarahan 

(Sukarni, 2013 h.339). 
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c) Involusi tempat perlekatan plasenta 

Setelah persalinan, tempat plasenta merupakan tempat 

dengan permukaan kasar, tidak rata dan kira – kira sebesar 

telapak tangan. Dengan cepat luka ini mengecil, pada akhir 

minggu ke – 2 hanya sebesar 3 – 4 cm dan pada akhir nifas 1 

– 2 cm. Regenerasi endometrium terjadi di tempat implantasi 

plasenta selama sekitar 6 minggu (Sukarni, 2013 h.342). 

d) Tinggi Fundus Uteri dan Berat uterus menurut Masa Involusi 

Tabel 2.2 : Tinggi Fundus Uteri Dan Berat Uterus Menurut Masa Involusi 

Involusi Tinggi Fundus Uteri Berat Uterus 

Bayi lahir 

Plasenta lahir 

1 minggu 

2 minggu 

6 minggu 

8 minggu 

Setinggi pusat 

2 jari di bawah pusat 

Pertengahan pusat simfisis 

Tidak teraba di atas simfisis 

Bertambah kecil 

Sebesar normal 

1000 gram 

750 gram 

500 gram 

350 gram 

50 gram 

30 gram 

   Sumber : Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri Jilid 2 (2012) hal: 87 

2. Lokia  

 Adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina 

dalam masa nifas.(Mochtar, 2012 h.87). 

Lokia dibagi menjadi 4 yaitu : 

a. Lokia Rubra :  

Berisi darah segar dan sia-sia selaput ketuban, sel-sel desidua, 

verniks kaseosa, lanugo, dan mekonium, selama 2 hari 

pascapersalinan. (Mochtar, 2012 h.87).  
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b. Lokia Sanguinolenta :  

Berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir, hari ke 3-7 

pascapersalinan. (Mochtar, 2012 h.87). 

c. Lokia Serosa :  

Berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, pada hari ke 7 -14 

postpartum (Mochtar, 2012 h.87). Mengandung cairan serosa, 

jaringan desidua, leukosit dan eritrosit (Varney, 2007 h.960). 

d. Lokia Alba : cairan putih, setelah 2 minggu.(Mochtar, 2012 h.87). 

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

dalam 6-7 hari (Mochtar,2012 h.87). 

f. Rasa nyeri, yang disebut after pains, (merian atau mulas-mulas) 

disebabkan kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari 

pascapersalinan. Perlu diberikan pengertian pada ibu mengenai 

hal tersebut dan jika terlalu mengganggu, dapat diberikan obat-

obatan anti nyeri atau antimulas. 

g. Serviks : setelah persalinan bentuk serviks agak menganga 

seperti corong, berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, 

kadang-kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil (Mochtar, 

2012). 

h. Vagina dan Perineum 

Vagina yang semula sangat teregang, akan kembali secara 

bertahap ke ukuran sebelum hamil, 6 – 8 minggu setelah bayi 

lahir. Ruggae akan kembali terlihat pada sekitar minggu ke-4 

(Bobak, 2005; h.495). 
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i. Ligamen-ligamen : ligamen, fascia, dan diafragma pelvis yang 

meregang pada waktu persalinan, setelah bayi lahir, secara 

berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali (Mochtar, 2012; 

h.88). 

b. Perubahan Sistem Pencernaan 

1) Nafsu makan 

Ibu biasanya lapar segera setelah melahirkan, sehingga ia boleh 

mengkonsumsi makanan (Boobak, 20015 h.498). 

2) Motilitas 

Secara khas, penurunan tonus dan motilitas obat traktus cerna 

menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Kelebaihan 

analgesia dan anastesia bisa memperlambat pengembalian tonus 

dan motilitas ke keadaan normal (Boobak, 2005 h.498). 

3) Defekasi 

Buang air besar secara spontan bisa tertunda selama dua sampai 

3 hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini bisa disebabkan karena 

tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal 

masa postpartum. Ibu seringkali sudah menduga nyeri saat 

defekasi karena nyeri yang dirasakanya di perineum akibat 

episiotomy, laserasi, atau hemoroid. Kebiasaan BAB yang teratur 

dapat kembali setelah tonus otot kembali normal (Bobak, 2005 

h.498). 

c. Perubahan Sistem Perkemihan 

Kombinasi trauma akibat kelahiran, peningkatan kapasitas kandung 

kemih setelah bayi lahir, dan efek konduksi anestesi menyebabkan 
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keinginan untuk berkemih menurun. Selain itu, nyeri pada panggul 

yang timbul akibat dorongan saat melahirkan, laserasi vagina, atau 

episiotomy menurunkan atau mengubah reflex berkemih (Bobak, 

2005; h.498). 

Ureter yang berdilatasi dan pelvis renal kembali ke keadaan 

sebelum hamil dalam 2 – 8 minggu postpartum (Williams, 2014 h. 

677). 

d. Payudara 

Konsentrasi hormon yang menstimulasi perkembangan payudara 

selama wanita hamil (estrogen, progesterone, HCG, prolactin, krotisol, 

dan insulin) menurun dengan cepat setelah bayi lahir. Waktu yang 

dibutuhkan hormone – hormone ini untuk kembali ke kadar sebelum 

hamil sebagian ditentukan oleh apakah ibu menyusui atau tidak. 

Untuk ibu yang tidak menyusui kadar prolactin akan turun dengan 

cepat (Bobak, 2005 h.499). 

e. Perubahan Tanda – Tanda Vital 

1) Suhu 

Selama 24 jam pertama dapat meningkat sampai 38oC sebagai 

akibat efek dehidrasi persalinan. Jika suhu tubuh ibu meningkat 

sampai 38°C setelah 24 jam pertama setelah bayi lahir dan terjadi 

lagi atau menetap selama 2 hari kemungkinan terjadi sepsis 

puerperal, mastitis, endometritis, infeksi saluran kemih, dan infeksi 

sistemik (Bobak, 2005; h.501). 
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2) Denyut Nadi 

Denyut nadi tetap tinggi selama jam pertama setelah bayi lahir. 

Kemudian mulai menurun dengan frekuensi yang tidak diketahui. 

Frekuensi denyut nadi yang cepat dapat menunjukan hipovolemia 

akibat perdarahan (Bobak, 2005 h.501). 

3) Pernafasan 

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu 

dan denyut nadi. Apabila suhu dan denyut nadi tidak normal, 

pernafasan juga akan mengikutinya kecuali ada gangguan khusus 

pada saluran pernafasan (Ambarwati, 2010 h.85). 

4) Tekanan Darah 

Tekanan darah akan rendah setelah ibu melahirkan karena ada 

perdarahan. Tekanan darah tinggi pada postpartum dapat 

menandakan terjadinya preeclampsia postpartum (Ambarwati, 

2010; h.85). 

f. Perubahan Kardiovaskular 

Pada persalinan pervaginam kehilangan darah sekitar 300 – 400 ml 

dan bila secara SC kehilangan darah sekitar dua kali lipatnya. 

Perubahan terdiri dari volume darah dan hemokonsentrasi. Setelah 

melahirkan shunt akan hilang dengan tiba – tiba. Volume darah ibu 

relative akan bertambah. Keadaan ini akan menimbulkan beban pada 

jantung dan dapat menimbulkan dekompensasi kodis pada penderita 

vitium cordia (Ambarwati, 2010 h.85). 
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3. Adaptasi Psikologis Ibu Nifas 

Periode postpartum menyebabkan stres emosional terhadap ibu baru, 

bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat. Satu 

atau dua hari postpartum, ibu cenderung pasif dan tergantung 

(Bahiyatun,2009 h.64). 

Periode ini terjadi dalam tiga tahap : 

a. Taking In 

1) Periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan. Ibu pada 

umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada 

kekhawatiran akan tubuhnya. 

2) Ibu akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan 

melahirkan. 

3) Tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mencegah gangguan 

tidur. 

4) Peningkatan nutrisi mungkin dibutuhkan karena selera makan ibu 

biasanya bertambah. Nafsu yang kurang menandakan proses 

pengembalian kondisi ibu tidak berlangsung normal. 

b. Taking Hold 

1) Berlangsung 2-4 hari postpartum. Ibu menjadi perhatian pada 

kemampuannya menjadi orang tua yang sukses dan 

meningkatkan tanggung jawab terhadap bayi. 

2) Perhatian terhadap fungsi-fungsi tubuh (eliminasi) 

3) Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan untuk merawat 

bayi, mislanya menggendong dan menyusui.  
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c. Letting Go 

1) Terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan sangat berpengaruh 

terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. 

2) Ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi. Ia harus 

beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat tergantung, yang 

menyebabkan berkurangnya hak ibu dalam kebebasan dan 

berhubungan sosial. 

3) Pada periode ini umumnya terjadi depresi postpartum. 

4. Perawatan Pasca Persalinan 

 Perawatan pascapersalinan harus benar-benar diperhatikan karena 

sangat penting bagi ibu nifas,perawatan yang harus dijaga sebagai 

berikut: 

a. Mobilisasi  

Karena lelah sehabis bersalin, ibu harus istirahat, tidur terlentang 

selama 8 jam pascapersalinan. Setelahnya, ibu boleh miring-miring ke 

kanan dan ke kiri untuk mencegah terjadinya emboli. Pada hari ke-2, 

ibu diperbolehkan duduk, hari ke-3 berjalan-jalan, dan hari ke-4 atau 

ke-5 sudah diperbolehkan pulang (Mochtar, 2012 h. 88). 

b. Diet  

Dua jam setelah persalinan per vaginam normal, jika tidak terdapat 

komplikasi, ibu diizinkan untuk makan. Dan memberikan suplemen 

besi selama paling kurang 3 bulan setelah pelahiran dan memeriksa 

hematokrit pada kunjungan pertama pascapartum (Williams, 2014 

h.685). 
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c. Miksi  

Hendaknya buang air kecil dapat dilakukan sendiri secepatnya. 

Kadang-kadang wanita mengalami kesulitan berkemih karena sfingter 

uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme akibat iritasi sfingter ani 

selama persalinan, juga karena adanya edema kandung kemih yang 

terjadi selama persalinan(Mochtar, 2012; h.88). 

d. Defekasi  

Buang air besar harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. Apabila 

masih sulit buang air besar dan terjadi obstipasi apalagi buang air 

besar keras, dapat diberikan obat laksatif per oral atau per 

rektal.(Mochtar, 2012 h.88). 

e. Perawatan Payudara 

Perawatan mammae telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting 

susu lemas, tidak keras, dan kering. Apabila bayi meninggal, laktasi 

harus dihentikan dengan cara pembalutan mammae sampai tertekan, 

pemberian obat estrogen parlodel. Sangat dianjurkan seseorang ibu 

menyusui bayinya karena sangat baik untuk kesehatan bayi 

tersebut.(Mochtar, 2012 h.88). 

f. Personal Higiene 

Sering mebersihkan area perineum akan meningkatkan kenyamanan 

dan mencegah infeksi. Tindakan ini paling sering menggunakan air 

hangat yang di alirkan ke atas vulva perineum setelah berkemih atau 

defekasi, hindari penyemprotan langsung. Pasien yang harus istirahat 

di tempat tidur (Mis, hipertensi,post-seksio sesaria) harus dibantu 
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mandi setiap hari dan mencuci daerah perineum dua kali sehari dan 

setiap selesai eliminasi.(Bahiyatun,2009 h.77). 

5. Kunjungan Masa Nifas 

 Menurut Prawirohardjo (2012; h.N-23), kunjungan nifas dilakukan 

paling sedikit 4 kali. Kunjungan masa nifas bertujuan untuk menilai 

keadaan ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan 

menangani masalah – masalah yang terjadi, 

a. Kunjungan pertama (6 – 8 jam postpartum) 

Tujuannya: 

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika 

perdararhan berlanjut. 

3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri. 

4) Pemberian ASI awal. 

5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. 

7) Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal 

dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah 

kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil. 

b. Kunjungan Kedua (6 hari setelah persalinan) 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, 

fundus di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, 

tidak ada bau. 
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2) Menilai adanya tanda – tanda demam, infeksi, atau perdarahan 

abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan 

tanda – tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu untuk mengenai asuhan pada 

bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi 

sehari –hari. 

c. Kunjungan Ketiga (2 minggu setelah persalinan) 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, 

fundus di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, 

tidak ada bau. 

2) Menilai adanya tanda – tanda demam, infeksi, atau perdarahan 

abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan 

tanda – tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu untuk mengenai asuhan pada 

bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi 

sehari –hari. 

d. Kunjungan Keempat (6 minggu setelah persalinan) 

1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit – penyulit yang ia atau 

bayi alami. 
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Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

 

6. Komplikasi Ibu Nifas 

 Sebagian besar kematian ibu terjadi selama masa 

pascapersalinan.(Bahitayun, 2009 h.114). Beberapa bahaya ibu nifas, 

meliputi : 

a. Perdarahan per vaginam yang luar biasa banyak atau yang tiba-tiba 

bertambah banyak (lebih banyak dari perdarahan haid biasa atau bila 

memerlukan penggantian pembalut dua kali dalam setengah jam). 

(Bahiyatun, 2009 h.114). 

b. Pengeluaran pervaginam yang baunya menusuk. (Bahiyatun, 2009; 

h.114). 

c. Infeksi 

Infeksi nifas adalah semua peradangan yang disebabkan oleh 

masuknya kuman – kuman ke dalam alat – alat genital pada waktu 

persalinan dan nifas yang ditandai dengan demam, sakit didaerah 

infeksi, berwarrna kemerahan, fungsi organ tersebut terganggu 

(Ambarwati, 2010 h.122). 

d. Metritis 

Metritis ialah infeksi uterus setelah persalinan. Kelambatan terapi 

akan menyebabkan abses, peritonitis, syok, thrombosis vena, emboli 

paru, infeksi panggul kronik, sumbatan tuba, dan infertilitas 

(Prawirohardjo, 2012 h. M-92). 

e. Rasa sakit bagian bawah abdomen atau punggung.(Bahiyatun, 2009 

h. 114). 
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f. Kelainan Payudara 

1) Bendungan Air Susu Ibu (ASI) 

Bendungan ASI dapat terjadi pada hari ke-2 atau ke-3 ketika 

payudara telah memproduksi air susu. Hal ini disebabkan oleh 

pengeluaran air susu yang tidak lancar, bayi tidak cukup sering 

menyusu, produksi ASI meningkat, terlambat memberikan ASI 

(Prawirohardjo, 2014 h.652). 

2) Mastitis 

Mastitis adalah infeksi dan peradangan parenkim kelenjar 

payudara pada masaa nifas. Gejala awal mastitis adalah demam 

yang disertai menggigil, myalgia, nyeri, dan takikardia. Pada 

permeriksaan, payudara membengkak, mengeras, lebih hangat, 

kemerahan, dan disertai rasa sangat nyeri (Prawirohardjo, 2014 

h. 652). 

E. KB (Keluarga Berencana) 

1. Definisi KB  

Keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai 

kesejahteraan dengan jalan memberi nasihat perkawinan, pengobatan 

kemandulan, dan penjarangan kehamilan (Bahiyatun,2009; h.84). 

Keluarga berencana (family planning/planned parenthood) merupakan 

suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak 

kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi.(Sulistyawati,2011; h.13). 

2. Tujuan Program KB 

 Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan 

kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan 
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kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan 

kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.(Sulistyawati,2013 h.13) 

3. Metode Kontrasepsi Sederhana 

1) Metode alamiah 

a)  Metode kalender / metode ritmik 

(1) Definisi  

Metode kalender adalah metode yang digunakan berdasarkan 

masa subur dimana harus hubungan seksual tanpa perlindungan 

kontrasepsi pada hari ke 8-19 siklus menstruasinya. (Handayani, 

2010 h.57). 

(2) Keuntungan metode kalender 

a. Dapat digunakan untuk mencegah atau mendapatkan 

kehamilan  

b. Tanpa resiko kesehatan yang berkaitan dengan metodenya 

c. Tanpa efek samping sistemik 

d. Murah  

(3) Keterbatasan / kekurangan metode kalender 

a. Diperlukan banyak pelatihan untuk bisa menggunakannya 

dengan benar 

b. Memerlukan pemberi asuhan (non-medis) yang sudah terlatih 

c. Memerlukan penahanan nafsu selama fase kesuburan untuk 

menghindari kehamilan (Handayani, 2010 h.58). 
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(4) Cara penggunaan metode kalender 

Seorang wanita menentukan masa suburnya dengan : 

a. Mengurangi 18 hari dari siklus haif terpendek, untuk 

menentukan awal dari masa suburnya.  Asal angka 18 = 14 + 

2 + 2 → hari hidup spermatozoa 

b. Mengurangi 11 hari dari siklus haidterpnjang untuk 

menentukan akhir dari masa suburnya. Asal angka 11= 14-2-1 

→hari hidup ovum. (Handayani, 2010 h.58). 

b) Metode suhu basal 

(1) Definisi  

Suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu 

tubuh untuk mengetahui suhu tubuh basal, untuk menentukan 

masa ovulasi. (Handayani, 2010 h.61). 

(2) Keuntungan metode suhu basal 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan 

terhadap masa subur 

b. Membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan 

cara mendeteksi ovulasi 

c. Dapat membantu menunjukan perubahan tubuh lain selain 

lender serviks 

(3) Kekurangan metode suhu basal 

a. Membutuhkan motivasi 

b. Perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami 
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c. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, 

stress/ tekanan emosional, alcohol, imunisasi, iklim, dan 

gangguan saluran cerna. 

d. Apabalia suhu tubuh tidak di ukur pada sekitar waktu yang 

sama setiap hari ini akan menyebabkan ketidakakuratan suhu 

tubuh basal. (Handayani, 2010 h.62). 

c) Metode lender serviks 

(1) Definisi  

Metode kontrasepsi dengan menghubungkan pengawasan 

terhadap perubahan lender serviks wanita yang dapat dideteksi di 

vulva. (Handayani, 2010 h.63). 

(2) Keuntungan metode lender serviks 

a. Dalam kendali wanita 

b. Memberikan kesempatan pada pasangan menyentuh 

tubuhnya 

c. Meningkatkan kesadaran terhadap perubahan pada tubuh  

d. Memperkirakan lendir yang subur sehingga memungkinkan 

kehamilan 

(3) Kerugian metode lendir serviks 

a. Membutuhkan komitmen 

b. Perlu diajarkan oleh spesialis KB alami 

c. Dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode 

d. Infeksi vagina dapat menyulitkan identifikasi lendir yang subur 

(Handayani, 2010 h.64-65). 
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d)  Metode sympto thermal 

Metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengamati perubahan 

lendir dan perubahan suhu badan tubuh (Handayani, 2010 h. 66) 

e) Metode amenorrhea laktasi 

(1) Definisi  

Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara ekslusif, 

artinya hanya diberikan ASI saja tanpa pemberian makanan 

tambahan atau minuman apapun. (Handayani, 2010 h.68). 

(2) Keuntungan  

a. Efektif  

b. Tidak mengganggu senggama 

c. Tidak ada efek samping sistemik 

d. Tidak perlu pengawasan medis 

e. Tanpa biaya 

(3) Kerugian  

a. Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan 

b. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi social 

c. Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis 

B/HBV dan HIV/AIDS. (Handayani, 2010 h.68-69). 

f) Coitus interruptus (senggama terputus) 

(1) Definisi  

Metode kontrasepsi dimana senggama diakhiri sebelum terjadi 

ejakulasi intra – vagina. Ejakulasi terjadi jauh dari genitalia 

eksterna 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ria Efana, Kebidanan DIII UMP, 2016



97 

 

(2) Keuntungan  

a. Tidak mengganggu produksi ASI 

b. Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya 

c. Tidak ada efek samping 

d. Dapat digunakan setiap waktu 

(3) Kerugian  

Kerugian coitus interruptus ini adalah memutuskan kenikmatan 

berhubungan seksual. 

g) Kondom  

(1) Definisi  

Suatu selubung sarung atau sarung karet yang terbuat dari 

berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastic (vinil), atau 

bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis. 

(Handayani, 2010 h.71). 

(2) Keuntungan  

a. Memberikan perlindungan terhadap PMS 

b. Tidak mengganggu kesehatan klien 

c. Murah dan dapat diberi secara umum 

d. Tidak mengganggu produksi ASI 

(3) Kerugian  

a. Angka kegagalan relative tinggi 

b. Perlu menghentikan sementara aktifitas dan spontanitas 

hubungan seksual 

c. Harus dipakai secara konsisten (Handayani, 2010 h. 73-74). 
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2) Metode Kontrasepsi Hormonal  

a. Penapisan metode kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implant) 

Tabel 2.3 Penapisan Metode Kontrasepsi Hormonal  

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih   
2. Menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca 

salin   

3. Perdarahan/perdarahan bercak antara haid 
setelah senggama   

4. Ikterus pada kulit atau sklera mata   
5. Nyeri kepala hebat atau gangguan visual   
6. Nyeri hebat pada betis, paha, atau dada, atau 

tungkai bengkak (oedem)   

7. Tekanan darah diatas 160 mmHg (sistolik) 
atau 90 mmHg (diastolik)   

8. Massa atau benjolan pada payudara   
9. Sedang minum obat-obatan epilepsi   

 sumber : Handayani, 2010 hal: 37 

b.  Mekanisme kerja kontrasepsi hormonal : 

1. Mekanisme kerja estrogen 

a) Menekan ovulasi 

b) Mencegah implantasi 

c) Mempercepat transport gamet/ovum 

2. Mekanisme kerja progesterone 

a) Menghambat ovulasi 

b) Menghambat implantasi 

c) Memperlambat transport gamet/ovum 

d) Mengentalkan lendir serviks (Handayani, 2010 h.97-98). 

3) Macam-macam Kontrasepsi Hormonal 

1. Kontrasepsi pil 

a) Pil oral kombinasi 
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Pil kontrasepsi yang berisi hormone sitetis estrogen dan 

progesterone. (Handayani, 2010 h. 99) 

Keuntungan : 

1) Tidak mengganggu hubungan seksual 

2) Siklus haid menjadi teratur (mencegah anemia) 

3) Dapat digunakan sebagai metode jangka panjang 

4) Dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause 

(Handayani, 2010 h.99) 

Kerugian : 

1) Mahal dan membosankan karena digunakan setiap hari 

2) Mual, 3 bulan pertama 

3) Perdarahan bercak atau perdarahan, pada 3 bulan pertama  

4) Pusing 

5) Kenaikan payudara 

6) Kenaikan berat badan (Handayani, 2010 h.100). 

b) Pil progestin 

Merupakan pil kontrasepsi yang berisi hormon sintetis 

progesterone. (Handayani, 2010 h.103). 

Keuntungan : 

1) Sangat efektif bila digunakan secara benar 

2) Tidak mengganggu hubungan seksual 

3) Tidak berperanguh terhadap pemberian ASI 

4) Segera bisa kembali ke kondisi kesuburan bila dihentikan 

5) Tidak mengandung estrogen.(Handayani, 2010 h.104) 

Kerugian : 
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1) Menyebabkan perubahan dalam pola perdarahan haid 

2) Sedikit pertambahan atau pengurangan berat badan bisa 

terjadi 

3) Harus dimakan pada waktu yang sama setiap hari 

4) Kebiasaan lupa akan menyebabkan kegagalan metode. 

(Handayani, 2010 h.104-105).   

2. Kontrasepsi suntikan  

a) Suntikan kombinasi  

Suntik kombinasi merupakan kontrasepsi suntik yang berisi 

hormonsintetis estrogen dan progesterone. (Handayani, 2010 

h.107) 

Keuntungan : 

1) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri 

2) Tidak memerlukan pemeriksaan dala 

3) Klien tidak perlu menyimpan obat  

4) Efek samping sangat kecil (Handayani, 2010 h.107) 

Kerugian : 

1) Perubahan pola haid  

2) Awal pemakaian : mual, pusing, nyeri payudara, keluhan ini 

akan menghilang setelah suntikan kedua atau ketiga. 

3) Efekifitas turun jika interaksi dengan obat 

4) Penambahan berat badan. (Handayani, 2010 h.108) 

b) Suntikan progestin 

Suatu kombinasi merupakan kontrasepsi suntikan yang berisi 

hormone progesterone. 
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Keuntungan : 

1) Sangat efektif 

2) Metode jangka waktu menengah 

3) Tidak mengganggu hubungan seks 

4) Tidak mempengaruhi pemberian ASI (Handayani, 2010 

h.111-112). 

 

Kerugian : 

1) Perubahan dalam pola perdarahan haid 

2) Penambahan berat badan (± 2kg) merupakan hal biasa 

3) Harus kembali lagi untuk ulangan injeksi setiap 3 bulan 

(DMPA) atau 2 bulan (NET-EN) 

4) Pemulihan kesuburan bisa tertunda selama 7-9 bulan 

(secara rata) setelah penghentian. (Handayani, 2010 h.112). 

3. Implant  

a. Pengertian  

Salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa susuk yang 

terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormone, dipasang 

pada lengan atas. (Handayani, 2010 h.116). 

b. Keuntungan : 

1) Cocok untuk wanita yang tidak boleh menggunakan obat 

yang mengandung estrogen 

2) Dapat digunakan untuk jangka waktu panjang 5 tahun dan 

bersifat reversible 
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3) Efek kontrasepsi segera berakhir setelah implantnya 

dikeluarkan. (Handayani, 2010 h.119-120). 

c.    Kerugian : 

1) Susuk KB /implant harus dipasang dan diangkat oleh 

petugas  kesehatan yang terlatih. 

2) Lebih mahal 

3) Sering timbul perubahan pola haid 

4) Akseptor tidak dapat menghentikan implant sekehandaknya 

sendiri. (Handayani, 2010 h.120). 

4. Alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR/IUD) 

a. Definisi 

AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukkan kedalam 

Rahim yang sangat efektif, reversible, dan berjangka panjang, 

dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. 

(Handayani, 2010 h.120). 

b. Penapisan metode kontrasepsi AKDR  

Tabel 2.4 Penapisan Metode Kontrasepsi AKDR 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih   
2. Klien (atau pasangan) mempunyai pasangan 

seks lain   

3. Infeksi Menular Seksual (IMS)   
4. Penyakit radang panggul atau kehamilan 

ektopik   

5. Haid banyak (> 1-2 pembalut tiap 4 jam)   
6. Haid lama (> 8 hari)   
7. Dismenorhoe berat yang membutuhkan 

analgetika dan/ atau istirahat baring   

8. Perdarahan / perdarahan bercak antara haid 
atau setelah senggama   

9. Gejala penyakit Jantung valvular atau 
kengenital   

sumber : Handayani, 2010 hal: 37 
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c. Keuntungan : 

1) AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan 

2) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat- ingat 

3) Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT – 380A 

dan tidak perlu diganti). 

4) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut 

hamil 

5) Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (Cut-

380A) 

6) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah 

abortus (apabila tidak terjadi infeksi). (Handayani, 2010 

h.144). 

d. Kerugian : 

1) Perubahan siklus haid (umumnya 8 bulan pertama dan akan 

berkurang setelah 3 bulan) 

2) Haid lebih banyak dan lama 

3) Perdarahan (spooting) antar menstruasi 

4) Klien tidak bisa melepas AKDR oleh dirinya sendiri 

5) Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS.(Handayani, 2010 

h.144-145) 

5. Metode kontrasepsi mantap 

a. Metode kontrasepsi mantap operatif pada pria 

1) Pengertian MOP 

Suatu metode kontrasepsi operatif minor pada pria yang 

sangat aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu 
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operasi yang singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. 

(Handayani, 2010 h.167). 

2) Penapisan metode kontrasepsi mantap 

Tabel 2.5 Penapisan Metode Kontrasepsi Vasektomi 

No Keadaan Klien 
Fasilitas Rawat 

Jalan 

Fasilitas 

Rujukan 

1. Keadaan umum 
(anamnesa dan 
pemeriksaan fisik) 

K U baik, tidak ada 
tanda penyakit 
jantung, paru, 
ginjal 

DM tidak 
terkontrol, riwayat 
gangguan 
pembekuan 
darah, ada tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

2. Keadaan emosi Tenang Cemas, takut 
3. Tekanan Darah < 160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
4. Infeksi atau kelainan 

scrotum/inguinal 
Normal Tanda-tanda 

infeksi atau ada 
kelainan 

5. Anemia Hb ≥ 8 gr% Hb < 8 gr % 
sumber : Handayani, 2010 hal: 39 

3) Keuntungan : 

a. Efektif, kemungkinan gagal tidak ada karena dapat 

dichek kepastian di laboratorium 

b. Aman, mordibitas rendah dan tidak ada mortalitas 

c.    Cepat, hanya memerlukan 5 – 10 menit dan pasien tidak 

perlu dirawat di RS 

d. Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan 

e. Tidak mengganggu hubungan seksual selanjutnya 

f. Biaya rendah. (Handayani, 2010 h.170) 

4) Kerugian : 

a. Harus dengan tindakan operatif 

b. Kemungkinan ada komplikasi seperti perdarahan dan 

infeksi 
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c.    Tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin 

mempunyai anak lagi. (Handayani, 2010 h.171). 

b. Metode kontrasepsi mantap pada wanita 

1) Pengertian kontrasepsi mantap pada wanita 

Setiap tindakan pada kedua saluran telur yang 

mengakibatkan orang atau pasangan yang bersangkutan 

tidak akan mendapatkan keturunan lagi. (Handayani, 2010 

h.182). 

2) Penapisan kontrasepsi mantap pada wanita 

Tabel 2.6 Penapisan Kontrasepsi Tubektomi  

No Keadaan Klien 
Fasilitas Rawat 

Jalan 

Fasilitas 

Rujukan 

1. Keadaan umum 
(anamnesa dan 
pemeriksaan fisik) 

K U baik, tidak ada 
tanda penyakit 
jantung, paru, 
ginjal 

DM tidak 
terkontrol, riwayat 
gangguan 
pembekuan 
darah, ada tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

2. Keadaan emosi Tenang Cemas, takut 
3. Tekanan Darah < 160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
4. Berat badan 35-85 kg > 85 kg; < 35 kg 
5. Riwayat operasi 

abdomen/panggul 
Bekas SC (tanpa 
perlekatan) 

Op abdomen 
lainnya, 
perlekatan atau 
terdapat kelainan 
pada px panggul 

6. Riwayat radang 
panggul, kehamilan 
ektopik, apendiksitis 

Pemeriksaan 
dalam normal 

Pemeriksaan 
dalam ada 
kelainan 

7. Anemia Hb ≥ 8 gr% Hb < 8 gr% 
Sumber : Handayani, 2010 hal: 38 

3) Indikasi : 

a) Wanita pada usia > 26 tahun 

b) Wanita dengan paritas > 2  
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c) Wanita yang yakin telah mempunyai besar keluarga 

yang dikehendaki 

d) Wanita yang pada kehamilannya akan meninggalkan 

resiko kesehatan serius 

e) Wanita pasca persalinan 

f) Wanita pascakeguguran (Handayani, 2010 h.183). 

4) Kontraindikasi : 

a) Wanita yang hamil (sudah terdeteksi atau dicurigai) 

b) Wanita dengan perdarahan pervaginam yang belum 

jelas penyebabnya 

c) Wanita dengan infeksi sistemik atau pelvik yang akut 

d) Wanita yang tidak boleh menjalani proses 

pembedahan. 

II. TINJAUAN ASUHAN  KEBIDANAN 

A.  Manajemen Kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan 

dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai 

dari pengkajian, analisis data, diagnose kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi (Ambarwati, 2010; h.130). 

Proses manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang 

memperkenalkan sebuah metode atau pemikiran dan tindakan – tindakan 

dengan urutan yang logis sehingga pelayanan komprehensif dan aman 

dapat tercapai. Selain itu metode ini memberikan pengertian untuk 

menyatukan pengetahuan dan penilaian yang terpisah – pisah menjadi 

satu kesatuan yang berarti (Ambarwati, 2010; h.130). 
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1. Pengkajian 

Pengkajian atau pengumpulan data dasar adalah mengumpulkan 

semua data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan pasien. 

Merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan semua informasi 

yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi 

pasien. Pengkajian terdiri dari data subjektif dan data objektif. 

2. Interpretasi Data 

Mengidentifikasi diagnose kebidanan dan masalah berdasarkan 

interpretasi yang benar atas data – data yang telah dikumpulkan. 

Dalam langkah ini data yang telah dikumpulkan diinterpretasikan 

menjadi diagnose kebidanan dan masalah. Keduanya dugunakan 

karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnose 

tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana 

asuhan terhadap pasien, masalah sering berkaitan dengan 

pengalaman wanita yang diidentifikasikan oleh bidan. 

3. Diagnosa Potensial 

Mengidentifikasi diaganosa atau masalah potensial yang mungkin 

akan terjadi. Pada langkah ini diidentifikasikan masalah atau diagnose 

potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnose, hal ini 

membutuhkan antisipasi, pencegahan, bila memungkinkan menunggu 

mengamati dan bersiap apabila hal tersebut benar – benar terjadi. 

Melakukan asuhan yang aman penting sekali dalam hal ini. 

4. Anitisipasi Masalah 

Langkah ini memerlukan kesinambungan dari manajemen kebidanan. 

Identifikasi dan menetapkan perlunya tindakan segera oleh bidan atau 
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dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan 

anggota tim kesehatann lain sesuai dengan kondisi pasien. 

5. Perencanaan 

Langkah – langkah ini ditentukan oleh langkah – langkah sebelumnya 

yang merupakan lanjutan dari masalah atau diagnose yang telah 

diidentifikasi atau di antisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh 

tidak hanya meliputi apa yang sudaha dilihata dari kondisi pasien atau 

dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga berkaitan dengan 

kerangka pedoman antisipasi bagi wanita tersebut yaitu apa yang 

akan terjadi berikutnya. 

6. Pelaksanaan 

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan penyuluhan 

pada klien dan keluarga. Mengarahkan atau melaksanakan rencana 

asuhan secara efisien dan aman. 

7. Evaluasi  

Langkah ini merupakan langkah terakhir guna mengetahui apa yang 

telah dilakukan bidan. Menegevalusi keefektifan dari asuhan yang 

diberikan, ulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap 

setiap  aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau 

merencanakan kembali yang belum terlaksana. 

III.  Aspek Hukum 

A. Landasan Hukum Kewenangan Bidan Dan Kompetensi Bidan 

1. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia no 

1464/MENKES/PER/X/2010 yang berisi tentang izin dan 
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penyelenggaraan praktik bidan. Pada pasal 9 disebutkan bahwa bidan 

dalam menyelenggarakan praktek, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi: pelayanan kesehatan ibu yang diberikan 

pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa 

menyusui, dan masa antara kedua kehamilan. Kemudian pelayanan 

kesehatan anak yang diberikan pada bayi baru lahir, kesehatan 

reproduksi perempuan, dan keluarga berencana dengan memberikan 

penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana. 

Bidan dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kemudian 

ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktek, dikecualikana untuk 

bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.  

2. Kompetensi Bidan 

a. Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan 

dari ilmu - ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan kode etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan 

budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

(Tresnawati, 2013; h. 25). 

b. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan 

menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan 

kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan 

kesiapan orang tua. (Tresnawati, 2013; h. 26). 
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c. Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi 

deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu 

(yanti, 2010; h.61). 

d. Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi, tanggap terhadap 

kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama 

perasalinan yang bersih dan aman, manangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu, untuk mengoptimalkan kesehatan 

wanita dan bayi yang baru lahir (yanti, 2010; h.64). 

e. Bidan memberikan asuhan pada nifas dan menyusui yang 

bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat.(Tresnawati, 2013; h.34). 

f. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif 

pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. (Tresnawati, 

2013; h. 35). 

g. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif 

pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun). (Tresnawati, 2013; 

h.37). 

h. Bidan memberikan suhan yang bermutu tinggi dan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat. (Tresnawati, 2013; h. 39).  
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