
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Kehamilan 

1. Pengertian  

Kehamilan adalah merupakan waktu transisi,yakni suatu masa antara 

kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam 

kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir. Perubahn 

setatus yang radikal ini dipertimbangkan sebagai suatu krisis disertai 

priode tertentu untuk menjalani proses persiapan psikologis yang secara 

normal sudah ada selama kehamilan dan mengalmi puncaknya pada 

saat bayi lahir. (Sukarni.2010.hal ;63). 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya 

janin.Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 

hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 

triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua 

dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh 

sampai sembiln bulan. (Sarwono.2009.hal; 89). 

Hamil adalah mengandung janin dirahim karena sel telur dibuahi 

oleh sepermatozoa.  

Peristiwa prinsip pada terjadinya kehamilan  

a. Pembuahan /fertilisasi: bertemunya sel telur /ovum wanita dengan sel 

benih / sepermatozoa pria. 

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

c. Nidasi / implamentasi zigot tersebut pada dinding saluran reproduksi. 

(pada keadaan normal: implantasi pada lapisan endometrium 

dinding kavum uteri).  
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d. Pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal 

individu baru. 

Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon: estrogen, 

progresteron, Human Chorionic Ghonadopin (HcG ) adalah hormone 

aktif khusus yang berperan selama awal masa kehamilan, 

berfluktuasi kadarnya selama kehamilan. Terjadi juga pada anatomo 

dan fisiologi organ- organ system reproduksi dan organ-organ 

system tubuh lainnya, yang dipengaruhi terutama oleh perubahan 

keseimbangan hormonal tersebut. 

2. Tanda – tanda kehamilan  

a. Terlambat datang bulan  

 Selain hamil,terlambatdatang bulan bisa disebabkan oleh 

peningkatan atau penurunan berat badan secara derastis. Selain itu, 

masalah hormon, kelelahan,stress, pil kontrasepsi,dan sedang 

menyusuai juga bisa jadi penyebab terlambat datang bulan . 

b. Mual  dan muntah 

 Suka dan mual muntah tanpa sebab jelas, bisa saja itu adalah 

morning sickness.Namun kalau anda tidak sedang hamil, mual dan 

muntah adalah tanda keracunan makanan.Setres, dan gangguan 

perut. 

c. Payudara membengkak  

 Beberapa ibu hamil mengalami pembengkakan dibagian payudara 

mereka. Sementara itu, factor lain yang menyebabkan hal ini adalah 

hormon, pil kontrasepsi, dan tanda bahwa anda akan segera 

mengalmi menstruasi.  
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d. Lelah dan mengantuk  

 Susah bangun karena lelah?Perasaan tersebut identik dengan tanda 

kehamilan.Namun setres, sakit, dan depresi juga bisa memicu rasa 

lelah dan mengantuk. 

e. Nyeri punggung  

 Kehamilan tiga bulan pertama ditandai dengan rasa nyeri dibagian 

punggung.Kalau anda tidak hamil, mungkin anda menderita penyakit 

tertentu yang berhubungan dengan punggung. 

f. Sakit kepala  

 Kadar hormone estrogen biasanya membuat ibu hamil sering 

terserang sakit kepala secara berkala. Sebab lain dari sakit kepala ini 

adalah dehidrasi, kafein, dan mata kejang.  

g. Suka ngemil  

 Kalau ibu hamil, keinginan untuk makan makanan tertentu bisa juga 

disebut dengan ngidam. 

h. Aerola menghitam  

 Aerola merupakan bagian seputar putting. 

i. Sering kencing  

 Kalau sering kencing karena hamil, itu berati baik. Namun bisa juga 

gejala ini adalah tanda diabetes, gangguan kencing, atau penyakit 

lain. 

j. Gerakan dalam perut  

 Pada minggu ke-16 samapi ke-22, ada pergerakan yang merupakan 

tanda ada janin didalam. 
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k. Detak jantung dalam perut 

l. Sakit kepala rungan (pusing) 

m. Saki ditulang rusuk  

n. Rasa sesak 

o. Air liur yang berlebihan bahkan sering muntah-muntah  

3. Gejala kehamilan  

a. Amenore  

b. Perubahan payudara  

c. Mual dan muntah  

d. Frekuensi berkemih  

e. Leukorea (keputihan) 

f. Tanda chadwick’s (bercak keunguan pada vagina) 

g. Quickening adalah istilah kuno yang berati’’ perasaan pertama adanya 

kehidupan’’.  

h. Sembelit 

4. Fisiologi kehamilan ( total cairan tubuh kehamilan seorang ibu) meningkat 

sampai rata- rata 8,5 liter dan terdiri dari : 

a. Cairan fetus  

b. Cairan amino 

c. Jaringan plasenta 

d. Jaringan maternal 

e. Edema  

f. Hidrasi yang meningkat dari substasi dasar jaringan 

5. Adaptasi fisiologik kehamilan meliputi : 

a. Sistem kardiovaskuler 

b. Sistem gastrointestinal 
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c. Sistem endokrin 

d. Sistem respiratoris 

e. Sistem metabolik 

f. Sistem integumen 

g. Sistem urogenetal 

h. Sistem muskuloskeletal 

6. Respon pesikologik terhadap kehamilan 

  Karakteristik umum  

  Respon yang umumnya meliputi : 

a. Ambivalen  

1) Respon yang normal pada ibu hamil maupunpasangan hidupnya 

2) Perubahan yang terjadi karena kehamilan dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan dan perubahan yang membuat ibu hamil 

memiliki perasaan yang kurang positiftentang pengalamannya. 

3) Pasangan ( suami ) dapat memiliki perasaan ambivalenkarena 

rasa cemas atau takut yang berkaitan dengan kehamilan istrinya. 

b. Perasaan berduka  

1) Umumnya terjadi karena perubahan pada peranan seorang  

wanita  

2) Pada saat hamil, sworang wanita harus mengubah peranya yang 

terakhir. 

c. Narsisisme  

1) Narsisime terjadi ketika ibu hamil lebih memperhatikan dirinya 

sendiri dan perubahan pda tubuhnya 

2) Narsisisme merupakan respon yang lazim terjadi padaawal 

kehamilan. 
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3) Dapat dicerminakan lewat bertambah lamanya waktu yang 

digunakan oleh wanita itu dalam berpakian atau berdandan. 

d. Introvensi atau ekstrovensi  

1) Sebagian ibu hamil akan menunjukan sikap introveren dengan 

lebih memperhatikan tubuh dirinya sendiri 

2) Sebagian menujukan sikap ekstroveren 

Dapat meningkatkan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas 

dan lebih bersifat terbuka. 

e. Reaksi stres 

1) Bagi sebagian wanita, kehamilan dapat menjadi saat yang 

menimbulakn stres 

2) Wanita atau pasangan hidupnya dapat memandangkehamilan 

sebagai persoalan yang mengganggu kemampuanya dalam 

melaksanakan tugasnya. 

3) Sebagian  anggota keluaraga lainnya misalnya anak –anak atau 

orang tua berusia lanjut yang bergantunag pada wanita itu 

dapatturut menambah perasaan stres. 

f. Emosi yang labil  

1) Perubahan emosi sering terjadi 

2) Perubahan emosi ini dapat merupakan akibat dari interovensi 

narsisisme pada diri wanita tersebut. 

g. Sindrom couvade (ngidam) 

1) Repon yang ditunjukan oleh pasangan hidup atau suami ketika 

mengetahui kehamilan istrinya  

2) Suami dapat mengalami ketidaknyamanan seperti nause, vomitus, 

fatigue, atau kenaikan berat badan. 
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3) Ketidaknyamanan ini merupakan hal yang normal serta bersifat 

temporer. 

   Fungsi perkembangan pada kehamilan  

1) Trimester pertama  

Menerima kehamilan  

2) Trimester kedua 

    Menerima kehadiran bayinya 

3) Trimester ketiga 

    Persiapan menjadi orang tua  

    (Anita lockhart.2014.hal;151-171) 

 

7. Masa –masa kehamilan  

Masa kehamilan dibagi menjadi tiga periode atau trimester, 

masing-masing selama 13 minggu.Trimester membantu pengelompokan 

tahap perkembangan janin dan tumbuh.Kehamilan itu unik pada setiap 

wanita.Jadi tidak usah cemas jika anda mengalami sedikit berbeda 

dengan ibu hamil lainnya. Masa kehamilan ini di bagi 3 yaitu : 

a. Trimester pertama  

Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian 

terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Sebagian besar 

wanita merasa sedih dan ambivalen tentang kenyataan bahwa ia 

hamil. 

b. Trimester kedua  

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, 

yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala 

ketidak nyamanan yang normal dialami pada saat hamil. 
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c. Trimester ketiga  

Trimester ketiga sering disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Pada priode ini wanita mulai menyadari kehadiran bayi 

sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar 

menanti kehadiran sang bayi.  

8. Perubahan yang terjadi saat kehamilan  

Pada masa kehamilan, banyak perubahan-perubahan fisik yang 

dialami oleh ibu hamil. Perubahan –perubahan ini antara lain sebagai 

berikut : 

a. Perubahan kulit 

b. Perubahan pada kelenjar  

c. Perubahan pada mamae (payudara ) 

d. Perubahan perut 

e. Perubahan alat kelamin luar  

f. Perubahan pada tungai  

g. Sikap ibu pada waktu kehamilan agak tua. 

   (Sukarni .2013.hal; 63-78). 
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9. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada Kehamilan 

a. System Reproduksi : 

Tabel  2.1 usia berdasarkan tinggi fundus 

Tinggi Fundus 
Dalam Cm Menggunakan penunjuk 

badan 
12 Minggu __ Teraba dI atas simfisis pubis 

16 Minggu __ Di tengah , antara simfisis 
pubis dan umbilikus 

20 Minggu 20 cm ( ±2cm) Pada umbilikus 

22-27 Minggu Usia Kehamilan dalam 
minggu = cm ( ±2cm) __ 

28 Minggu 28 cm ( ±2cm) Di tengah antara umbilicus 
dan px 

29-35 Minggu Usia Kehamilan dalam 
minggu = cm ( ±2cm) __ 

36 Minggu 36 cm ( ±2cm) Pada px 
 

 

b. Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima 

dan melindungi hasil konsepsi ( janin, plasenta, amnion). Pembesaran 

uterus meliputi peregangan dan penebalan sel-sel otot.Pada awal 

kehamilan penebalan uterus distimulasi terutama oleh hormone 

estrogen dan sedikit progesterone.( Prawirohardjo, 2009 h; 175). 

Tabel 2.2 Memantau tumbuh kembang janin di dalam uterus 

(Prawirohardjo 2009, h;93) 

Usia kehamilan Panjang janin Ciri khas 
Organogenesis 
4 minggu 
 
 
8 minggu 
 
 
 
12 minggu 
 
 
 

 
7, 5 – 10 mm 
 
 
2,5 mm 
 
 
 
9 cm 
 
 
 

 
Rudimenter : hidung, 
telinga dan mata 
 
Kepala fleksi ke dada  
Hidung, kuping dan 
jari terbentuk 
 
Kuping lebih jellas 
Kelopak mata 
terbentuk 
Genetalia eksterna 
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Usia fetus 
 
16 minggu 
 
 
 
 
 
 
20 minggu 
 
 
24 minggu 
 
 
Masa parietal 
 
28 minggu 
 
 
40 minggu 

 
 
16 – 18 cm 
 
 
 
 
 
 
25 cm 
 
 
30 – 32 cm 
 
 
 
 
35 cm 
 
 
50 – 55 cm 
 
 
 
 
 

terbentuk 
 
 
Genetalia jelas 
terbentuk 
Kulit merah tipis 
Uterus telah penuh, 
desidua parientalis 
dan kapsularis. 
 
Kulit tebal dengan 
rambut lanugo 
 
Kelopak mata jelas, 
alis dan bulu tampak 
 
 
 
Berat badan 1000 
gram 
Menyempurnakan 
janin 
 
Bayi cukup bulan 
Kulit berambut dengan 
baik 
Kulit kepala tumbuh 
baik 
Pusat penulangan 
pada tibia proksimal 

 

1) Vagina dan Perineum 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan 

hyperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan 

vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan 

yang dikenal dengan tanda chadwick. Perubahan ini meliputi 

penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan 

hipertrofi dari sel-sel otot polos..( Prawirohardjo, 2009 h; 178) 

2) Payudara 

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan 

payudara menjadi lebih lunak. Putting akan lebih besar, 

kehitaman, dan tegak. Setelah bulan pertama suatu cairan 
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berwarna kekuningan yang disebut kolostrum dapat keluar..( 

Prawirohardjo, 2009 h; 178) 

3) System Integumentum ( kulit) 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

menjadi kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan 

mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal 

dengan nama striae gravidarum. Pada banyak perempuan kulit 

digaris tengah perutnya ( linea alba) akan berubah menjadi warna 

coklat yang disebut linea nigra dan pada wajah dan leher terdapat 

cloasma gravidarum. ( Prawirohardjo, 2009 h; 179) 

4) System Metabolik 

Sebagian besar pertumbuhan berat badan selama 

kehamilan berasal dari uterus dan isinya.Kemudian payudara, 

volume darah dan cairan ekstraseluler. Diperkirakan selama 

kehamilan berat badan akan bertambah 12,5 Kg. pada trimester 

ke-2 dan ke -3 pada perempuan dengan gizi baik di anjurkan 

menambah berat badan per minggu sebesar 0,4kg, sementara 

pada perempuan dengan gizi kurang atau berlebih dianjurkan 

menambah berat badan per mingggu masing-masing sebesar 0,5 

dan 0,3 kg. (Prawirohardjo, 2009 h; 180) 

5) System Kardiovaskular 

Curah jantung akan bertambah sekitar 30%, volume darah 

semakin meningkat dimana jumlah serum darah lebih besar dari 

pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi semacam pengenceran 

darah (hemodelusi) dengan puncaknya pada umur kehamilan 

32minggu. Serumdarah bertambah ( volume darah) bertambah 
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sebesar 25-30% sedangkan sel darah bertambah sekitar 20%  

(Manuaba , 2010 h;109) 

6) System Respirasi 

Frekuensi pernapasan mengalami perubahan saat 

kehamilan, volume ventilasi permenit dan pengambilan oksigen 

per menit akan bertambah secara signifikan pada kehamilan 

lanjut.(Prawirohardjo, 2009 h; 185) 

7) System Pencernaan 

Karena pengaruh pengeluaran asam lambung meningkat 

yang dapat menyebabkan : 

a) Pengeluaran air liur berlebih (hipersalivasi) 

b) Daerah lambung terasa panas 

c) Terjadi mual/sakit pusing kepala terutama pagi hari yang 

disebut morning sickness. 

d) Muntah berlebihan atau yang disebut hyperemesis gravidarum 

e) Progesterone mengakibatkan gerak usus halus semakin 

berkurang dan menyebabkan obstipasi.( Manuaba, 2010 

h;110) 

8) System Traktus Urinarius 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan 

tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga 

menimbulkan sering berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan 

makin tuanya kehamilan, bila uterus keluar dari rongga panggul. 

Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun di pintu 

atas panggul, keluhan itu akan timbul kembali.(Prawirohardjo, 

2009 h; 185) 
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9) System Endokrin 

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan 

membesar ± 135%. Akan tetapi kelenjar ini tidak mempunyai arti 

penting dalam kehamilan.(Prawirohardjo, 2009 h; 186) 

10) System Muskuloskeletal 

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk umumpada 

kehamilan. Akibat kompensasi dan pembesaran uterus ke posisi 

anterior, lordosis menggeser pusat daya berat kea rah belakang 

ke arah dua tungkai. Sendi sakroiliaka, sakrokoksigis, dan pubis 

akan meningkat mobilitasnya yang diperkirakan karena pengaruh 

hormonal. (Prawirohardjo, 2009 h; 186). 

10.  Perubahan psikologis pada kehamilan : 

a. Pada trimester I 

Pada trimester pertama seorang ibu masih takut menerima 

kehamilan ini, merasa kebingungan dengan kehamilannya. 

Kekhawatiran juga terjadi yang berkaitan dengan kemungkinan 

terjadinya keguguran maka dari itu banyak wanita yang sengaja 

merahasiakan kehamilannya. 

b. Pada trimester II 

Keadaan ibu pada trimester ini sudah mulai sehat dan 

psikologisnya sudah mulai membaik. Ibu sduah dapat menerima 

kehamilan ini dan mulai merasakan gerakan bayinya. 

c. Pada trimester III 

Seorang wanita hamil tinggal menanti kelahiran bayinya. 

Perhatian lebih memusat ke kehamilan dan selalu berusaha untuk 
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melindungi bayi yang di kandung. (Yuni Kusmiati, S. ST, dkk, 2008: 

71 )  

11. Adapun kehamilan dengan masalah diantaranya : 

a. Perdarahan pada kehamilan muda seperti  

Abortus adalah suatu kehamilan oleh akibat tertentu pada atau 

sebelum kehamilan tersebut berumur 22 minggu atau buah kehamilan 

belum ampu untuk hidup diluar kandungan.dan ada beberapa jenis 

abortus yaitu abortus imminens, insipiens, inkomplit,komplit.(Sarwono 

2009 ;hal :146-148). 

Kehamilan ektopik terganggu adalah kehamilan di mana 

setelah fertilisasi, implementasi terjadi di luar endometrium kavum 

uteri. Adapun gejalnya diantaranya adalah : 

1) Pucat atau anemis  

2) Kesadaran menurun atau lemah 

3) Syok (hipovelemik) sehingga isi dan tekanan denyut jantung nadi 

berkurang serta meningkatnya frekuensi nadi ( diatas 112x/menit). 

4) Perut kembung  

5) Nyeri perut bagian bawah yang makin hebat apabila tubuh 

digerakan. 

6) Nyeri goyang portio 

b. Hiperensi Dalam Kehamilan  

1) Wanita hamil atau baru melahirkan mengeluh nyeri kepala hebat 

atau penglihatan mata kabur 

2) Wanita hamil atau baru melahirkan menderita kejang atau tidak 

sadar. 
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c. Gejala dan tanda  

1) Tekanan darah distolik merupakan indikator dalam penanganan 

hipertensi dalam, kehamilan oleh karena tekanan diastolik 

mengukur tekanan perifer dan tidak tergantung keadaan 

emosional pasien. 

2) Diagnosis hipertensi dibuat jika tekanan darah diastolik > 90 

mmHg pada 2 pengukuran berjarak 1 jam atau lebih. 

3) Hipertensi kehamilan dapat di bagi dalam  

Hipertensi karena kehamilan, jika hipertensi terjadi pertama 

kali sesudah kehamilan 20 minggu, selama persalinan, dan atau 

dalam 48 jam pascappersalinan. Hipertensi keronik, jika hipertensi 

terjadi sebelum kehamilan 20 minggu. (Sarwono.hal;207) 

d. Ketuban Pecah Dini  

Ketuban di nyatakan pecah dini bila terjadi sebelum proses 

persalinan berlangsung, ketuban pecah dini di sebabkan oleh 

berkuranganya kekutan membran atau meningkatanya tekanan 

intrauterin atau oleh kedua faktor tersebut. (Sarwono.hal;219) 

e. Infeksi Dalam Kehamilan  

Infeksi dalam kehamilan adalah masuknya mikroorganisme 

patogen ke dalam tubuh wanita hamil, yang kemudian menyebabkan 

timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. 

f. Macam –macam infeksi virus 

1) Varisela 

2) Influenza  
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3) Hebatitis 

4) Hiv 

5) Infeksi dalam kelompok khusus adalah : toksoplasma.  

6) Herpes genetalis 

( Sarwono. Hal; 222-228). 

g. Hiperemesis gravidarum  

1) Nause dan vomitus yang berat serta tidak dapat diatasi dan 

bertambah sesudah trimester pertama 

2) Biasanya hiperemesis gravidarum terjadi pada kehamilan pertama 

dan umumnya mengenai ibu hamil dengan keadaan yang 

mengakibatkan kadar hukum chorionic gonadropin (hcG) yang 

tinggi pada penyakit trofoblastikkehamilan atau kehamilan 

kembar. 

h. Trofoblastik gestasional 

Merupakan anomali plasenta yang mengubah villi korolialis 

yang menjadi massa vasikel yang jernih; penyakit ini dinamakan pula 

kehamilan (mola hidatidosa). 

i. Solusio plasenta 

Solusio plaseta mengacu kepada pelepasan prematur 

plasenta  yang tertanan dalam dinding uterus. 

j. Polihidramnion 

Keadaan ini berupa volume cairan amnion yang abnormal 

banyak di dalam dinding uterus. 

k. Oligohidramnion 

Volume cairan amnion yang berkurang sangat banyak 

(secara khas jumlahnya kurang dari 500 ml pada aterm) dan cairan ini 
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juga menjadi sangat pekat. 

l. Kehamilan ektopik  

Kehamilan ektopik mengacu kepada implementasi ovum yang 

sudah dibuahi di luar kavum uteri.(Anita.2014.hal; 231-260). 

 

12. Standar Asuhan Pada Kehamilan  

a. Standar 3 : Identifikasi ibu hamil 

 Melakukan kujungan rumah dan berintraksi dengan 

masarakat secara berkala untuk penyuluhan dan 

memberikan motivasi untuk pemeriksan dini dan teratur  

b. Standar 4 : Pemeriksaan dan pemantuan antenatal care   sedikitnya 

4 kali dalam pelayanan kehamilan. 

1. Satu kali pada TM I (usia kehamilan 0-13 minggu ) 

2. Satui kali pada TM II ( usia kehamilan 14-27 minggu ) 

3. Dua kali pada TM III ( usaia kehamilan 28-40 ) 

       Pemeriksaan ini meliputi : 

Anamnesis dan pemantuan ibu dan janin, mengenal kehamilan yang 

beresiko tinggi, imunisasi, nasehat dan penyuluhan, mencatat semua 

data yang tepat setiap kunjungan pada ibu hamil, dan kunjungan 

tepat untuk merujuk.     

c. Standar 5 : Palpasi abdominal 

d. Standar 6 : Pengelolaan anemia pada kehamilan  

e. Standar 7 : Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. 

f. Standar 8 : Persiapan persalinan diantarnya yaitu : 

  Memberi saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk 
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memastikan persiapan persalinan yang bersih dan aman, persiapan 

transportasi, serta biaya. Bidan sebaiknya melakukan kunjungan 

rumah. Untuk memberikan asuhan /pelayanan standar minimal 7 T 

(timbangan BB,ukur TD, ukur TFU, TT, tablet Fe 90 tablet selama 

hamil, tes PMS, temuwicara dalam rangaka persiapan rujukan. 

(Jannah.2012.hal; 5-6). 

        

B. PERSALINAN  

1. Pengertian   

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan 

janin turun kedalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah 

proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamamilan cukup bulan ( 

37-42), lahir sepontan dengan presenatsi belakang kepala, tanpa 

komplikasi baik ibu maupun janin.  (Sukarni.2013.hal;187). 

2. Factor yang mempengaruhi persalinan anatra lain : 

a. Power / tenaga yang mendorong anak  

   Power atau tenaga yang mendorong anak adalah  

   His adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan  

1) His persalinan yang menyebabkan pendataran dan pembukaan 

serviks.  tediri dari : his pembukaan,his 

2) His pengeluaran dan his pelepasan uteri.  

3) His pendahuluan tidak berpengaruh terhadap serviks  

   Tenaga mengejan 

1) Kontraksi otot-otot dinding perut 

2) Kepala di dasar panggul merangsang mengejan  
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3) Paling sedikit saat kontraksi 

m. Passage / panggul 

n. Passage / fetus  

(Sukarni .2013.hal; 188-195) 

3. Tanda –tanda persalinan 

Persalinan dimulai bila ibu sudah dalm inpartu (saat uterus 

berkontraksi menyebabkan perubahan pada serviks membuka dan 

menipis), berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap . 

Tanda dan gejala menjelang persalinanan antara lain: 

a. Persaan distensi berkurang(lihtening ) 

b. Perubahan serviks 

c. Persalinan palsu 

d. Ketuban pecah  

e. Blood show 

f. Lonjakan energy 

g. Gangguan pada saluran cerna  

4. Persalinan dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 

a. Persalinan kala I 

Kala satu persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus 

dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 

(10cm).persalinan kala 1 dibagi menjadi 2 fase yaitu fase laten dan 

fase aktif. 

1) Fase laten persalinan dimulai sejak awal kontraksi yang 

menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap, 

pembukaan servik kurang dari 4 cm, biasanya berlangsung hingga 
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dibawah 8 jam. 

2) Fase aktif persalinan : frekuensi dan lama kontraksi uterus 

umumnya meningkat (kontraksi dianggap adekuat/ memadai jika 

terjadi tiga kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung 

selama 40 detik atau lebih), servik membuka dari 4 ke 10cm, 

biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih per jam hingga 

pembukaan lengkap (10 cm), terjadi penurunan bagian terbawah 

janin. Fase aktif dibagi menjadi 3 : 

a) Fase akselerasi: dalam waktu 2 jam pembukaan 3cm menjadi 

4 cm  

b) Fase dilaktasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat dari 4cm menjadi 9 cm 

c) Fase deselerasi pembukaan menjadi lambat kembali, dalam 

waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap. Fase-fase 

ini tersebut dijumpai pada primigravida. Pada multigravida pun 

terjadi demikian, akan tetapi fase laten, fase aktif dan fase 

deselerasi terjadi lebih pendek.(Sukarni.2013.hal; 214). 

b. Asuhan kala I 

1) Pengunaan patograf  

a) Mencatat hasil observasi dan hasil kemajuan persalinan 

b) Mendeteksi persalinan berjalan dengan normal atau tidak. 

2) Pemantuan kebutuhan fisik dan psikologis 

a) Memberi dukungan persalinan 

b) Pengurangan rasa sakit 

c) Pengenalan tanda bahaya kala I 
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d) Pendokumentasian kala I. (Yanti.2010.hal;108-135). 

c. Persalinan kala II 

Persalinan kala II (kala pengeluaran) dimulai di mulai dari 

pembukaan lengkap (10cm) sampai bayi lahir.Perubahan fisiologis 

secara umum yang terjadi pada persalinan kala II yaitu : 

1) His menjadi lebih kuat dan lebih sering  

2) Timbul tenaga untuk meneran  

3) Perubahan dalam dasar panggul  

4) Lahirnya fetus. 

a) Tanda dan gejala persalinan  kala II  

(1) Gejala dan tanda persalinan kala II  

(2) Ibu merasakan ingin meneran bersama dengan terjadinya 

kontraksi  

(3) Ibu merasakan ada peningkatan tekanan pada rectum/ 

vagina  

b) Perineum menonjol  

(1) Vulva vagina spinterani membuka  

(2) Meningkatnya pengeluaran lendir darah.. 

 (Sukarni.2013.hal; 218-220). 

d. Asuhan pada kala II  

1) Pemantuan ibu diantaranya yaitu : 

a) Kontraksi  

b) Tanda –tanda kala II 

c) Tanda vital  

d) Kandung kemih  
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e) Hidrasi  

f) Kemajuan persalinan dan upaya meneran  

g) Intergritas perineum 

h) Kebutuhan dan jenis episeotomi  

2) Pemantuan janin 

Saat bayi belum lahir perlu melakukan pemeriksaan yaitu: djj, 

bagian teredah janin,penurunan bagian terendah janin. 

3) Saat bayi sudah lahir  

a) Penilaian sekilas sesaat bayi baru lahir 

Sesaat bayi baru lahir bidan melakukan penmilaian sekilas 

untuk menilai kesejahteraan bayi secara umum. 

b) Menilai pertama kelahiran  

Penilain ini digunakan terutama untuk tingkat pelayanan 

kesehatan dasar karena hanya menilai dua parameter yang 

penting namun cukup mewakili indikator kesejahteraan bayi 

baru lahir, bidan perlu memantua 2 tanda vital bayi sesuai 

dengan cara bayi bernafas dan frekuensi jantung (dihitung 

selama 6 detik, hasil dikalikan 10 sama dengan frekuensi 

jantung satu menit). 

(Sulistya wati.et.all.2010.hal;115-119). 

e. Persalinan kala III  

Persalinan kala IIIsering juga disebut sebagai kala pengeluaran 

uri (plasenta). 

Kala III dimulai setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta,yang 

berlangsung tidak lebih dari 30 menit (Sarwono.2009.hal;101 ). 
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1) Tanda –tanda persalinan kala III 

b) His pelepasan uri 

c) Tanda pelepasan plasenta  

(1) Uterus menjadi bundar  

(2) Perdarahan sekonyong konyong 

(3) Tali pusat yang lahir memanjang  

(4) Fundus uteri naik  

2) Menejemen aktif kala III 

a) Jepit dan gunting tali pusat sedini mungkin  

b) Memberikan oksitosin 

c) Lakukan PTT 

d) Masase fundus. 

(Sukarni .2013.hal; 233) 

f. Kebutuhan pada Asuhan  kala III 

1) Dukungan mental dari bidan dan keluarga atau pendamping  

2) Penghargaan terhadap proses kelahiran janin yang telah dilalui 

3) Informasi yang jelas terhadap keadaan pasien sekarang dan 

tindakan apa yang akan dilakukan 

4) Penjelasan mengenai apa yang harus ia lakuakan untuk 

membantu mempercepat kelahiran plasenta, yaitu kapan saat 

meneran dan posisi apa yang mendukung untuk pelepasan dan 

kelahiran plasenta. 

5) Bebas dari rasa risih akibat bagian bawah yang basah oleh darah 

dan air ketuban 
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6) Hidrasi .(Sulistyawati.et.all.2010.hal;165). 

g. Kala IV 

Dimulai dari saat lahirnya plasenata sampai 2jam pertama 

postpartum.(Sarwono.2009.hal; 101). 

 

h. Asuhan kala IV 

1) Memperkirakan kehilangan darah 

2) Memeriksa perdarahan dari perineum 

3) Kontraksi  

4) Memantau keadaan umum ibu  

Selama dua jam pertama pascapersalinan ada beberapa hal yang 

penting untuk diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Pantau tekanan darah, nadi , tinggi fundus, kandung kemih 

dan darah yang keluar setiap 15 menit pada jam pertama dan 

30 menit selama 1 jam kedua dalam kala empat. 

b) Massase uterus untuk membuat adanya kontraksi uterus 

menjadi baik setiap 15 menit selama satu jam pertama dan 30 

menit pada jam kedua dalam kala IV. 

c) Pantau temperatur tubuh setiap jam dalam 2 jam pertama 

pasca persalinan. 

d) Nilai perdarahan  

e) Ajarkan ibu dan keluaraga bagaiman cara mebilai kontraksi 

uterus 

f) Minta anggita keluaraga untuk memeluk bayi. 

g) Lakukan asuhan esensial bayi baru lahir. (JNPK.2008.hal;110-

112). 
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i. Kebutuhan pada asuhan kala IV 

1)  Hidrasi dan nutrisi  

a) Berikan segera minuman sebanyak yang pasien ingiinkan 

b) Berikan pasien makan sesuai dengan menu yang ada saat itu 

2)  Hygine dan kenyamanan pasien  

a) Rambut dirapikan 

b) Wajah diseka dengan menggunakan air hangat 

c) Tidak perlu menggunakan BH karena sedang dilakukan IMD  

d) Alas diatas perlak diganting dengan yang bersih dan kering  

e) Dibawah bokong dialasi ander pad 

f) Jika pasien merasa gerah keluarga bisa mengipasinya 

3)  Bimbing dan dukung untuk BAK  

a) Yakinkan pasien untuk BAK sedini mungkin 

b) Jelaskan bahaya menuda BAK dan pengaruhnya terhadap 

involusi uterus. 

c) Dampingi pasien saat mewakili BAK pascapersalinan. 

4) Informasi dan bimbingan yang jelas mengenai apa yang terjadi 

dengan tubuhnya dan apa yang harus ia lakukan tentang kondisi 

tubuhnya. 

5) Kehadiran bidan sebagai pendamping selama 2 jam 

pascapersalinan atau orang- orang terdekatnya. 

6) Dukungan awal untuk menjalin hubungan dengan bayinya. 

7) Posisi tubuh dan lingkungan yang nyaman setelah saat- saat berat 

menjalani persalinan 

8) Pemberian analgesik (jika perlu) 
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9) Tempat dan alas tidur yang bersih supaya tidak terjadi infeksi. 

5. Penatalaksanaan persalinan 

Terdapat 58 langkah pertolongan persalinan kal dua antara lain 

diantranya mengamati tanda-tanda persalinan kala dua yaitu, ibu memiliki 

keinginan untuk meran ,merasa tekanan yang semakin meningkat pada 

rectum atau vaginanya perineum menonjol, vulva dan sepingerani 

membuka, persipan pertolongan diantranya sebagi berikut: 

1) Menyaipkan perlengkapan bahan, dan obat obatan yang siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan 

tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set 

2) Mengenakan baju penutup atau celemek yang bersih 

3) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai si bawah siku, mencuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan 

mengeringkan menggunakan handuk 

4) Memakai satu sarung tangan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam 

5) Mengisap oksitosin 10 unti ke dalam rabung suntuk dan kembali 

meletakan di partus set. 

6) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya denga hati hati dari 

depan sampai ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa 

yang sudah dibasahi air DTT 

7) Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam 

untuk memastikan adanya pembukaan lengkap atau belum. Bila 

selaput ketuban belum pecah maka lakukan amniotomi 

8) Mengdekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelukpan tangan 

yang masih memakai sarung tangankotor ke dalam larutan klorin dan 

kemudian melepaskannya secara terbalik serta merendamnya dalam 
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larutan klorin 

9) Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa 

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

10)  Memberi tahu ibu bahw apembukaan sudah lengkap dan janin dalam 

keadaan baik. Membantu ibu berada pada posisi senyaman mungkin 

sesuai dengan keinginannya 

11)  Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran 

12)  Melakuakan pimpinan meneran saat ibu memiliki dorongan yang kuat 

untuk meneran : 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat mempunyai keinginan untuk 

meneran 

b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha untuk meneran 

c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman 

d) Menganurkan ibu untuk beritirahat jika di antara kontraksi 

e) Mengajurkan keluarga untuk mendukung  

f) Menganjurkan asupan peroral 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

h) Menganjurkan ibu untuk berjalan atau jongkok atau mengambil 

posisi  yang senyaman mungkin 

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

13) Jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5 cm – 6 cm, 

letakan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi 

14) Melekatakan kain yang bersih dilipat sepertigadi bawah bokong ibu 

15) Membuka partus set 
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16) Memakai sarung tangan DTT  atau steril pada kedua tangan 

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

satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakan tangan yang lain dikepala 

bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada 

kepala bayi, membiarkan kepala keluar secara perlahan dan 

menganjurkan ibu meneran perlahan lahan saat kepala lahir 

18) Dengan lembut menyeka muka,  mulut dan hidung bayi dengan kain 

atau kasa yang bersih  

19) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

dengan hal tersebut  

20) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putar paksi luar 

21) Setelah melakukan putar paksi luar tempatkan kedua tangan di 

masing masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat 

kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah perineum, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. 

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati 

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh 

bayi saat dilahirkan. 

22) Setelah dua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi 

yang berada dibagian bawah ke arah perineum, membiarkab bahu 

dan lengan poterior lahir ke lengan tersebut. 

23) Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di 

atas dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangga saat 

punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi denga hati hati 

membantu kelahiran 
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24) Menilai keadaan bayi dengan cepat kemudian meletakan bayi di atas 

perut ibu dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila 

bayi mengalami asfiksia lakukan resusitasi 

25) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan 

biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin im 

26) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira kira 3 cm dari pusat bayi. 

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

memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama 

27) Memegang tali pusat denga satu tangan, melindungi bayi dari gunting 

dan memotong tali pusat diantara dua klem tersebut 

28) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti 

bayi denag selimut yang kering dan bersih, menutupi bagian kepala, 

dan membiarkan tali pusat terbuka 

29) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan untuk memeluk 

bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya 

30) Metelakan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi 

abdomenuntuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua 

31) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik 

32) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran berikan suntikan oksitoasin 10 

unit IM di sepertiga paha atas ibu bagian luar setelah 

mengaspirasinya terlebih dahulu 

33) Memindahkan klem pada tali pusat 

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

atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakuka 
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palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus 

35) Menunggu uterus berkontraksi kemudian melakukan peregangan ke 

arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang 

berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan 

uterus ke arah bawah dan belakang untuk mencegah terjadinya 

involusi uteri 

36) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menari 

tali pusat ke arah bawah kemudian ke arah atas mengikuti kurava 

jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus 

37) Jika plasenta terlihat diintroitus vagina melanjutkan kelahiran plasenta 

dengan menggunakan kedua tangan 

38) Segera setalah plasenta dan selaput ketuban lahir, lekukan masase 

uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan melakuka masase 

dengan gerakan melingkar denga lembut hingga uterus berkontraksi 

39) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta dan 

selaput ketuban utuh 

40) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera 

melakukan penjahitan pada laserasi yang mengalami oerdarahan aktif 

41) Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik 

42) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tanganke dalam 

klorin dan membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan 

tersebut dengan air DTT dan mengeringkannya dengan kain 

43) Menempatkan klem tali pusat steril atau mengikatkan tali pusat DTT 

dengan simpul mati sekeliling pusat sekitar 1 cm dari pusat 

44) Mengikat satu lagi simpul mati dei bagia pusat yang bersebrangan 
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dengan simpul mati yang pertama 

45) Melepaskan klem bedah dan meletakannya dalam larutan klorin 

46) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepala  

47) Mengajurkan ibu untuk memulai oemberian ASI 

48) Melanjutkan pemabtauan kontraksi uterus dan perdarahan vagina 

49) Mengajarkan pada ibu dan keluaraga cara melakukan masase uterus 

dan memeriksa kontraksi uterus 

50) Mengevaluasi kehilangan darah 

51) Memeriksa tekana darah,nadi dan keadaa kandung kemih setiap 15 

menit selama satu jam pertama dan 30 menit selama 1 jam kedua 

52) Menempatka semua peralatan didalam larutan klorin untuk 

dekontaminasi kemudia di cuci  

53) Membuang  bahan bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai 

54) Membersihkan ibu dengan mengguanakan air DTT. Membersihkan 

cairan ketuban, lendir darah, dan membantu ibu memakai pakaian 

55) Memastikan bahwa ibu nyaman dan membantu dala pemberian ASI 

serta meminta keluarga untuk memberikan makanan atau minuman 

yang diinginkan ibu 

56) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk persalinan dangan 

lauran klorin dan membilas denga air bersih dan Mencelupkan sarung 

tanagn kotor ke dalam larutan klorin membalikan bagian dalam ke luar 

dan merendamnya dalam klorin selama 10 menit 

57) Mencuci kedua tangan dnegan sabur dan air mengalir 

58) Kemudian melengkapi patograf.  

 Sarwono Prawirohardjo, 2009: 341-347)  
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6. Persalinan dengan masalah diantaranya yaitu: 

a. Distoksia bahu  

Setelah kelahiran kepala, akan terjadi putaran paksi luar yang 

menyebabkan  pada sumbu normal dengan tulang belakang. Bahu 

pada umunya akan berada pada sumbu miring (oblique) di bawah 

rumus pubis. Dorongan pada saat ibu mengejan akan menyebabkan 

bahu depan dibawah pubis. Bila bahu gagal untuk mengadakan 

putaran menyesuaikan pada sumbu miring panggul dan tetap berada 

pada posisi antroposterior, pada bayi yang besar akan terjadi 

benturan bahu depan pada simfisis. 

Distoksia bahu terutama disebabkan oleh deformitas panggul, 

kegagalan bahu untuk melipat kedalam panggul misal (makrosomia ) 

disebabkan oleh fase aktif dan persalinan kalaII ndek pada multipara 

sehingga penurunan kepala yang terlalu cepat menyebabkan bahu 

tidak melipat pda saat melalui jalan lahir atau kepala telah melalui 

pintu tengah panggul setelah mengalami pemanjangan kala II 

sebelum bahu berhasil melipat masuk kedalam panggul. 

(Sarwono.2009. hal; 215). 

b. Macam –macam malpresentasi  

Malpresentasi dikatakan secara kebetulan hanya jika faktor-

faktor penyebab lain tidak ditemukan. 

   Faktor maternal dan uterus 

1) Panggul sempit  

Perut ibu yang pendulans. Oleh karena memungkinkan 

uterus dan janin “jatuh” kedepan maka dapat terjadi kesukaran 
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dalam penurunan bagian terendah. 

Neoplasma.Fibrioyoma uteri dan cystoma ovarri dapat 

menghalangi jalan masuk kepanggul. 

a) Kelinan uterus 

b) Kelainan letak dan besarnya plasenta. 

2) Faktor janin 

a) Bayi yang besar  

b) Kesalahan dalam polaritas janin  

c) Sikap janin: tidak flexi tetapi extensi 

d) Kehamilan ganda 

e) Kelainan janin 

f) Hydramnion  

3) Presentai muka  

Pada presentasi muka letak janin memanjang, presentasi kepala, 

bagian terendah janin kepala, bagian terendah janin muka, sikap 

extensi sempurana, penunjukannya adalah dagu dan diameter 

pada waktu masuk panggul adalah diameter submentobregmatica 

sebesar 9.5 cm . 

4) Prntasi muka dagu lintang 

Sumbu panjang muka berada pada diameter tranversa panggul, 

dengan dagu pada satu sisi dan dagu pada sisi yang lain. 

5) Presentasi muka dagu dibelakang 

Sekitar 30 persen presentasi muka dagu ada di belakang. 

Sebagian besar akan berputar kedepan. Kebalikan flexi presentasi 

muka dagu di belakang adalah presentasi belakang kepala UUK di 

depan; jadi LMP flexi ke ROA dan RMP ke LOA. Presentasi muka 

dagu di belakng menetap akan macet oleh karena itu tidak dapat 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rifki Nur Hidayati, Kebidanan DIII UMP, 2014



lahir spontan. 

6) Presentasi Dahi  

Presentasi dahi adalah sikap extensi sebagian (pertengahan), 

berlawanan dengan presentasi muka yang exstensinya sempurna. 

Bagian teredahnya adalah daerah diantara margo orbitalis dengan 

bregma. 

7) Presentasi puncak kepala  

Tidak terjadi flexi maupun exstensi;ubun –ubun kecil dan dahi 

sama-sama tinggi.bagian terendahnya adalah puncak kepala, 

penunjuknya adalah ubun-ubun kecil. 

8) Persalinan sungsang 

Persalian pada bayi dengan presentasi bokong (sungsang ) 

dimana bayi letaknya sesuai dengan sumbu badan ibu, kepala 

berada pada fundus uteri sedangkan bokong merupakan bagian 

terbawh ( di daerah pintu atas panggul / simfisis). 

    ( Harry Oxron.2010.hal;155-195). 

9) Persalinan ganda  

Proses persalinan pada kehamilan ganda, bukan merupakan 

multiplikasi proses kelahiran bayi, melainkan merupakan 

multiplikasi dari resiko kehamilan dan persalinan. Selain tenaga 

ibu, besarnya bayi dan faktor jalan lahir, letak dan presentasi bayi, 

menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan penanganan 

kehamilan ganda. 

 (Sarwono.2009.hal ;527). 

10) Tali pusat menumbung  

Jenis lilitan tali pusat yang paling sering dijumpai adalah lilitan tali 

pusat sekitar leher anak. Tali pusat yang panjng lebih mudah 

menumbung dan melihat beberap bagian janin.panjang rata-rata 
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tali pusat adalah 50 cm.( Harry.2010. hal 249). 

C. BAYI BARU LAHIR 

1. Pengertian 

Neonatus adalah masa kehidupan pertama diluar rahim sampai 

dengan usia 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari 

kehidupan didalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi 

pematangan organ hamper pada semua system. Neonates bukanlah 

miniature orang dewasa, bahkan bukan pula miniatur anak. Neonatus 

mengalmi masa perubahan dari kehidupan di dalam rahim yang serba 

mandiri. Masa perubahan yang paling besar terjadi selama jam 24-72 

pertama. (Sukarni.2013.hal;277). 

  Beberapa pengertian dari bayi baru lahir normal adalah : 

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

37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram.(Sally.2013.hal; 

151)Bayi baru lahir normal adalah bayi yang cukup bulan, 38-42 minggu 

dengan berat badansekitar 2500-3000 gram dan panjang badan sekitar 

50-55 cm.(Sarwono,2011). 

2. Bayi dikatakan normal jika termasuk dalam kriteria sebagai berikut : 

a. Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 

b. Panjang badan bayi 48-50 cm 

c. Lingkar dada bayi 32-34 cm 

d. Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

e. Bunyi jantung dalam menit pertama +180 kali/ menit.kemudian turun 

sampai 140-120 kali/ menit pada saat bayi berumur 30 menit. 

f. Pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/ menit 

disertai pernafasaan cuping hidung,retraksi suprasternal dan 

intekostral, serta rintihan berlangsung 10-15 menit. 
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g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa.  

h. Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik. 

i. Kuku telah agak panjang dan lemas. 

j. Genetalia: tetis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora telah 

menutupi labia minora (bagi bayi perempuan). 

k. Reflek isap, menelan, dan moro telah terbentuk.  

l. Eliminasi, urin,dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam pertama. 

Mekonium memiliki karaktristik hitam kehijauan dan lengket. 

(Sally.2013.hal;151). 

3. Transisi Fisiologi kehidupan Ekstrauterin 

Terdapat 4 transisi yang menyebabkan perubahan bayi baru lahir 

secara cepat adalah: 

a. Sisitem pernafasaan  

Dikarenakan bayi baru lahir paling tertantang ketika perubaha 

lingkungan intra uteri kelingkungan ekstrauterin bayi baru lahir harus 

segera bernafas ketika lahir kedunia. 

b. Perubahan sirkulasi 

Aliran darah dari plasenta akan berhenti saat tali pusat diklem, hal ini 

meniadakan suplai oksigen plasenta dan akan menunjukan 

serangkaian reaksi selanjutnya. 

c. Termoregulasi  

Bayi baru lahir akan mengalami cepat setres karena bayi mengalami 

perubahan suhu lingkungan, karena suhu di dalam uterus berfluktuasi 

sedikit , dan janin tidak perlu mengatur suhu. Bayi baru lahir akan 

dapat mengalmi kehilangna panas melalui 4 mekanisme 
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diantaranya:konveksi, konduksi, radiasi, evaporasi. 

d. Pengaturan glukosa 

Sebelum kelahiran, janin terpajan glukosa darah yang hampir 

konstan, sekitar 60 hingga 70 % kadar glukosa darah maternal. 

   (varney.vol 2.2007.hal;880-883). 

4. Transisi ekstrauteri secara langsung 

b. Perubahan pada darah 

Nilai darah bayi baru lahir lebih bervariasi dari pada nilai pda 

orang dewasa atau anak ynag lebih tua,bayi baru lahir dilahirkan 

dengan nilai hematokrit/hemaglobin yang tinggi, kosentrasi 

hemoglobin yang normal memiliki rentang dari 13,7 sampai 20,0 g/Dl. 

c. Perubahan pada sistem gastrointestinal 

Sisitem gastrointestinal pada bayi baru lahir cukup bulan 

relatif matur.sebelum lahir , janin cukup bulan mempraktikan perilaku 

mengisap dan menelan. 

d. Perubahan pada sistem imun 

Sisteim imun pada neonatus tidak matur dan ketidak maturan 

fungsional ini akan mengakibatkan neonatus rentan terhadap infeksi  

e. Perubahan pada sistem ginjal 

Bayi baru lahir menunjukan penurunan aliran darah ginjal dan 

penurunan kecepatan filtrasi glomerus, kondisi ini mudah 

menyebabkan kondisi itu mudah menyebabkan retensi cairan dan 

intoksitas air. (varny.vol 2.2007.hal:885-888). 

5. Perawatan selama jam –jam pertama setelah kelahiran 

Ada  tiga priode dalam perawatan bayi baru lahir selama jam 

pertama bayi lahir diantarnya: 
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a. Priode transisi 

Karaktristik perilaku yang akan muncul selama jam-jam transisi 

segera setelah kelahiran. Priode transisi dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu: 

ii. periode reaktif yang segera di mulai setelah kelahiran bbayi 

berlangsung sekitar30 menit, 

iii. tahap ke dua adalah interval yang berlangsung dari 30 menit 

setelah kelahiran sampai 2 jam setelah kelahiran.  

iv. Periode ke tiga adalah periode reaktif lain yng berlanjut dari 2 jam 

setelah kelahiran sampai bayi berusia 6 jam 

b. Periode reaktifitas pertama 

Priode reaktifitas pertama di mulai pada saat bayi baru lahir 

dan berlangsung selama 30 menit, pada saat itu lah jantung bayi lahir 

dan berlangsung selama  30 menit akan berdenyut cepat dan denyut 

tali pusat akan terlihat jalas (varney.vol2 .2007;hal 892) 

c. Periode yang tidak berespon 

Pada saat tahap kedua berlangsung dari sekitar 30 menit 

setelah kelahiran bayi sampai 2jam. Frekuensi jantung bayi akan 

menurun pada periode ini hingga kurang dari 140 x permenit. 

d. Periode reaktivitas kedua (tahap ketiga transisi) dari sekitar usia 2  

Jam sampai 6 jam , frekuensi jantung bayi labil dan perubahan 

warna terjadi lebih cepat. (varney.vol2 .2007;hal 893). 

6.  Penanganan bayi baru lahir 

Tujuan utama perawatan bayi baru lahir 

a. Membersihkan jalan nafas 
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b. Memotong dan merawat tali pusat 

c. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

d. Identifikasi 

e. Pencegahan infeksi 

7. Perawatan bayi baru lahir 

a. Membersihkan jalan nafas  

Bayi normal akan menangis spontan segera setelah lahir. 

Apabila bayi tidak langsung menangis, penolongan segera 

membersihkan jalan nafas  

b. Memotong dan merawat tali pusat 

Tali pusat di potong sebelum atau sesudah plasenta lahir tidak 

begitu menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi, kecuali pada 

bayi kurang bulan. 

c. Memberikan vitamin K 

Kejadian perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi 

baru lahir dilaporkan cukup tinggi,untuk mencegah terjadinya 

perdarahan pada bayi yang baru lahir normal dan cukup bulan harus 

diberikan vitamin K peroral1mg/hari selama tiga hari, sedangkan pada 

bayi resiko tinggi di beri vitamin K perental dengan dosis 0,5 mg 

secara I.M. 

d. Memberi obat tetes mata  atau salep mata  

Untuk mencegah penyakit mata karena klamedia (penyakit 

seksual menular) maka bayi yang baru lahir dianjurkan di berikan 

salep mata.(Saefuddin.2009.hal;133-135). 
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8. Asuhan pada bayi baru lahir  

a. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir  

1) pernafasaan  

Pernafasaan pertama pada BBL normal pada waktu 30 detik 

setelah bayi lahir. 

2) Sistem sirkulasi  

Dengan berkembangnya sirkulasi paru- paru tekanan oksigen 

didalam alveoli meningkat sebaliknya tekanan Co2 turun. 

3) Traktus Digestivius 

Traktus digestivius pada neonatus relatif lebih berat dari pada 

orang dewasa. Pada neonatus mengandung mekonium yang 

terbentuk sejkak 16 minggu kehamilan dan keluar pada 10 jam 

pertama dab 4 hari biasanya tinja sudah berbentuk dan berwarana 

biasa. 

4) Metabolisme  

Luas permukaan pada neonatus lebih besar dari pada orang 

dewasa sehingga metabolisme basal per Kg BB lebih besar. Pada 

jam –jam pertam energi bayi  berasal dari pembakaran lemak. 

5) Hati  

Segera setelah lahir hati menujukan perubahan biokimai dan 

marfologis yaitu kenaikan kadar protein dan penurunan kadar 

lemak dan oksigen. 

6) Suhu  

Pada saat lahir, bayi bayi berada dalam suhu sangat rendah dari 

pada didalam kandungan dan dalam keadaan basah. Bbl akan 
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kehilang kalori melalui: 

7) Evaporasi yaitu proses kehilangan panas dengan cara penguapan 

oleh karena temperatur lingkungan lebih rendah dari pada 

temperatur tubuh (bila bayi dalam keadaan basah). 

8) Konduksi yaitu proses hilngnya panas tubuh melalui kontak 

langsung dengan benda yang mempunyai suhu lebih rendah  

9) Konveksi yaitu proses penyesuaian suhu tubuh melalui sirkulasi 

udara terhadap lingkungan  

10) Radiasi yaitu proses kehilangan panas tubuh bayi bila diletakan 

dekat dengan beda yang lebih rendah suhunya dari 

tubuh.(Yanti.2010.hal 237-244). 

b. Asuahan Bayi Baru lahir 1 jam pertama 

1) Jaga kehangatan bayi  

2) Isap lendir dari mulut dan hidung  

3) Keringkan  

4) Pemantuan tanda dan bahaya 

5) Klem, potong dan ikat tali pusar tanpa membubuhi apapu kira –

kira 2 menit setelah lahir  

6) Lakukan IMD  

7) Beri suntikan vit K  

8) Beri salep mata 

9) Pemeriksaan fisik 

10) Pola eliminasi  

11) Beri imunisasi HB 0. ( Kemenkes.2013.hal;4). 
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c. Waktu kunjungan pada BBL 

1) Setelah lahir saat bayi stabil (sebelum 6 jam ) 

2) Pada usia 6-48 jam (kunjungna neonatal 1) 

3) Pada usia 3-7 hari ( kunjungan neonatal 2) 

4) Pada usia 8-28 hari ( kunjungan neonatal 3). 

   (Kemenkes. 2013.hal;16). 

9. Perilaku bayi baru lahir 

Reflek adalah suatu gerakan yang terjadi secara otomatis dan 

spontan tanpa disadari pada bayi normal ,dan di bawah ini ada beberapa 

tingkatan reflek pad bayi yaitu: 

a. Rooting reflek 

Yaitu bila jari bayi menyentuh daerah sekitar mulut bayi maka mulut 

bayi akan membuka , dan ia akan memiringkan kepalnya pada arah 

datangnya jari 

b. Tonik neek reflek 

Yaitu gerakan spontan otot kuduk pada bayi normal 

c. Statel reflek  

Yaitu reaksi  emosional atau hentakan dan gerakan mengejang pada 

kaki dan tangan 

d. Stapping reflek  

Yaitu reaksi kaki yang spontan jika diangkat tegak dan kakinya satu 

persatu menyentuh seolah olah kaki bayi berjalan 

e. Reflek rooting (mencari puting) 

Bayi menoleh karah sentuhan pipinya atau dekat mulut 

f. Reflek menghisap (sucking) 
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Yaitu aerola puting susu tertekan pada gusi bayi 

g. Reflek menelan (swallowing) 

Di mana ASI bayi dimulut mendesak otot daerah mulut. 

(Yeyeh.2010.hal;63) 

10. Masalah pada Bayi Baru Lahir 

a. Afiksia  

Saat dilahirkan bayi biasanya aktif dan segera sesudah tali 

pusat dijepit bayi menangis yang merangsang pernafasan. Denyut 

jantung akan menjadi stabil pada frekuensi 120 sampai 140 per menit 

dan sianosis sentral menghilang dengan cepat. Akan tetapi beberapa 

bayi mengalami depresi saat dilahirkan dengan menunjukan gejala 

tonus otot yang menurun dan mengalami kesulitan mempertahankan 

pernafasan yang wajar. Bayi –bayi ini dapat mengalmi apnu atau 

menunjukan upaya pernafasaan yang tidak cukup untuk kebutuhan 

fentilasi paru-paru. Afiksia berati hipoksia yang progresif, penimbunan 

Co2 dan asidosis.(Sarwono.2009.hal; 347) 

b. Hipotermia  

Bayi lahir dengan tubuh basah oleh air ketuban. Aliran udara 

melalui jendel atau pintu yang terbuka cepat akan mempercepat 

terjadinya penguapan dan bayi lebih cepat kehilangan panas tubuh. 

Akibatnya akan timbul sangat dingin yang merupakan gejala awal 

hipotermia.(Sarwono.2009.hal; 373). 

c. Bayi Berat  Lahir Rendah 

Bayi berat badan lahir rendah adalah (BBLR) ialah bayi baru  

lahir berat badanya saat lahir kurang dari 2500 gram (sampai 2499 

gram ). 
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d. Infeksi  

Infeksi pada bayi baru lahir lebih sering di temukan pada 

BBLR. Infeksi lebih sering di temukan pada bayi yang lahir di rumah 

sakit dibandingkan dengan bayi yang lahir di luar rumah sakit. Bayi 

baru lahir mendapat kekebalan transplasenta terhadap kuman yang 

berasal dari ibunya. 

e. Tetanus Neonatoroum 

Penyakit tetanus neonatoroum adalah penyakit tetanus yang 

terjadi pada neonatus ( bayi berusia kurang dari 1 bulan ) yang di 

sebabkan oleh Clostridium tetani, yaitu kuman yang mengluarkan 

toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat. ( Sarwono.2009.hal 

; 376-388). 

f. Kejang  

Kejang pada bayi baru lahir sering dikenali  karena bentuknya 

berbeda dengan kejang pada anak atau orang dewas. Hal ini 

disebabkan karena ketidakmatangan organisasi konteks pada bayi 

baru lahir. (Sarwono.2009.hal;  391). 

g. Cedera lahir  

Cedera lahir adalah kelainan pada bayi baru lahir yang terjadi 

karena trauma lahir akibat tindakan, cara persalinan atau gangguan 

persalinan yang diakibatkan kelainan fisiologik persalinan.  

   (Sarwono.2009.hal; 399) 
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D. MASA NIFAS 

1. Pengertaian  

Masa nifas adalah (puerperium) dimulai setelah kelahiran 

plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

keadaan sebelum hamil.Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 

minggu. (Sarwono.2009.hal;122). 

2. Tahapan masa nifas  

Masa nifas (puerperium) di mulai setelah plaseta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil.Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu.Wanita yang 

melalui periode puerpura.Puerpurium (nifas) berlangsung selama 6 

minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya 

alat kandungan pada keadaan yang normalnya. 

Masa nifas (puerpurium) adalah masa pulih kembali, mulai dari 

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

Lama masa nifas ini 6-8 minggu. ( Diah.2013.hal; 1). 

3. Nifas dibagi menjadi tiga yaitu : 

a. Puerperium dini  

Kepulihaan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. 

Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 

40 hari. 

b. Puerperium intermedial  

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu. 

c. Remote puerperium  

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila 

selama hamila atau waktu persalinan mempunyai komplikasi.Waktu 

untuk sehat sempuranabisa berminggu-minggu, bulanan, tahunan. 

(Dian.2013.hal;5). 
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4. Jadwal kunjungan masa nifas sebagai berikut 

Tabel 2.3.kujungan masa nifas  

KUNJUNGAN WAKTU TUJUAN 
1.  6-8 jam 

setelah 
persalinan 

a.  Mencegah perdarahan masa nifas krarena atonia 
uteri 

b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain 
perdarahan,rujuk bila perdarahan berlanjut 

c. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu 
keluaraga bagaimana cara mencegah perdarahan 
masa nifas karena atonia uteri. 

d.  Pemberian ASI awal 
e.  Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru 

lahir 
f.  Menjaga kesehatan bayi  dan mencegah 

hipotermi 
 

2.  6 hari 
setelah 

persalinan 

a. Memastikan involusi uterusberjalan normal 
b. Menilai adanya tanda-tanda demam dan infeksi 
c. Memastikan ibu mendapatkan cukup nutrisi 
d. Memastikan ibu menyusui bayinya dengan 

baikdan tidak memperlihatkan tanda-tanda 
penyulit 

e. Memberikan konseling mengenai asuhan pada 
bayi, tali pusat,menjaga bayi tetap hangat. 

 
3.  2 minggu 

setelah 
persalinan 

Semua seperti diatas(6 hari setelah persalinan). 

4.  6 minggu 
setelah 

persalinan 

a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit 
yang ibu dan bayi alami 

b . Meberikan konseling KB secaradini 
 

5. Perubahan sistem reproduksi 

Pada masa nifas ibu akan mengalami beberapa perubahan 

diantaranya perubahan pada sistem reproduksi yaitu  

a. Infolusi uterus  

Yaitu kembalinya uterus menjadi keadaan sebelum hamil,lapisan 

desidua yang di lepaskan dari dinding yang disebut lokia. 

Endometrium akan terbentuk selama 10 hari  samapai sekitar 6 

minggu post partum,dan ukuran uterus berubah dari 15 x11x7,5 cm 

menjadi7,7 x 5 x7,5 cm setiap minggu berat uterus akan turun 
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menjadi 500 gram dan uterus akan menutup selebar satu 

jari.(Bahyatun.2009.hal;60). 

b. Lokia  

Lokia keluar dari uterus setelah bayi lahirsamapi tiga sampai 4 

minggu, diantarnya lohia rubra, serosa dan alba. 

(Bahyatun.2009.hal;60). 

c. Ovarium dan tuba valopi 

Setelah lahirnya plasenta akan terjadi penurunanproduksi estrogen 

dan progesteron dan akan timbal balik menjadi mekanisme 

menstruasi. (Bahyatun.2009.hal;61). 

d. Perubahan sistem pencernaan 

Setelah kelahiran plasenta akan terjadi penurunan produksi 

progresteron akan menyebabkan nyeri ulu hati dan konstipasi 

terutama pada beberapa hari pertama. (Bahyatun.2009.hal;61). 

e. Perubahan sistem perkemihan  

Diuresis akan terjadi 2-3 hari post partum, diuresi ini terjadi 

disebabkan karena saluran urinaria mengalami dilatasi. 

(Bahyatun.2009.hal;61). 

f. Perubahan sistem endokrin 

Setelah plasenta lahir kadar HCG dan HPL berangsur turun dan 

normal kembali setelah 7 hari postpartum dan HPL tidak lagi terdapat 

pada plasma. (Bahyatun.2009.hal;61). 
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g. Perubahan sistem kardiovaskuler 

Curah jantung meningkat selama masa persalinan dan berlangsung 

sampai kala tiga. (Bahyatun.2009.hal;61). 

h. Perubahan sistem hematologi 

Leokosit mungkin akan terjadi selama persalinan, sel darah merah 

berkisar 15.000 selama persalinan, dan sel darah putih 25.000-30.000 

yang merupakan manifenstasi pada persalinan lama. (Bahyatun. 

2009.hal;62). 

i. Perubahan tanda vital  

Tekanan darah harus dalam keadaan stabil dan suhu akan turun 

secara berlahan pada 24 jam post partum. (Bahyatun.2009.hal;62). 

6. Adaptasi Psikologis ibu  

Pada hari pertama dan kedua ibu yang telah melahirkan akan 

mengalami perubahan psikologis dan cenderung masih membicarakan 

pengalaman persalinan dan menurut priode ini telah diuraiakn oleh Rubin 

yaitu priode : 

a. Talking in  

i. Periode ini akan terjadi pada hari 1-2 setelah melahirkan .  

(Bahyatun.2009.hal;64). 

ii. Ibu akan mengulang – ulang pengalaman masa bersalian  

iii. Peningkatan nutrisi pada ibu nifas sangat penting dibutuhakan 

biasanya selera makan ibu meningkat (Bahyatun.2009.hal;64). 

b. Taking hold  

1) Masa ini akan berlangsung pada hari 2-4 pospartum ibu akan 

menjadi perhatian yang pada kemampuanya menjdi seorang ibu 

dan bertanggung jawab penuh pada bayinya. 

(Bahyatun.2009.hal;64). 
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2) Perhatian akan pada fungsi –fungsi tubuh  

3) Ibu akn berusaha agar dirinya dapat memberikan asuhan pada 

bayinya seperti membedong, menyusui. (Bahyatun.2009.hal;64). 

c. Letting go 

1) Masa ini akan terjadi, ibu pulang kerumah setelah melahirkan. 

2) Dan hal ini akan membuat seorang ibu mengambil tanggung 

jawab untuk perawatan bayinya. 

3) Pada masa ini ibu umumnya akan terjadi depresi postpartum. 

(Bahyatun.2009.hal;65) 

7. Asuhan masa nifas 

Asuhan pada ibu nifas ini direncanakan asuhan yang menyeluruh 

diantranya adalah  

a. Evaluasi secara terus menerus 

b. Gangguan rasa nyeri  

c. Mencegah infeksi  

d. Mengatasi kecemasan  

8. Kebutuhan dasar masa nifas diantarnya yaitu  

a. Nutrisi dan cairan  

Ibu nifas membutuhakan nutrisiyang cukup, gizi seimbang, terutama 

kebutuhan protein dan karbohidrat . 

b. Ambulasi  

Pada masa nifas perawatan mobilisasi dini mempunyai keuntungan 

yaitu sebagai berikut :  

1) Melancarkan pengeluaran lokia  

2) Mempercepat involusi uterus  

3) Melancarakan fungsi alat gastrointestinal dan alat kelamin 

4) Meningkatkan kelancaran perdarahan darah sehingga 

mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme. 
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c. Eliminasi  

Buang air kecil, setelah ibu melahirkan, terutama bagi ibu yang 

pertama kali melahirkan akan terasa pedih bila BAK. Miksi disebut 

normal bila dapat BAK spontan tiap 3-4 jam. Ibu diusahakan mampu 

buang air kecil sendiri, bila tidak, maka dilakukan tindakan berikut ini  

1) Dirangsang dengan air kran didekat klien 

2) Mengompres air hangat diatas symfisis  

3) Saat sit bath (berendam air hangat) 

d. Kebersihan diri dan perineum  

e. Istirahat  

f. Seksual  

g. Keluarga berencana  

h. Latihan senam nifas.  

( vivian.et.all.2011.hal;71). 

9. Masalah pada masa Nifas 

a. Infeksi nifas 

Infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan 

disebut infeksi nifas. Suhu 38 0C  atau lebih yang terjadi antara hari ke 

2-10 post partum dan di ukur peroral sedikitnya 4 kali sehari disebut 

sebagai morbiditas puerperalis. 

b. Metritis  

Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan yang merupakan 

salah satu penyebab terbesar kematian ibu. 

c. Bendungan payudara 

Bendungan payudara adalah peningkatan aliran vena dan limfe pada 

payudara dalam rangka mempersiapkan untuk laktasi. 
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d. Mastitis  

Payudara tegang dan kemerahan 

e. Abses payudara 

Terdapat masa padat, di bawah kulit yang kemerahan  

f. Infeksi luka perinatal  

Disebabkan oleh keadaan yang kurang bersih dan tindakan infeksi 

yang kurang baik. ( Sarwono.2009. hal;259-264). 

10. Deteksi dini komplikasi ibu nifas  

  Normal nya ibu nifas akan mengalami beberapa hal yaitu : 

a. Lelah dan sulit tidur 

b. Adanya tanda infeksi puerpuralis (demam) 

c. Nyeri panas saat berkemih 

d. Sembelit, hemoroid 

e. Sakit kepala terus menerus 

f. Lokia berbau busuk yang sangat banyak 

g. Puting susu lecet dan payudara bengkak 

h. Sulit menyusui  

i. Rabun senja 

j. Edema, sakit dan panas pada tungkai. (Bahyatun.2009.hal;144) 

Sebagian besar kematian ibu terjadi selama masa nifas maka dari 

ibu dan keluarga harus memahmi tentang bahaya masa nifas diantarnya 

adalah  

a. Perdarrahan pervaginam yang melebihi 500 cc  

b. Pengeluaran pervaginam yang baunya busuk 

c. Rasa sakit pada bagian bawah abdomen atau punggung 

d. Sakit kepal yang terus menerus ,sakit ulu hati 
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e. Pembengkakan di wjah dan ditangan  

f. Demam ,muntah, rasa sakit saat buang air kecil 

g. Payudara yang berubah warna menjadi merah dan bengkak 

h. Kehilngan nafsu makan yang lama 

i. Rasa sakit, merah ,nyeri tekan dann pembengkakn kaki  

j. Merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh anaknya 

k. Merasa letih dan nafas terengah-engah.  

   (Bahyatun.2009.hal;114) 

 

E. KELUARGA BERENCANA 

1. Pengertian 

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan 

jarak anak yang diinginkan agar dapat mencapai hal tersebut, maka 

dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun 

menunda kehamilan (Ari Sulistiyawati.2011;hal 11). 

Dalam melakuakan pemilihan metode KB kita perlu 

memperhatiakan ketetapan bahwa makin rendah pendidikan 

masyarakat, semakin efektif metode KB yang dianjurkan di antaranya 

yaitu : suntikan KB, susuk KB, atau AKBK, AKDR. 

Ciri – ciri yang harus diperhatiakn dalam memilih metode 

kontrasepsi adalah :  

a. Dapat diterima  

b. Biaya  

c. Keamanan  

d. Keefektifan  

e. Ketersediaan  

(Varney,2010.hal;145) 
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Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial perlu diperhatikan 

dalam pemilihan metode kontrasepsi yang efektif dan efesien agar 

program keluaraga berencana dapat memberikan manfaat pada setiap 

keluarga. Proses kehamilan dan kelahiran yang baik, yaitu 

meminimalkan risiko yang terjadi pada ibu dan anak antara usia 20 -35 

tahun, sedangkan persalinan pertama dan kedua paling rendah 

resikonya bila jarak antara dua kelahiran adalah 2 sampai 4 tahun. 

(Prawiroharjo.2011). 

2. Metode Keluarag Berencana  

Salah satu peran penting bidan adalah untuk meningkatakan 

jumlah penerimaan dan kualitas metode KB kepada masyarakat. Sesuai 

dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan bidan, dan banyak metode 

yang dapat digunakn diantaranya yaitu : kondom, pantang berkala, 

pemakaian spermisid, senggama terputus, metode kontrasepsi efektif, 

(hormonal, suntikan KB dan susuk KB, AKDR). (Manuaba.2010.hal;592) 

3.  Waktu dan jenis yang tepat untuk menggunakan kontrasepsi 

 Tabel 2.4 Jadwal dan Jenis Pengunaan Kontrasepsi  

Waktu Jenis kontrasepsi 
Postpartum  Kb suntik 

Norplan (KB susuk)/implanon 
AKDR 
Pil KB hanya progestron 
Kontap  
Metode sederhana 
 

Postmentrual regulation 
Pascaabortus  
Saat menstruasi  
 
Masa interval  
 
 
 
Pasca coitus  

KB suntik  
KB susuk atau implanon  
AKDR 
Metode sederhana  
KB suntik  
KB susuk atau implanon 
AKDR 
Metode sederhana  
KB darurat. 

(Manuaba.2010.hal; 592) 
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4. Pemilihan jenis kontrasepsi sesuai tujuan pengguna yaitu : 

a.  Menunda kehamilan  

b.  Menjrangkan kehamilan 

c.  Mengahiri kesuburan 

  (Sukarni. 2013.hal; 366). 

5.  Jenis –jenis Kontrasepsi  

a. Metode Alamiah  

1) Metode kalender  

Metode ini dengan mengguanakan cara menghitung masa subur 

wanita yang berkaitan erat dangan siklus menstruasi. Pasangan 

suami istri tidak boleh melakukan hubungan seksual selama istri 

dalam masa subur. 

    (Sukarni.2013.hal; 367) 

2) Suhu basal tubuh  

Peninggian suhu basal tubuh ini mulai 1-2 hari setelah ovulasi dan 

di pengaryhi oleh hormon progresterone. 

    (Sukarni. .2013.hal;367) 

3) Metode lendir servik 

Lendir servik dapat diperiksa dengan menggunakan jari pada 

vagina untuk mengetahui hari –hari kering dan basah.(Sukarni. 

2013.hal;368). 

4) Koitus intruptus 

Prinsip dari metode ini adalah mengeluarkan penis menjelang 

ejakulasi sehingga spermazoa ditumpahkan diliang vagiana. 

(Sukarni. 2013.hal;369). 
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5) Yang termasuk dalam kontrasepsi aalmiah dengan alat 

adalahkondom,diafragma,spermaticid. 

    (Sukarni. 2013.hal;369). 

b. Kontrasepsi Hormonal 

1) Pil kombinasi  

Fungsinya adalah untuk menghambat ovualsi dan membuat 

endometrium tidak mendukung implantasi. ( 2013.hal;379). 

2) Pil Mini 

Mini pil hanya berisi progrestron. Keuntungan dapat diberikan 

pada wanita yang sedang menyusui. . (2013.hal;379). 

c. Secara umum keuntungan dan kerugian memakai KB pil 

Tabel  2.5 Keuntungan dan Kerugian Memakai KB Pil 

Keuntungan Kerugian 
1. Bila minum pil sesuai denmgan 

aturan dijamin berhasil 100% 
2. Dapat dipakai pengobatan berbagai 

masalah yaitu : 
a.  Ketegangan menjelang 

mensruasi 
b. Perdarahan menstruasi yang 

tidak teratur  
c. Nyeri saat menstruasi 
d. Pengobatn pasangan mandul. 

3. Pengobatan penyakit endometriosis 
4. Dapat meningkatkan libido 

1. Harus minum pil secara 
teratur 

2. Dalam waktu panjang 
dapat menekan fungsi 
ovulasium 

3. Penyulit ringan (berat 
badan bertambah,rambut 
rontok,tumbuh acne,mual 
sampai munmtah 

4. Mempengaruhi fungsi hati 
dan ginjal  

   (Manuaba.2010.hal;601). 

d. KB suntik 3 bulan  

Metode KB suntik ini sudah menjadibagian dari gerakan keluarag 

barencana nasional serta peminat semakin banyak. Banyak peminat 

pengguna KB suntik dikarenakan aman,sederhana,efektif,tidak 

mengganggu dan dapat dipakai setelah pasca persalinan. 
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e.  Keuntungan dan kerugian KB suntik 

 Tabel  2.6 Keuntungan dan Kerugian Memakai KB Suntik 

Keuntungan Kerugian 

a. Pemberiannya sederhana 8-12 
minggu 

b. Tingkat efektifitasnya tinggi  
c. Hubungan seksdengan suntikan 

KB bebas  
d. Pengawasan medis yang ringna  
e. Dapt diberikan pasca persalinan, 

pasca keguguran,pascamenstrusi 
f. Tidak mengganggu 

pengeluaranlaktasi dan tumbuh 
kembanmg bayi 

g. Suntikan KB Cyclofem diberikan 
setiap bulan dan peserta KB akan 
mendapatkan menstruasi. 
 

a. Perdarahan yang tidak 
menentu 

b. Terjadi amenore 
c. Masih terjadi 

kemungkinan hamil 
d. Kerugian inilah yang 

menyebabkan peserta KB 
menghentikan suntikan  

   (Manuaba .2010.hal;601). 

f. KB hormonal susuk  

Pemasangan norplan (susuk KB) sederhana dan dapat diajarkan, 

tetapi masalahmencabut susuk KB memerlukan perhatian karena sulit 

di cari metode yang mudah, murah, dan aman. 

(Manuaba.2010.hal;602). 

g. Keuntungan dan kerugian KB susuk  

Tabel  2.7 Keuntungan dan Kerugian Memakai KB Susuk 

Keuntungan Kerugian 

a. Dipasng selama 5 tahun 
b. Kontrol medis ringan  
c. Dapat dilayani di daerah 

pedesaan  
d. Penyulit medis tidak terlalu 

tinggi 
e. Biaya murah  

a. Menimbulkan gangguan 
menstruasi 

b. Berat badan bertambah 
c. Menimbulkan acne 
d. Liang senggama terlalu 

kering. 
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h. Macam –macam kontrasepsi non hormonal  

1) AKDR  

Alat kontrasepsi dalam rahim bahan insert sintetik (dengan atau 

tanpa unsur tambahan untuk sinergi efektifitas ) dengan berbagai 

bentuk yang di pasangkan kedalam rahim untuk menghasilkan 

efek kontraseptif  

    (Sarwono Prawiroharjo.2009). 

2) Metode kontrasepsi Mantap  

Adalah kontrasepsi mantap pria atau vasektomi operatif pria 

(MOP) adalah suatu metode kontrasepsi operatif minor pada pria 

yang sangat aman, sederhana, sangat efektif, memerlukan 

anastesi yang singkat tidak memerlukan anestesi umum. (Sri 

Handayani.2010.hal;167). 

3) Metode kontrasepsi mantap pada wanita 

Adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur yang 

mengakibatkan orang atau pasangan yang bersngkutan tidak 

akan mendapat keturunan lagi. Kontrasepsi ini untuk jangka 

panjang dan sering juga disebut seterilisasi. 

( Sri Handayani.2010.hal;182). 

4) Metode kontrasepsi darurat  

Adalah kontrasepsi yang di pakai setelah swenggama oleh wanita 

yang tidak hamil untuk mencegah kehamilan yang tidak 

diinginkan.( Sri Handayani.2010.hal;192). 
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   Efek samping AKDR  

1) Perubahana siklus haid ( umumnya pada 8 bulan pertama dan 

akan berkurang setelah sebulan) 

2) Haid lebih banyak dan lama 

3) Perdarahan (spotting) 

4) Tidak mencegah IMS atau HIV/AIDS  

5) Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau 

perempuan sering berganti pasangan  

6) Penyakit radang panggul 

7) Tidak mencegah terjadinya  kehamilan ektopik karenma AKDR 

untuk mencegah kehamilan normal. 

8) Akseptor harus memeriksa benang dari waktu kewaktu. 

    ( Sri Handayani.2010.hal;144-145). 

i. Kontrasepsi yang cocok pada ibu menyusui 

1) Metode amenore laktasi ( MAL) 

2) KB  suntik 3 bulan  

Yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI saja.MAL 

sebagai kontrasepsi jika  

a) Menyusui secara penuh 

b) Belum haid 

c) Umur bayi kurang 6 bulan 

TINJUAN TEORI ASKEB  

Varney menegaskan bahwa menejemen merupakan proses dalam 

pemecahan masalah dengan pengorganisasian, pemikiran, dan tindakan 

yang logis sehingga  menguntungkan pada klien maupun tenaga kesehatan 
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dalam melakukan tindakan. Dengan hal ini maka proses manajemen harus 

sesuai urutan yang logis untuk mendapatkan pengertian,yang menyatukan 

hasil temuan dan penilaian pada manajemen klien. 

Manajemen varney meliputi 7 langkah  dan tujuh langkah tersebut 

membentuk satu kesatuan untuk mendapatkan kesempurnaan yang baik. 

Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan 

evaluasi. Tujuh langkah tersebut  diantaranya adalah sebagai berkut : 

1. Pengumpulan data dasar  

Pengkajian dan pengumpulan data dasar merupakan pengumpulan 

informasi yang akurat,dari semua sumber tentang keadaan pasien 

diantarnya yaitu  

a. Identitas pasien  

b. Riwayat kesehatan  

c. Pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan  

d. Data penunjang  

2. Interprestasi Data  

Mengidentifikasi diagnosa kebidanan dan masalah harus berdasarkan 

interprestasi data yang telah dikumpulkan. Dari data-data  ini digunakan 

untuk menegakan diagnosa dan masalah. 

a. Diagnosa kebidanan 

b. Masalah  

3. Diagnosa potensial  

Mengidentifikasikan diagnosa potensial yang mungkin terjadi. Hal ini 

membutuhkan antisipasi untuk tindakan yang mungkin akn terjadi. 
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4. Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan yang Memerlukan 

Penanganan Segera 

Hal ini merupakan kesinambungan antara menajemen kebidanan dan 

identifikasi yang menetapkan tindakan segera untuk dikonsulkan  atau 

untuk ditangani oleh tenaga medis sesuai dengan kondisi pasien. 

5. Perencanaan  

Sebelu bidan melakukan tidakn makaperlu membuat rencana asuhan 

yang akan diberiakan dengan dari data –data yang diperoleh sesuai 

kebutuhan pasien 

6. Pelaksanaan  

Langkah ini merupakan asuhan ynag menyeluruh kepada pasien dan 

keluarga untuk melakukan tidakan sesuai perencanaan yng dibutuhkn 

bagi klien. 

7. Evaluasi  

Langkah ini merupakan hasil dari tindakan bidan dalam memberikan 

asuhan dan mengevaluasi apa yang telah diberikan kepada klien. 

  Dalam pendokumentasian dengan metode SOAP 

Dalam studi kasus ini pendokumentasian mengguanakan 

SOAPmerupakan  yang bersifat sederhana jelas,logis,dan singkat. Prinsip 

dari metode SOAPini merupakan prosespemikiran, penatalaksanaan 

manajemen kebidanan.(Wafi,2009.hal;90) 

S :   Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari suatu sudut 

pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kehawatiran dan 

keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan 

yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. (Wafi. 

2009.hal; 90) 
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O :  Data objektif  merupakan pendokumentasian hasil observasi yang 

jujur, hasil pemeriksaan fisik pasie, pemeriksaan 

laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. (Wafi.2009.hal;90) 

A  :  Assesment merupakan pendokumentasian hasil analisis dan 

interprestasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. 

(Wafi.2009.hal;90). 

P  :  Planning atau perencanaan adalah membuat  membuat rencana 

asuhan kebidanan saat ini dan yang akan datang. Rencana 

asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interprestasi data. 

Dalam planning ini juga harus merencanakan evalution/evaluasi 

yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai 

efektifitas asuhan/hasil pelaksanan tindakan.(Wafi.2009.hal;91 

Dengan penerapan 7 langkah varney dan SOAP pada asuhan 

komperhensif pada Ny.M umur 29 tahun G2P1A0  sebagai berikut : 

I. Pengkajian  

A. Data Subjektif  

a. Nama  

Nama perlu dikaji untuk mempermudah bidan dalam melakukan 

pengkajian dan sebagai tanda kedekatan klien dan bidan dalam 

pemanggilan nama. (Salemba.2010.hal;220) 

b. Umur  

Usia dibawah 16 tahun atau diatas 35 tahun mempresdiposisi 

wanita terhadap jumlah komplikasi. Usia dibawah 16 tahun 

meningkatkan insiden preeklamsia , usia diatas 35 tahun 

meningkatakn insiden diabetes tipe II (yang menyebabkan 
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peningkatan insiden diabetes kehamilan juga diagnosis diabetes 

tipe II), hipertensi kronis (yang menyebabkan peningkatan insiden 

preeklamsia dan abrubsio plasenta ), persalinan yang lama pada 

nulipara, secsio sesaria, pelahiran preterem ,IUGR, anomali 

kromosom dan kematian janin.(Varny.2008.hal;691). 

c. Pendidikan  

Pendidikan ditanyakan untuk mengetahuai tingkat pendidikan 

pasien, karena untuk dapat mengukur seberapa tingkat 

pemahaman ketika kita memberikan konseling.  (saeffudin. 2006. 

hal; 3) 

d. Alamat  

tepat tinggal merupakan informasi yang penting dipastikan karena 

apabila seorang wanita tidak memiliki tempat tinggal / tinggal atau 

dipenginapan maka hal ini akan menghambat kemampuan wanita 

dalam mempertahankan pola personal hygiene (varney. 2007;h. 

31). 

11. Riwayat kesehatan  

a. Kesehatan dahulu 

Pengkaji adanya penyakit yang pernah dialami ibu seperti 

diabetes, jantung, hipertensi, masalah ginekologi, ginjal, urinaria, 

penyakit endokrin dan penyakit lainnya. (hutahaean, 2013; h. 98) 

b. Kesehatn sekarang 

Dalam riwayat kesehatan saat ibu datang kerumah sakit atau saat 

pengkajian. (hutahaean, 2013; h. 98) perlu dikaji sebagai bahan 

acuan. 
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c. Kesehatan keluarga 

Mengkaji riwayat kesehatan keluarga, apakah ada penyakit 

keturunan dan menular yang terdapat pada keluarga.sehingga 

mempermudah mencari informasi jika ada komplikasi terjadi 

tentang riwayat kesehatan (Hutahaean, 2013; h. 98) 

12. Riwayat kehamailan sekarang,persalinan, nifas yang lalu. 

Pengakajian ini sangat penting untuk untuk mendapatkan informasi 

atau catatan sering kali digunakan untuk sebagai sumber informasi 

tentang riwayat ibu, informasi ini digunakn untuk identifikasi, 

kehamilan sebelumnya riwayat obstetri, sebelumnya dan riwayat 

medis sebelumnya dapat ditinjau dari catatan pranatal.  

   (Varney.2008.hal; 691). 

13. Riwayat perkawinan  

a. Usia perkawinan  

Data ini perlu dikaji, dari data ini kita dapat gambaran mengenai 

suasana rumah tangga pasangan serta kepastian siapa yang akan 

menjadi pendamping dalam persalinan nantinya. (Salemba. 

2010.hal; 223).   

14. Riwayat obstetri  

a. Riwayat menstruasi 

1) Menarche  

Menarche merupakan menstruasi yang pertama yang bisa 

terjadi dalam rentang usia 10-16 tahun atau pada masa remaja 

ditengah masa subur sebelum memasuki masa reproduksi. 

(icemi.2009.hal;15) 
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2) HPHT  

Menentukan usia kehammilan sangat penting agar kita dapat 

memperkirakan usia kehamilan dan perkiraan kelahiran 

denganmenggumnakan rumus Naegle.(Manuaba.2012.hal;99-

100). 

b. Pola kebutuhan sehari-hari 

1) Pola Nutrisi 

Pola nutrisi pada ibu hamil dibutuhakan untuk perkembangn 

dan kesejahteraan janin di dalam kandungan dan kenaikan 

berat badan pada ibu hamil yang dianjurkan normalnya adalah 

11,5-16 kg.(Varney.2008.hal;546-548). 

2) Pola eliminasi 

Dalam kehamilan akan terjadi perubahan hormonal sehingga 

daerah kelamin akan menjadi lebih basah, situasi inilah yang 

menyebabkan jamur sehingga tumbuh dan kadang wanita 

hamil mengeluh gatal dan mengeluarkan keputihan, hal ini 

menyebabkan saat berkemih terdapat residu (sisa) yang 

memudahkan infeksi kandung kemih, apabila ibu ingin 

berkemih jangan ditahan hal ini akan mempengaruhi bakteri 

didalam kandung kemih berlipat ganda, akibat progresteron, 

otot-otot traktus digestivus tonusnya menurun dan 

mengakibatkan motalitas saluran pencernaan berkurang dan 

menyebabkan obstipasi (Kusmiati .2009.hal;102). 
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3) Pola istirahat  

Pada wanita hamil dianjurakn untuk istirahat yang teratur 

dengan seiring kemajuan kehamilannya, istirahat dan tidur 

yang teratur meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani 

dan dapat meningkatkan perkembangan janin, sebaiknya tidur 

dimalam hari kurnag lebih 8 jam dan pada siang hari 1jam. 

(Kusmiati.2009.hal;120). 

4) Pola seksual  

Selama kehamilan berjalan dengan normal,maka coitus 

diperbolehkan samapai akhir kehamilan, meskipun beberapa 

akhli berpendapat sebaiknya tidak lagi berhubungan sek 

selama 14 hari, menjelang persalinan, koitus tidak dibenarkan 

jika terdapat perdarahan pervaginam, terdapat riwayat abortus 

berulang, ketuban pecah, serviks telah membuka. 

(Kusmiati.2009.hal;102) 

B. Data objektif  

1. Pemeriksaan umum  

Pemeriksaan umum meliputi pemeriksaan jantung,dan paru-

paru, reflek serta tanda-tanda vital,seperti tekanan darah ,denyut 

nadi, suhu, dan pernafasan,pemeriksaan ibu hamil bertujuan 

untuk menilai keadaan umum ibu, status gizi,tingkat 

kesadaran,serata ada tidaknya kelainan bentuk badan 

(Salemba.2008.hal;142). 
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2. Kesadaran  

 Kesadarn perlu dikaji untuk mengetahui respon ibu yang baik  

3. Tanda-tanda vital 

Tekanan darah normal antara 90/60 mmHg dan tidak banyak 

meningkat selama kehamilan, tekanan darah tinggi 

menyebabkan banyak masalah dalam kehamilan. 

(Ummi.2010.hal;10). Suhu untuk mengetahui keadaan yang 

normal pada suhu ibu. 

4. Berat badan  

Pada ibu hamil dibutuhakan  nutrisi yang seimbang untuk 

perkembangn dan kesejahteraan janin di dalam kandungan 

dan kenaikan berat badan pada ibu hamil yang dianjurkan 

normalnya adalah 11,5-16 kg (Varney.et.all (2008.hal;546-

548). 

5. Tinggi badan  

Pada pemeriksaan tinggi badan ini dilakukan pada saat 

pertama kali ibu melakukan pemeriksaan.Tinggi badan sangat 

penting untuk mengetahui tafsiran ukuran panggul. Dari tinggi 

badan yang pendek atau kurang dari 145 cm dikhawatirkan 

memiliki ukuran panggul sempit yang bisa diperkirakan proses 

persalinan berjalan tidak normal. (hutahaean, 2013; h. 87) 

6. LILA  

Pada ukuran lingkar lengan atas pada wanita dewasa atau 

pun reproduktif normanya adalah 23,5 cm ,jika ukuran lila 

kuranga dari 23,5 cm maka interprestasinya kurang energi 

kronis (KEK). (Kusmiati.et,all.2010.hal;88). 
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7. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memastikannormalitas 

dan mendeteksi adanya penyimpangan dari normal. 

(Rukiyah.2013.hal;51). 

8. Status obstetrikus  

a. Bahwa memang ada perubahan warna kulit saat 

kehamilan dibagian wajah, ( adanya cloasma gravidarum) 

dikarenakan adanya stimulasi MSH (Melanoctye 

Stimulating Hormone) ( Kusmiyati,2010 h;98) 

9. Abdomen  

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol 

atau beratnya 30 gram akn mengalami hipertrofi dan 

hyperplasia, sehingga menjadi seberat, 1000 gram saat akhir 

kehamilan sehingga menjadi lebih besar.(Manuaba,2012; h. 

85) 

10. Palpasi  

a. Leopold I 

Kedua telapak tangan pada fundus uteri untuk 

menentukan tinggi fundus uteri,sehingga perkiraan usia 

kehamilan dapat disesuaikan dengan tanggal haid 

terakhir,dan menentukan apa yang ada di atas fundus 

uteri,pada letak membujur sungsang akan teraba kepal 

bulat,keras dan melenting pada goyanngan, pada kepala 

akan teraba bokong pada fundus akan terasa lunak dan 

tidak keras tak  melenting,pada letak lintang tidak akan 

diisi oleh bagian bagian janin. 
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b. Leopold II 

Kedua tangan turun menyelusuri tepi uterus untuk 

menetapkan bagian apa yang terletak dibagian 

samping,letak membujur dapat ditetapkan punggung anak 

yang teraba bagian rata seperti papan,dan pada letak 

lintang juga dapat ditentukan kepala janin. 

c. Leopold III 

Menetapkan apa yang berada pada simfisi pubis, 

kepala akan teraba bulat dan keras sedangkan bokong 

terba  lunak. 

d. Leopold IV 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menghadap 

kearah ibu untuk menentukan bagian terendah janin sudah 

masuk pintu atas panggul apa belum, jika bagian terendah 

sudah masuk PAP maka sudah melampaui lingkaran 

terbesar dengan posisi tangn divergen,bila lingkaran 

terbesarnya belum memasuki PAP maka posisi tangan 

konvergen.(Manuaba.2010.hal;117) 

11. DJJ  

Hal ini penting dikaji untuk mengevaluasi setatus janin, 

frekuensi denyut jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 

160 kali permenit dapat menujukan gawat janin. 

(varney.2008.hal;693). 

12. TFU  

Pada kehamilan dengan menggunakn rumus tinggi 

uterus dalam cm dibagi 3,5 cm = tuanya kehamilan dalam 

bulan.(anonim ) 
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II. ASSESMENT  

Dari pengkajian data subjektif dan objektif untuk dapat 

menegakan diagnosa. (Rujiyah.2013.hal 101). 

III. PLANNING  

Setelah didapatkan hasil analisis data  dan interprestasi data 

maka rencana asuhan mudah direncanakan.(Rujiyah.2013.hal 101) 

 Landasan Hukum  

Menurut Kepmenkes Nomor 369/ SK / III/2007 tentang standar 

Kompetensi Profesi Bidan: 

1. Kompetensi ke-3 : Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu 

tinggi untuk kesehatan selama kehamilan, meliputi deteksi dini 

pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu 

2. Kompetensi ke-4 : Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi, tanggap 

terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin 

selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita 

dan bayinya yang baru lahir 

3. Kompetensi ke-5 : Bidan memberikan asuhan kepada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap kepada budaya setempat 

4. Kompetensi ke-6 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan satu bulan. 

(Menkes RI, 2007 hal;17) 
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