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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN MEDIS 

1. KEHAMILAN 

a. Pengertian 

Menurut Federasi Ostetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamlan normal akan 

berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan 

menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, 

dimana trimester kesatu baerlangsung dalam 12 minggu, trimester 

kedua 15 minggu ( minggu ke-13 hingga ke-27), dan trimester ketiga 

13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Sarwono,2010;h,213). 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 10 

hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Saifudin,2009;h.89). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu 

proses bertemunya spermatozoa dan ovum di dalah rahim sehingga 

terjadi nidasi atau implantasi kemudian terjadi pembuahan, 

berlangsung hingga 40 minggu atau 9 bulan. 
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b. Etiologi 

 Suatu kehamilan akan dikatakan berhasil apabila terdapat 

(Manuaba,2012;h.75): 

1) Ovulasi 

Pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal 

yang kompleks. Proses pertumbuhan ovum (oogenesis) asalnya 

epitel germinal→ oogonium→ folikel primer→ proses pematangan 

pertama. 

2) Spermatozoa 

Bentuk spermatozoa seperti kecebong yang terdiri atas 

kepala (lonjong sedikit gepeng yang mengandung inti), leher 

(penghubung antara kepala dan ekor), ekor (panjang sekitar 10 

kali kepala, mengandung energy sehingga dapat bergerak). 

3) Konsepsi 

Pertemuan antara inti ovum dan inti spermatozoa disebut 

konsepsi atau fertilisasi dan membentuk zigot. 

4) Nidasi atau Implantasi 

Pertemuan kedua inti ovum dan inti spermatozoa, 

terbentuk zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah 

dirinya menjadi dua dan seterusnya. Terjadi pada bagian fundus 

uteri dinding depan atau belakang. 

5) Pembentukan plasenta 

Pada blastula, penyebaran sel trofoblas yang tumbuh tidak 

rata, sehingga bagian blastula dengan inner cell mass akan 
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tertanam kedalam endometrium. Sel trofoblas menghancurkan 

endometrium sampai terjadi pembentukan plasenta yang berasal 

dari primer vili korealis. 

c. Tanda- tanda terjadinya kehamilan (Manuaba,2012,h.107) 

1) Tanda dugaan adanya kehamilan: 

a) Amenorrhea (terlambat datang bulan). 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel de Graf dan ovulasi. 

b) Mual dan muntah (emesis). 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan 

pengeluaan asam lambung yang berlebihan. Mual dan muntah 

terutama pada pagi hari disebut morning sicknes. 

c) Ngidam. 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut ngidam. 

d) Sinkope atau Pingsan. 

Terjadi gangguan sirkulasi aliran ke daerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan 

sinkop atau pingsan. 

e) Payudara tegang. 

Pengaruh estrogen progesteron dan somatomamotrofin 

menimbulkan deposit lemak, air, garam pada payudara. 
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f) Sering miksi. 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh dan sering miksi. 

g) Konstipasi atau obstipasi. 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltic usus, 

menyebabkan kesulitan buang air besar.  

h) Pigmentasi kulit. 

Pigmentasi kulit disekitar pipi (klaosma gravidarum), pada 

dinding perut (striae lividae, striae nigra, linea alba makin 

hitam), dan sekitar payudara (hiperpigmentasi aerola 

mammae, putting susu makin menonjol, kelenjar Montgomery 

menonjol, pembuluh darah manifes sekitar payudara). 

i) Epulsi. 

Hipertrofi gusi yang disebut epulsi, dapat terjadi bila hamil. 

j) Varises atau penampakan pembuluh darah vena. 

Terjadi sekitar daerah genital eksterna, kaki, betis, dan 

payudara. 

2) Tanda tidak pasti kehamilan: 

a) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil. 

b) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda 

Chadwiks, tanda Piscaseck, kontraksi Braxton Hicks, tanda 

teraba ballottement. 

c) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif.  
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3) Tanda pasti hamil: 

a) Gerakan janin dalam rahim. 

b) Terlihat / teraba garakan janin dan teraba bagian-bagian janin. 

c) Denyut jantung janin. 

d. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada Wanita Hamil 

Perubahan pada wanita hamil menurut Sarwono (2010.h;175): 

1) Perubahan Sistem Reproduksi 

a) Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepi (janin, plasenta, 

amnion) sampai terjadinya persalinan. Pada perempuan tidak 

hamil uterus mempunyai berat 70 gram dan kapasitas 10 ml 

atau kurang. Pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 

5 liter hingga 20 liter atau lebih dengan berat rata-rata 1100 

gram. 

b) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi 

lebih lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat 

penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema pada 

seluruh serviks, bersamaan terjadinya hipertrofi dan 

hiperplsia pada kelenjar serviks. 

c) Ovarium 

Proses ovulasi salama kehamilan akan terhenti dan 

pematangan folikel baru juga ditunda. Relaksin, suatu hormon 
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protein yang mempunyai struktur mirip dengan insulin, 

disekresikan oleh korpus luteum, desidua, plasenta, dan hati. 

d) Vagina dan Perineum 

Pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang 

dikenal dengan tanda Chadwick. Peningkatan volume sekresi 

vagina juga terjadi, dimana sekresi akan berwarna keputihan, 

menebal, dan pH antara 3,5 - 6 yang merupakan hasil dari 

peningkatan produksi asam laktat glikogen. 

e) Kulit 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

menjadi kemerahan, kusam dan kadang-kadang juga akan 

mengenai daerah payudara dan paha, perubahan ini lebih 

dikenal dengan striae gravidarum. 

f) Payudara 

Pada awal kehamilan akan terasa lebih lunak, setelah 

bulan kedua akan bertambah ukurannya dan vena-vena 

dibawah kulit akan lebih terlihat. Putting payudara membesar, 

kehitaman, dan tegak. Setelah bulan pertama suatu cairan 

berwarna kekuningan yang disebut kolostrum dapat keluar. 

g) Perubahan Metabolik 

Sebagian besar penambahan berat badan selama 

kehamilan berasal dari uterus dan isinya. Kemudian payudara, 

volume darah, dan cairan ekstraselular. Diperkirakan selama 

kahamilan berat badan akan bertambah 12,5 kg. 
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h) Sistem Kardiovaskular 

Pada minggu ke-5 kardia output akan meningkat dan 

perubahan ini terjadi untuk mengurangi resistensi vascular 

sistemik. Selain itu, juga terjadi peningkatan denyut jantung. 

Sejak pertengahan kehamilan pembesaran uterus akan 

menekan vena kava inferior dan aorta bawah ketika berada 

dalam posisi terlentang. Penekanan vena kava interior akan 

mengurangi darah balik vena ke jantung. 

i) Sistem Respirasi 

Selama kehamilan sirkumferensia torak akan 

bertambah ± 6cm, tetapi tidak mencukupi penurunan kapasitas 

residu fungsional dan volume residu paru-paru karena 

pengaruh diafragma yang naik ± 4cm selama kehamilan.  

j) Traktus Digestivus 

Seiring dengan makin besarnya uterus, lambung dan 

usus, serta apendik juga bergeser. 

k) Traktus Urinarius 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih 

akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga 

menimbulkan sering berkemih. Pada ureter akan terjadi 

dilatasi dimana sisi kanan akan lebih membesar dibandingkan 

ureter kiri. 
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l) Sistem Endokrin 

Kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 

15,0 ml pada saat persalinan akibat dari hyperplasia kelenjar 

dan peningkatan vaskularisasi. Kelenjar adrenal pada 

kehamilan normal akan mengecil. 

m) Sistem Muskuloskeletal 

Akibat kompensasi dari pembesaran uterus keposisi 

anterior, lordosis menggeser pusat daya berat kebelakang 

kearah dua tungkai. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan 

perubahan sikap ibu dan pada akhirnya menyebabkan 

perasaan tidak enak pada bagian bawah punggung. 

e. Perubahan psikologis pada ibu hamil 

Emosi yang dirasakan oleh wanita hamil cukup labil dan kerap 

berubah lebih cepat mengenai kehidupan. Dapat menjadi sangat 

sensitif dan cenderung bereaksi berlebihan, merasa sangat takut akan 

kematian baik pada dirinya sendiri dan pada bayinya, tidak dapat 

mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung menuntut (Varney, 

2007. h. 501). 

Trimester pertama adalah waktu dimana terjadi penurunan 

libido tapi tidak menentukan bahwa wanita hamil tirmester pertama 

tidak ada hasrat hubungan seksual (Varney, 2007;h. 501). 

Trimester kedua dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, 

merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan. Lebih 

banyak bersosialisasi dengan wanita hamil lainnya, sudah dapat 
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menerima kehamilan, mempersiapkan peran baru. Mengalami 

kemajuan untuk berhubungan seksual. Hilang rasa menuntut kasih 

sayang namun mencari kasih sayang dari orang terdekatnya  (Varney, 

2007. h. 502). 

Trimester ketiga disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Wanita mulai menyadari bayi sebagai makhluk 

terpisah sehingga ia tidak sabar menanti kehadiran sang bayi. 

Fokusnya hanya tentang kelahiran dan bayinya dengan rasa 

waspada. Merasakan ketidaknyamanan fisik (Varney, 2007. h. 503). 

f. Keluhan Ringan Hamil Muda 

Menurut Manuaba (2012;h.227) ada beberapa keluhan ringan pada 

saat hamil muda antara lain: 

1) Emesis Gravidarum 

Gejala klinis emesis gravidarum kepala pusing, terutama pagi hari, 

disertai mual muntahsampai kehamilan berumur 4 bulan. 

2) Kram Kaki 

Sering terjadi pada betis, karena kurangnya asupan makanan 

sehingga terdapat perubahan keseimbangan perubahan elektrolit. 

3) Varises 

Merupakan pembesaran dan pelebaran pembuluh darah vena, 

yang sering di jumpai pada wanita hamil di daerah vulva, vagina, 

paha, dan terutama tungkai bawah.  
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4) Hiperemesis Gravidarum 

Mual muntah yang tidak dapat ditangani sehingga mengganggu 

aktivitas sehari-hari dan menyebabkan kekurangan cairan dan 

terganggunya keseimbangan elektrolit. 

5) Hipersalivasi 

Pengeluaran air ludah yang berlebihan pada wanita hamil. 

Keadaan ini disebabkan meningkatnya hormon estrogen dan 

human chorionic gonadotropin. 

g. Antenatal Care 

Asuhan antental atau antenatal care adalah upaya prefentif 

program pelayanan kesehatan obstetric untuk optimalisasi luaran 

meternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan 

rutin selama kehamilan (Prawirohardjo,2010;h.278). 

Menurut Prawirohardjo (2009;h.90), tujuan asuhan antenatal care 

yaitu: 

1) Menatau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu 

dan tumbuh kembang bayi. 

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan 

social ibu dan bayi. 

3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi 

yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit 

secara umum, kebidanan dan pembedahan. 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 
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5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan 

pemberian asi ekslusif. 

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

Kebijakan antenatal care menurut Saifudin (2009;h.90): 

1) Kebijakan Program. 

Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali 

selama kehamilan. 

a) Satu kali pada triwulan pertama. 

Dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. 

Menurut Saifuddin (2010; h. N-2) pada setiap kali 

kunjungan antenatal, terutama pada trimester I perlu 

didapatkan informasi yang sangat penting, yaitu: 

(1) Membangun hubungan saling percaya antara petugas  

kesehatan dan ibu hamil. 

(2) Mendeteksi masalah dan menanganinya. 

(3) Melakukan tindakan  pencegahan seperi tetanus 

neonatorum, anemia, penggunaan praktek tradisional yang 

merugikan. 

(4) Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk 

menghadapi komplikasi. 

(5) Mendorong prilaku yang sehat (gizi, latihan dan kebersihan 

,istirahat, dan sebagainya). 
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b) Triwulan II 

Dimulai dari bulan ke 4 sampai 6 bulan 

Menurut Saifuddin (2010; h. N-2) pada setiap kali 

kunjungan antenatal, terutama pada trimester II perlu 

didapatkan informasi yang sangat penting,yaitu: 

(1) Sama dengan Trimester I 

(2) Kewaspadaan khusus mengenai preeklamsia (tanya ibu 

mengenai gejala-gejala preeklamsia, pantau tekanan 

darah, evaluasi edema, periksa untuk mengetahui 

proteinuria. 

c) Triwulan III 

Dimulai dari bulan ke 7 sampai bulan ke 9 

Menurut Saifuddin (2010; h. N-2) pada setiap kali 

kunjungan antenatal, terutama pada trimester II perlu 

didapatkan informasi yang sangat penting,yaitu: 

(1) sama dengan Trimester II. 

(2) Palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada 

kehamilan ganda. 

2) Pelayanan / asuhan standar minimal termasuk “10 T” menurut 

Profil Kesehatan Indonesia 2014 

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. 

2. Pengukuran tekanan darah. 

3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLa). 

4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). 
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5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi 

tetanus toksoid sesuai status imunisasi. 

6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 

kehamilan.  

7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ). 

8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komnikasi interpersonal 

dan konseling, termasuk keluarga berencana). 

9. Pelayann tes laborattorium sederhana, minimal tes 

hemoglobin darag (Hb), pemeriksaan protein urin dan 

pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan 

sebelumnya). 

10. Tatalaksana kasus. 

3) Kebijakan Teknis (Saifudin,2009;h.90) 

a) Mengupayakan kehamilan yang sehat. 

b) Melakukan deteksi dini dan komplikasi, melakukan 

penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan. 

c) Persiapan persalinan yang bersih dan aman. 

d) Perencnaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan 

rujukan jika terjadi komplikasi. 

4) Pemberian Vitamin Zat Besi 

Memberikan satu tablet sehari segera setelah rasa mual 

hilang. Tiap tablet mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 60 mg) dan 

Asam Folat 500 µg, minimal masing-masing 90 tablet. 
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5) Imunisasi TT 

Tabel 2.1 Jadual Imunisasi TT  

Antigen Interval Lama 
Perlindungan 

% perlindungan 

TT1 Pada kunjungan 

antenatal pertama 

- - 

TT2 4 minggu setelaah TT1 3 tahun* 80 

TT3 6 bulan setelah TT2 5 tahun 95 

TT4 1 tahun setelah TT3 10 tahun 99 

TT5 1 tahun setelah TT4 25 tahun/seumur 

hidup 

99 

Sumber: Saiffudin,2010;h.91 

 

2. PERSALINAN 

a. Pengertian 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

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

lahir atau dengan jalan lain (Mochtar,2012;h.15). 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, 

dan janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana 

janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan 

kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada 

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

presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa 

komplikasi baik pada ibu maupun janin (Prawirohardjo,2009;h.100). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persalinan adalah proses 

membuka dan menipisnya serviks sehinga janin dapat dilahirkan dan 

diikuti oleh lahirnya plasenta dan selaput ketuban maupun selaput 

janin pada kehamilan cukup bulan. 
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b. Macam – macam persalinan (Manuaba, 2010;h.164). 

1) Persalinan spontan. Bila persalinan seluruhnya berlangsung 

dengan kekuatan ibu sendiri. 

2) Persalinan buatan. Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga 

dari luar. 

3) Persalinan anjuran (partus presipitatus). 

c. Sebab-sebab Yang Menimbulkan Persalinan 

Menurut Mochtar (2012) penyebab terjadinya persalinan belum 

diketahui benar, hanya ada teori yang dikemukakan antra lain: 

1) Teori penurunan hormone 

1-2 minggu sebelum partus, mulai terjadi penurunan kadar 

hormone estrogen dan progesterone. Progesterone bekerja sebagai 

penenang otot-otot polos rahim. Karena itu, akan terjadi kekejangan 

pembuluh darah yang menimbulkan his jika kadar progesterone turun. 

2) Teori plasenta menjadi tua  

Penuaan plasenta akan menyebabkan turunnya kadar estrogen 

dan progesteron sehingga terjadi kekejangan pembuluh darah. Hal 

tersebut akan menimbulkan kontraksi rahim. 

3) Teori distensi rahim 

Rahim yang menjadi besar dan meregang menyebabkan iskemia 

otot-otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi uteroplasenta. 

4) Teori iritasi mekanik 

Dibelakang serviks, terletak ganglion servikale (pleksus 

Frankenhauser). Apabila ganglion tersebut digeser dan ditekan, 

misalnya oleh kepala janin, akan timbul kontraksi uterus. 
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5) Induksi partus (induction of labour). Partus dapat pula ditimbulkan 

dengan : 

a) Gagang laminaria : beberapa laminaria dimasukkan dalam serviks 

dengan tujuan merangsang pleksus Frankenhauser, 

b) Amniotomi : pemecahan ketuban, 

c) Tetesan oksitosin : pemberian oksitosin melalui tetesan per infus. 

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan 

Menurut Rustam Mochtar (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi 

persalinan adalah: 

1) Kekuatan mendorong janin keluar (power) 

a) His (kontraksi uterus). 

b) Kontraksi otot-otot dinding perut. 

c)  Kontraksi diafragma. 

2) Faktor jalan lahir (Passage) 

a) Bagian keras tulang – tulang panggul (rangka panggul). 

b) Bagian lunak: otot-otot, jaringan – jaringan dan ligamen – ligamen. 

3) Faktor janin (Passenger) 

a) Kepala janin. 

Bagian yang paling besar dan keras pada janin adalah kepala 

janin. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalannya 

persalinan. 

b) Postur janin dalam rahim. 

(1) Sikap yaitu menunjukan hubungan bagian – bagian janin 

dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. 
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Janin umumnya berada dalam sikap fleksi, yaitu kepala, tulang 

punggung, dan kaki dalam keadaan fleksi, serta lengan 

bersilang di dada. 

(2) Letak janin adalah bagimana posisi sumbu janin terhadap 

sumbu ibu. Sebagai contoh, pada letak lintang, sumbu janin 

tegak lurus terhadap sumbu ibu; dan pada letak membujur, 

sumbu janin sejajar dengan sumbu ibu. Pada letak membujur, 

terdapat dua kemungkinan, yaitu bagian terbawah janin adalah 

kepala, atau mungkin juga letak sungsang. 

(3) Presentsi digunakan untuk menentukan bagian janin yang 

terdapat di bagian bawah rahim. 

(4) Posisi merupakan indikator untuk menyatakan arah bagian 

terbawah janin: apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau 

belakang terhadapsumbu ibu (maternal-pelvis). Misalnya Letak 

Belakang Kepala (LBK), Ubun – ubun Kecil (UUK) kiri depan, 

uuk kanan belakng. 

e. Tahapan Persalinan 

Menurut Erawati (2010; h.4) tahap persalian terbagi menjadi 

empat, yaitu kala I, kala II, kala III, dan kala IV, yaitu: 

1) Kala I (pembukaan) 

Kala I dimulai dari his persalianan yang pertama sampai 

pembukaan serviks menjadi lengkap. Berdasarkan kemajuan 

pembukaan serviks, kala I dibagi menjadi:  
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a) Fase laten, yaitu fase pembukaan yang sangat lambat dari 

pembukaan 0 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu ± 8 jam. 

b) Fase aktif, yaitu pembukaan yang lebih cepat yang terbagi lagi 

menjadi : 

(1) Fase akselerasi (fase percepatan), dari pembukaan 3 cm 

sampai 4 cm yang dicapai dalam 2 jam.  

(2) Fase dilatasi maksimal, dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm 

yang dicapai dalam 2 jam. 

(3) Fase deselarasi (kurangnya kecepatan), dari pembukaan 9 cm 

sampai 10 cm selama 2 jam. 

2) Kala II (pengeluaran) 

Kala II atau kala pengeluaran janin adalah tahap persalianan yang 

dimulai dengan pembukaan serviks lengkap sampai bayi keluar dari 

uterus. Kala II pada primipara biasanya berlangsung 1,5 jam dan 

pada multipara biasanya berlangsung 0,5 jam. 

Perubahan yang terjadi pada kala II, yaitu sebagai berikut. 

a) Kontraksi (his). His pada kala II menjadi lebih terkoordinasi, lebih 

lama (25 menit), lebih cepat kira-kira 2-3 menit sekali. Sifat 

kontraksi uterus simetris, fundus dominan, diikuti relaksasi. 

b) Uterus. Pada saat kontraksi, otot uterus menguncup sehingga 

menjadi tebal dan lebih pendek, kavum uterus lebih kecil serta 

mendorong janin dan kantong amnion kearah segmen bawah 

uterus dan serviks. 
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c) Pergeseran organ dasr panggul. Karena adanya kontraksi, kepala 

janin yang sudah masuk panggulmenekan otot-otot dasar panggul 

sehingga terjadi tekanan pada rectum dan secara refleks 

menimbulkan rasa ingin mengejan, anus membuka, labia 

membuka, perineum menonjol, dan tidak lama kemudian kepala 

tampak di  vulva pada saat his. 

d) Ekspulsi janin. Ada beberapa gerakan yang terjadi pada ekspulsi 

janin, yaitu sebagai berikut: 

(1) Floating, kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Pada 

primigravida floating biasanya terjadi saat usia kehamilan 28 

minggu sampai 36 minggu, namun pada multigravida dapat 

terjadi pada kehamilan aterm atau bahkan saat persalinan. 

(2) Engagement, kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. 

Posisi kepala saat masuk pintu atas panggul dapat berupa 

sinklitisme yaitu sutura sagitalis janin dalam posisi sejajar 

dengan sumbu panggul ibu. Biasa juga asinklitisme, yaitu 

sutura sagitalis janin tidak sejajar dengan sumbu panggul ibu, 

dapat anterior atau posterior. 

(3) Putar paksi dalam, terjadi karena kepala janin menyesuaikan 

dengan pintu tengah panggul. Sutura sagitalis yang semula 

melintang menjadi posisi anterior posterior. 

(4) Ekstensi, yaitu kepala janin menyesuaikan pintu bawah 

panggul ketika kepala dalam posisi ekstensi karena pintu 

bawah panggul bagian bawah terdapat os sacrum dan bagian 
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atas terdapat os pubis. Dengan adanya kontraksi persalinan, 

kepala janin terdorong kebawah dan tertekan oleh os sacrum 

sehinga kepala dalam posisi ekstensi. 

(5) Putar paksi luar, yaitu kepala janin sudah keluar dari panggul. 

Kepala janin menyesuaikan bahunya yang mulai masuk pintu 

atas panggul dengan menghadap kearah ibu. 

3. Kala III 

Kala III persalinan adalah periode waktu yang dimulai ketika 

bayi lahir dan berakhir pada saat plasenta sudah dilahirkan 

seluruhnya. Setelah plasenta lahir, dinding uterus akan berkontraksi 

dan menekan semua pembuluh darah ini yang akan menghentikan 

perdarahan dari tempat melekatnya plasenta.  

4. Kala IV 

Kala IV adalah masa 1-2 jam setelah plasenta lahir. Dimaksud 

untuk melakukan observasi karena perdarahan post partum paling 

sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan 

meliputi tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda-tanda vital: 

tekanan darah, nadi dan pernafasan, kontraksi uterus, terjadinya 

perdarahan. 

f. Tanda – tanda persalinan. 

Menurut (Mochtar, 2012;h.70) tanda-tanda persalinan yaitu: 

1) Tanda –tanda permulaan persalinan yaitu: 

a) Lightening atau settling atau dropping yaitu kepala turun 

memasuki pintu atas panggul, terutama pada primigravida. 

Pada multipara hal tersebut tidak begitu jelas. 
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b) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 

c) Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karna 

kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin. 

d) Perasaan nyeri diperut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-

kontraksi lemah uterus, kadang-kadang  disebut “false labor 

pains”. 

e) Serviks menjadi lembek, mulai mendatar, dan sekresinya 

bertambah, mungkin bercampur darah ( bloody show). 

2) Tanda – tanda inpartu 

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

dan teratur. 

b)  Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena 

robekan-robekan kecil pada serviks 

c)  Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. 

d) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada 

pembukaan. 

g. Asuhan Persalinan Normal 

Menurut Prawirohardjo (2010), ada 60 langkah persalinan normal, 

yaitu : 

Melihat Tanda dan Gejala Kala Dua 

1. Mengamati tanda dan gejala kala dua 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

dan / atau vaginanya. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rina Fahmi, Kebidanan DIII UMP, 2016



32 
 
 

 

 
 

c) Perineum menonjol. 

d) Vulva-vagina dan sfingter ani 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 dalam partus set. 

3. Mengenakan baju penutup atau celemek yang bersih.  

4. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih ang mengalir 

dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai / pribadi 

yang bersih. 

5. Memakai sarung tangan 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 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 wadah yang benar. Mengganti sarung 
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tangan jika terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan 

tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi, langkah 

#9). 

8. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan pembukaan serviks sudah lengkap. Bila 

selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah 

lengkap, 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 merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 

10 menit. Mencuci kedua tangan (seperti diatas).  

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 apabila DJJ tidak normal 

b) Mendokumentasikan 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 sedah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginannya.  

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu 
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serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

temuan-temuan. 

b) Menjelaskan kepada naggota 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 untuk berbaring terlentang).  

d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu. 

f) Menganjurkan asupan cairan per oral. 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit. 

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum terjadi segera 

dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk primipara atau 
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60 menit (1 jam ) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu 

tidak ada 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 telak 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 

Lahirnya kepala 

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

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan 

tangan 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. 
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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 janin dengan erat, mengklemnya di 

dua tempat dan memotongnya. 

21. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar. 

Lahir bahu 

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangn 

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 kea rah 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. 

Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan 

siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 
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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 di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah 

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

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 penyuntikan oksitosin /i.m. 

27. 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 ke dua 2 cm dari klem pertama (ke  arah ibu). 

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

gunting dan memotong btali 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. 

30. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 
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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 unit I.M. di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ibu 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 yang lain.  

36. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan 

kearah 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 inversion uteri. Jika plasenta 

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

menunggu hingga kontraksi berikut mulai. 

a) Jika uterus tidak berkontraksi meminta ibu atau seorang anggota 

keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. 
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Mengeluarkan plasenta 

37. Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

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

mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan 

arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. 

b) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali 

pusat selama 15 menit : 

(1) Mengulangi pemberian oksitosen 10 unit I.M. 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung 

kemih dengan menggunakan teknik aseptic bila perlu 

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan 

(4) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya 

(5) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit 

sejak kalehiran bayi. 

38. Jika plaseta 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 

dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau 
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forceps 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 massase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus 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 kontraksi 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. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rina Fahmi, Kebidanan DIII UMP, 2016



41 
 
 

 

 
 

44. Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau 

mengikatkan tali 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 atau 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 satu jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan perawatan 

yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anesthesia lokal dan menggunakan teknik 

yang sesuai. 

50. Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masae uterus 

dan memeriksa kontaksi uterus. 

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

15 menit selama satu jam pertama pascapersalinan  

a) Memeriksa temperature 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 telah 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 ke dalam larutan klorin 0,5%, 

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam larutan 

klorin 0,55 selama 10 menit. 

59. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rina Fahmi, Kebidanan DIII UMP, 2016



43 
 
 

 

 
 

Dokumentasi 

60. Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang). 

 
3. Bayi Baru Lahir 

a. Pengertian 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 

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

(Sondakh, 2013 h; 150). 

b. Bayi baru lahir dikatakan normal jika masuk dalam kriteria (Sondakh, 

2013;h.150) 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram. 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm. 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm. 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm. 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama ± 180 kali/menit, kemudian 

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

6) Pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit 

disertai pernafasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan 

interokstal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks caseosa. 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik. 

9) Kuku telah agak panjang dan lemas. 

10) Genitalia: testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora 

telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 
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11) Refleks hisap, menelan, dan moro telah terbentuk. 

12) Eliminasi, urin, dan meconium normlanya keluar pada 24 jam 

pertama. Meconium memliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket. 

c. Adaptasi fisiologis bayi baru lahir (Sondakh, 2013;h.150) 

1) Adaptasi pernapasan 

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

(1) Faktor-faktor fisik, meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang 

kolaps (misalnya perubahan dalam gradient tekanan). 

(2) Factor-faktor sensorik, meliputi suhu, bunyi, cahaya, suara, 

dan penurunan suhu). 

(3) Faktor-faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah 

(misalnya penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar 

karbon dioksida, dan penurunan ph). 

b) Frekuensi pernafasan bayi baru lahir berkisar 30-60 kali/menit. 

c) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk dan 

muntah, terutama selama 12-18 jam pertama. 

d) Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. Respons 

reflex terhadap obstruksi nasal dan membuka mulut untuk 

mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar 

bayi sampai 3 minggu setelah kelahiran. 
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2) Adaptasi kardiovaskuler 

a) Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis 

pada tangan, kaki, dan sekitar mulut). 

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

kali/menit saat tidur. 

c) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmhg dan bervariasi 

sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi. 

d) Nilai hematologi normal pada bayi. 

3) Adapatasi neurologis 

a) System neurologis bayi secara anatomic atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. 

b) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, control otot yang 

buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas. 

c) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Saat bayi tumbuh, 

perilaku yang lebih kompleks (misalnya control kepala, 

tersenyum, dan meraih dengan tujuan) akan berkembang. 

d) Refleks bayi baru lahir merupakan indicator penting 

perkembangan normal. 

4) Adaptasi gastrointestinal 

a) Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

b) Perkembangan otot-otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 
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c) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai, 

pencernaan dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak 

adekuatnya enzim-enzim pancreas dan lipase. 

d) Kelenjar saliva imatur saat lahir, sedikit saliva diolah sampai 

bayi berusia 3 bulan. 

e) Pengeluaran mekonium, yaitu feses berwarna hitam 

kehijauan, lengket, dan mengandung darah samar, 

diekskresikan dalam 24 jam pada 90% bayi baru lahir yang 

normal. 

f) Beberapa bayi baru lahir menyusui segera bila diletakkan 

pada payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk 

menyusu secara efektif. 

5) Adaptasi ginjal 

 Laju filtrasi glomerulus relative rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus. Penurunan kemampuan untuk mengekskresikan obat-

obatan dan kehilangan cairan yang berlebihan mengakibatkan 

asidosis dan ketidakseimbangan cairan. Sebagian besar bayi baru 

lahir berkemih dalam 24 jam pertama setelah lahir dan 2-6 kali 

sehari pada hari 1-2 hari pertama, setelah itu akan berkemih 5-20 

kali salam 24 jam. 

6) Adaptasi hati 

Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu 

setelah lahir, hati terus membantu pembentukan darah. Selama 
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periode neonatus, hati memproduksi zat yang esensial untuk 

pembekuan darah. 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. Hati 

juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang bersirkulasi, 

pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan bersamaan 

dengan pemecahan sel-sel darah merah. Bilirubin tak terkonjugasi 

dapat meninggalkan system vascular dan menembus jaringan 

ekstravaskular lainnya (misalnya kulit, sclera, dan membrane 

mukosa oral) mengakibatkan warna kuning yang disebut jaundice 

atau ikterus. 

7) Adaptasi imun 

a) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang 

dipintu masuk.  

b) Imaturitas jumlah system pelindung secara signifikan 

meningkatkan resiko infeksi pada periode bayi baru lahir.  

(1) Respons inflamasi berkurang, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

(2) Fagotosis lambat. 

(3) Keasaman lambung dan produksi pepsin dan tripsin belum 

berkembang sempurna sampai usia 3-4 minggu. 

(4) Immunoglobulin akan hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan, kecuali jika bayi tersebut menyusu asi, iga 

juga tidak terdapat dalam saluran gi (Varney, 2008:h. 886). 
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8) Perubahan termoregulasi dan metabolik 

a) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat celcius 

karena lingkungan eksternal lebih dingin dan dari pada suhu 

pada rahim. 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan 

kulit yang besar dibandingkan dengan berat badan, 

menyebabkan bayi mudah untuk mengahantarkan panas pada 

lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang dingin 

terjadu melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. 

d) Trauma dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam 

hubungan dengan asidosis metabik dapat bersifat mematikan, 

bahkan bayi cukup bulan yang sehat ( Varney, 2008. h: 886). 

d. Penilaian Awal Pada Bayi Baru Lahir  

Mochtar (2012) mengemukakan, penilaian awal bayi baru lahir 

menggunakan APGAR skor, klasifikasi klinik APGAR skor yaitu: 

1) Nilai 7-10 bayi normal 

2) Nilai 4-6 asfiksia ringan-sedang 

3) Nilai 0-3 asfiksia berat 

Tabel 2.3 APGAR Skor 

Skor  0 1 2 
A: Appearance 
(warna kulit) 

Pucat  Badan merah, 

ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 

merah 

 
P: Pulse (heart 
rate) (frekuensi 
denyut jantung) 

Tidak ada Kurang dari 100 

kali per menit 

Lebih dari 100 kali 

per menit 

 Tidak ada Sedikit gerakan Menangis, batuk, 
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G: Grimace (reaksi 
terhadap 
rangsangan) 

mimik bersin 

 
A: Activity (tonus 
otot) 

Lumpuh  Ekstremitas 

sedikit lumpuh 

Gerakan aktif 

 
R: Respiration 
(usaha bernapas) 

Tidak ada Lemah, tidak 

teratur 

Menangis kuat 

   Jumlah 

 Sumber: buku Sinopsis Obstetri 2012 

e. Tanda bahaya pada bayi baru lahir 

Menurut Sarwono Prawirohardjo, 2010 tanda-tanda bahaya bayi 

yang harus diwaspadai pada bayi baru lahir, yaitu: 

1) Pernafasan :  sulit atau lebih dari 60 kali per menit. 

2) Kehangatan :  terlalu panas (˃  38 °C atau terlalu dingin < 36 

°C). 

3) Warna :  kuning (terutama pada 24 jam pertama), biru 

atau pucat, memar. 

4) Pemberian makan :  hisapan lemah, mengantuk berlebihan, banyak 

muntah. 

5) Tali pusat : merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk,  

berdarah. 

6) Infeksi :  suhu meningkat, merah, bengkak, keluar 

cairan (nanah). Bau busuk, pernafasan sulit. 

7) Tinja / kemih :  tidak berkemih dalam 24 jam, tinja lembek, 

sering, hijau tua, ada lendir atau darah pada 

tinja. 
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8) Aktivitas :  menggigi, atau tangis tidak bisa, sangat mudah 

tersinggung, lemah, terlalu mengantuk, lunglai, 

kejang-kejang halus, tidak bisa tenang, 

menangis terus menerus (Saifuddin,dkk, 

2010;h.N-36). 

f. Mekanisme kehilangan panas 

Menurut Prawirohardjo (2009; h.367) bayi kehilangan panas melalui 

empat cara, yaitu: 

1) Konduksi 

Melalui benda-benda padat yang berkontak dengan kulit bayi. 

2) Konveksi 

Pendinginan melalui aliran udara disekitar bayi. 

3) Evaporasi 

Kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah. 

4) Radiasi 

Melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secraa langsung 

dengan kulit bayi. 

g. Kelainan Pada Bayi Baru Lahir 

1) Bercak mongol , suatu pigmentasi yang datar dan berwarna gelap di 

daerah pinggang bawah dan bokong yang biasanya dapat ditemukan 

pada beberapa bayi saat lahir. 

2) Hemangioma, suatu tumor jaringan lunak/tomor vascular jinak akibat 

poliferasi (pertumbuhan yang berlebih) dari pembuluh darah yang 

tidak normal dan dapat terjadi pada setiap jaringan pembuluh darah. 
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3) Ikterus, salah satu keadaan yang menyerupai penyakit hati yang 

terjadi pada bayi baru lahir akibat hiperbilirubinemia. Icterus 

merupakan salah satu kegawatan yang sering terjadi pada bayi baru 

lahir, 25-50% pada bayi cukup bulan, dan 80% pada bayi berat lahir 

rendah. 

4) Muntah, keluarnya sebagian besar atau seluruh isi lambung setelah 

agak lama makanan dicerna dalam lambung yang disertai dengan 

kontaksi lambung dan abdomen. Dalam beberapa jam pertama 

setelah lahir, bayi mungkin mengalami muntah lendir, bahkan kadang 

disertai sedikit darah. Muntah ini tidak jarang menetap setelah 

pemberian ASI atau makanan, keadaan tersebut kemungkinan 

disebabkan karena infeksi mukosa lambung oleh sejumlah benda 

yang tertelan selama proses persalinan. 

5) Gumoh, yaitu keluarnya kembali sebagian kecil isi lambung setelah 

beberapa saat makanan dicerna dalam lambung. Biasanya 

disebabkan karena bayi menelan udara pada saat menyusu. 

6) Oral trush. Oral trush yaitu terjadinya infeksi jamur Candidiasis pada 

membrane mukosa mulut bayi yang ditandai dengan munculnya 

bercak-bercak keputihan, membentuk plak-plak berkeping di mulut, 

ulkus dangkal, demam dan adanya iritasi gastrointestinal. 

7) Diaper rash (ruam popok) merupakan terjadinya ruam-ruam 

kemerahan pada bokong akibat kontak terus-menerus dengan 

lingkungan yang tidak baik (popok/diapers). 
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8) Sebhorea, radang berupa sisik yang berlemak  dan eritema pada 

daerah yang terdapat banyak kelenjar sebasenya, biasanya terjadi di 

daerah kepala. 

9) Furunkel (boil / bisul) . Peradangan pada folikel rambut kulit dan 

jaringan sekitarnya yang sering terjadi di daerah bokong, kuduk, 

aksila, badan dan tungkai. Furunkel dapat terbentuk pada lebih dari 

satu tempat yang biasa disebut sebagai furunkulosis. 

10) Milliarisis. Milliarisis yang disebut biang keringat, keringat buntet, 

prickle heat, merupakan suatu keadaan dermatosis yang disebabkan 

oleh retensu keringat akibat tersumbatnya pori kelenjar keringat. 

11) Diare . pengeluaran feses yang tidak normal dan cair. Buang air besar 

yang tidak normal bentuk feses yang cair dengan pengeluaran 

frekuensi lebih banyak dari biasanya. Bayi dikatakan diare bila BAB 

sudah lebih dari 3 kali dalam sehari, sedangkan neonates dikatakan 

diare bila BAB sudah lebih dari 4 kali dalam sehari. 

12) Obstipasi merupakan penimbunan feses yang keras akibat adanya 

penyakit atau adanya obstruksi pada saluran cerna, atau bisa 

didefinisikan sebagai tidak adanya pengeluaran feses selama 3 hati 

atau lebih. 

h. Asuhan pada bayi baru lahir 

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

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

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

sebelum 24 jam ,maka pelayanan dilaksanakan pada 6 jam 

setelah lahir. 

Hal yang di laksanakan : 

(1) Jaga kehangatan tubuh bayi. 

(2) Berikan Asi Ekslusif. 

(3) Cegah Infeksi. 

(4) Rawat tali Pusat. 

2) Kunjungan neonatal hari ke 3- 7(KN 2) 

a) Jaga kehangatan tubuh bayi. 

b) Berikan Asi Ekslusif. 

c) Cegah Infeksi. 

d) Rawat tali Pusat. 

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

Hal yang di lakukan meliputi : 

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

bayi. 

b) Menjaga kehangatan bayi. 

c) Memberikan ASI Ekslusif. 
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4. NIFAS 

a. Pengertian 

Masa nifas (puerperium) dimulai sejak setelah kelahiran plasenta 

dan berakhir ketika alat - alat kandungan kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa nifas ini berlangsung selama kira-kira 6 minggu. 

(Sarwono,2009;h,122). 

Kala puerperium (nifas) yang berlangsung selama 6 minggu atau 

42 hari merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya organ 

kandungan pada keadaan yang normal. Dijumpai dua kejadian penting 

pada puerperium yaitu involusi uterus dan proses laktasi. 

(Manuaba,2012;h.200). 

Dapat disimpulkan bahwa masa nifas adalah dimulai sejak 

lahirnya plasenta dan proses kembalinya alat-alat kandungan seperi 

sebelum hamil, berlangsung selama 42 hari. 

b. Periode masa nifas dibagi menjai 3 yaitu: (Mochtar,2011;h.87) 

1) Puerperium dini 

Kepulihan saat ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. 

Dalam agama Islam, dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 

40 hari. 

2) Puerperium intermediate 

Kepulihan seluruh alat-alat genital yang lamanya 6-8 minggu. 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rina Fahmi, Kebidanan DIII UMP, 2016



55 
 
 

 

 
 

3) Puerperium lanjut 

Waktu yang di perlukan untuk pulih dan kembali sehat sempurna, 

terutama jika selam kehamilan atau sewaktu persalinan timbul 

komplikasi. 

c. Perubahan Fisiologis dan Anatomis Puerperium (Varney, 2007;h.958) 

1) Uterus 

Involusi uterus meliputi reorganisasi dan pengeluaran desidua 

atau endometrium dan eksfoliasi tempat perlekatan plasenta yang 

ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan pada 

lokasi uterus juga ditandai dengan warna jan jumlah lokhea. Uterus, 

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

sekitar 1000 gram. Berat uterus menurun sekitar 500 gam pada akhir 

minggu pertama pascapartum dan kembali pada berat yang biasanya 

pada saat tidak hamil, yaitu 70 gram pada minggu ke delapan 

pascapartum. 

2) Lokhea 

Adalah istilah untuk secret dari uterus yang keluar melalui vagina 

selama puerperium. 

3) Vagina dan Puerperium 

Segera setelah pelahiran, vagina tetep terbuka lebar, mungkin 

mengalami beberapa derajat oedema dan memar, dan celah pada 

introitus. 
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4) Payudara 

Laktasi dimulai pada semua wanita dengan perubahan hormon 

saat melahirkan.  

d. Involusi Alat-Alat Kandungan ( Mochtar, 2011; h.87) 

1) Uterus 

Secara berangsur-angsur menjadi kecil (berinvolusi) hingga 

akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 

2) Bekas implantasi uri 

Plasenta mengecil karena kontraksi dan menonjol ke kavum uteri 

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

minggu keenam 2,4 cm, dan akhir pulih. 

Tabel 2.3 Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi 

Involusi Tinggi fundus uteri Berat uterus 
Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram 

Plasenta lahir 2 jari dibawah pusat 750 gram 

1 minggu Pertengahan pusat simfisis 500 gram 

2 minggu Tidak teraba di atas simfisis 350 gram 

6 minggu Bertambah kecil 50 gram 

8 minggu Sebesar normal 30 gram 

Sumber: buku Sinopsis Obstetri 2012 

3) Luka-luka 

Pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan sembuh dalam 6-7 

hari. 

4) Rasa Nyeri 

Disebabkan kontrkasi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pasca 

persalinan kemudian di berikan obat-obat anti nyeri dan antimulas. 
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5) Lokia 

Cairan yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa 

nifas. 

a) Lokia rubra, berisi darah segar dan sisa-sisa selapur ketuban, sel-

sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan meconium selama 2 

hari pascapersalinan. 

b) Lokia sanguinolenta, berwarna merah kuning, berisi darah dan 

lendir, hari 3-7 pascapersalinan. 

c) Lokia serosa, barwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, pada 

hari ke 7-14 pascapersalinan. 

d) Lokia alba, cairan putih, setelah 2 minggu. 

e) Lokia purulenta, terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah barbau 

busuk. 

f) Lokiostasis, lokia yang tidak lancar keluarnya. 

6) Serviks.  

Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga seperti 

corong, berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, kadang-

kadang terdapat perlukaan – perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, 

tangan masih bisa dimasukan ke rongga rahim, setelah 2 jam, dapat 

dilalui oleh 2-3 jari, dan setelah 7 hari, hanya dapat dilalui 1 jari. 

7) Ligamen – ligamen. 

Ligamen, fasica, dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu 

persalinan, setelah bayi lahir, secara berangsur – angsur menjadi ciut 

dan pulih kembali. Akibatnya, tidak jarang uterus jatuh ke belakang 
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dan menjadi retrofleksi karena ligamentum rotundum menjadi kendor. 

Setelah melahirkan, wanita indonesia memiliki kebiasaan “berkusuk” 

atau “berurut”. Sewaktu dikusuk, tekanan intraabdominal bertambah 

tinggi. Karena ligamentum, fascia, dari jaringan penunjang menjadi 

kendor setelah melahirkan, jika dilakukan kusuk/urut, banyak wanita 

akan mengeluh “kandungannya turun” atau „‟terbalik‟‟. Untuk 

memulihkan kembali, sebaiknya dengan latihan – latihan dan senam 

pascapersalinan. 

e. Komplikasi masa nifas 

1) Perdarahan Pasca Persalinan (PPP) 

Definisi PPP adalah perdarahan yang melebihi 500 ml setelah bayi 

lahir. Berdasarkan saat terjadinya PPP dapat dibagi menjadi PPP 

primer, yang terjadi dalam 24 jam pertama dan biasanya disebabkan 

oleh atonia uteri, berbagai robekan jalan lahir dan sisa sebagian 

plasenta. Dalam kasus yang jarang, bisa karena inversio uteri. PPP 

sekundee yang terjadi setelah 24 jam persalinan, biasanya oleh karena 

sisa plasenta. Jumlah perdarahan yang diperkirakan terjadi sering 

hanya 50% dari jumlah darah yang hilang. Perdarahan yang aktif dan 

merembes terus dalam waktu lama saat melakukan prosedur tindakan 

juga bisa menyebabkan PPP. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pemeriksaan Hb dan hematokrit untuk memperkirakan jumlah 

perdarahan yang terjadi saat persalinan dibandingkan dengan 

keadaan persalinan ( Prawirohardjo,dkk. 2010; h: 522 ). 
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a) Atonia uteri 

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus / kontraksi 

rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup 

perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi 

dan plasenta lahir. Faktor predisposisi atonia uteri yaitu regangan 

rahim berlebihan karena kehamilan gemeli, polihidramnion, atau 

anak hidramnion, kelelahan karena persalinan lama atau 

persalinan kasep, kehamilan grande-multipara, ibu dengan 

keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit 

menahun, mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim, infeksi 

intrauterin (kariomnionitis), ada riwayat pernah atonia sebelumnya. 

Penanganan Atonia uteri yaitu Masase fundus uteri dan 

merangsang puting susu, pemberian  oksitosin melalui suntikan 

secara i.m, i.v, memberikan drivat prostagalandin f2  (carboprost 

tromethamine ) yang kadang memberikan efek samping berupa 

diare, hipertensi, mual muntah, febris, dan takikardia, pemberian 

misoprostol 800 – 1.000 g per – rektal, kompersi bimanual 

eksternal dan/atau internal. Bila semua tindakan itu gagal, maka 

dipersiapkan untuk dilakukan tindakan oprasi laparatomi atau 

histerektomi. 

b) Robekan Jalan Lahir 

Pada umumnya robekan jalan lahir terjadi pada persalinan 

dengan trauma. Pertolongan persalinan yang semakin manipulatif 

dan traumatik akan mrmudahkan robekan jalan lahir dan karena 
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itu dihindarkan memimpin persalinan pada saat pembukaan 

serviks belum lengkap. Robekan jalan lahir biasanya akibat 

episiotomi, robekan spontan perineum, trauma forsep atau vakum 

ekstraksi, atau karena versi ekstraksi. Oleh karena itu pada setiap 

persalinan hendaklah dilakukan inspeksi yang teliti untuk mencari 

kemungkinan robekan dengan cara melakukan inspeksi pada 

vulva, vagina, dan serviks dengan memakai spekulum untuk 

mencari sumber perdarahan dengan ciri warna darah yang merah 

segar dan pulsatif sesuai denyut nadi. 

c) Retensio plasenta 

Bila plasenta tetap tertinggal dalam uterus setengah jam 

setelah anak lahir disebut sebagai retensio plasenta. Pada 

retensio plsaenta, sepanjang plasenta belum terlepas, maka tidak 

akan menimbulkan perdarahan. Sebagian plasenta yang sudah 

lepas dapat menimbulkan perdarahan yang cukup banyak 

(perdarahan kala III) dan harus di antisipasi dengan segera 

melakukan placenta manual, meskipun kala uri belum lewat 

setengah jam. 

d) Inversi Uterus 

Kegawatdaruratan pada kala III yang dapat menimbulkan 

perdarahan adalah  terjadinya inversi uterus. Inversi uterus adalah 

keadaan dimana lapisan dalam uterus (endometrium) turun dan 

keluar lewat ostium uteri eksternum, yang dapat bersifat inkomplit 

sampai komplit. Faktor – faktor yang memungkin hal itu terjadi 
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adalah adanya atonia uteri, serviks yang masih terbuka lebar, dan 

adanya kekuatan yang menarik fundus ke bawah (misalnya 

karena plasenta akreta, inkreta dan prekreta, yang tali pusatnya 

ditarik keras dari bawah) atau ada tekanan pada fundus uteri dari 

atas (manuver Crade) atau tekanan intra abdominal yang keras 

dan tiba – tiba (misalnya batuk keras atau bersin). 

e) Perdarahan karena Gangguan Pembekuan Darah 

Kausal PPP karena gangguan pembekuan darah baru 

dicurigai bila penyebab yang lain dapat disingkirkan apalagi 

disertai ada riwayat pernah mengalami hal yang sama pada 

persalinan sebelumnya. Akan ada tendensi mudah terjadi 

perdarahan setiap dilakukan penjahitan dan perdarahan akan 

merembes atau timbul hematoma pada bekas jahitan, suntikan, 

perdarahan dari gusi, rongga hidung, dan lain – lain. 

Pencegahannya yaitu persiapan sebelum hamil untuk 

memperbaiki keadaan umum dan mengatasi setiap penyakit 

kronis, anemia, dan lain – lain sehingga pada saat hamil dan 

persalinan pasien tersebut ada dalam keadaan optimal, mengenal 

faktor predisposisi PPP seperti mulltiparitas, anak besar, hamil 

kembar, hindramnion, bekas seksio, ada riwayat PPP sebelumnya 

dan kehamilan resiko tertinggi lainnya yang risikonya akan muncul 

saat persalinan, persalinan harus selesai dalam waktu 24 jam dan 

pencegahan partus lama, kehamilan resiko tinggi agar melahirkan 

di fasilitas rumah sakit rujukan, kehamilan resiko rendah agar 
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melahirkan di tenaga kesehatan terlatih dan menghindari 

persalinan dukun, menguasai langkah – langkah pertolongan 

pertama menghadapi PPP dan mengadakan rujukan 

sebagaimana mestinya. 

2) Infeksi masa nifas 

Infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan 

disebut infeksi nifas. Infeksi nifas merupakan morbiditas dan mortalitas 

bagi ibu pasca bersalin. Drajat komplikasi bervariasi sangat tajam, 

mulai dari mastitis hingga adanya koagulasi intravaskular diseminata. 

Beberapa faktor predisposisi masa nifas yaitu kurang gizi atau 

malnutrisi, anemia, higiene, kelelahan, proses persalinan yang 

bermasalah yaitu partus lama/macet, karioamnionitis, persalinan 

traumatik, kurang baiknya proses pencegahan infeksi, manipulasi yang 

berlebihan. Berikut macam – macam infeksi masa nifas 

(Prawirohardjo, 2009; h.259): 

a) Metritis  

Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan yang 

merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu. Cara 

penanganannya yaitu berikan tranfusi bila diperlukan, berikan 

antibiotika broadspektrum dalam dosis yang tinggi yaitu ampisilin 

2 g IV, kemudian 1 g setiap 6 jam ditambah gentamisin 5 mg/kg 

berat badan IV dosis tunggal/hari dan metronidazol 500 mg IV 

setiap 8 jam. Lanjutkan antibiotika ini sampai ibu tidak panas 

selama 24 jam, pertimbangkan pemberian antitetanus profilaksis, 
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bila dicurigai adanya sisa plasenta lakukan pengeluaran (digital 

atau dengan kuret yang lebar). 

b) Bendungan payudara  

Peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam 

rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. Cara menanganinya 

yaitu susukan sesering mungkin, kedua payudara disusukan, 

kompres hangat payudara sebelum disusukan, bantu dengan 

memijat payudara untuk permulaan menyusui, sangga payudara, 

kompres dingin pada payudara diantara waktu menyusui, bila 

diperlukan berikan paracetamol 500 mg per oral setiap 4 jam, 

lakukan evaluasi setelah 3 hari untuk mengevaluasi hasilnya. 

c) Infeksi payudara sesudah persalinan 

Mastitis yaitu payudara tegang / indurasi dan kemerahan. 

Penanganannya dengan memberikan klokasilin 500 mg setiap 6 

jam selama 10 hari. Bila diberikan sebelum terbentuk abses 

biasanya keluhan akan berkurang, sangga payudara, kompres 

dingin, bila diperlukan berikan paracetamol 500 mg per oral setiap 

4 jam, ibu harus didorong menyusui bayainya walau ada pus, ikuti 

perkembangan 3 hari setelah pemberian pengobatan. 

Abses payudara yaitu terdapat masa padat, mengeras di bawah 

kulit yang kemerahan. 

d) Infeksi luka perineal dan luka abdominal 

Disebabkan oleh keadaan yang kurang bersih dan 

tindakan pencegahan infeksi yang kurang baik. 
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e) Tromboflebitis 

Perluasan infeksi nifas yang paling ering ialah perluasan 

atau invasi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah 

di sepanjang vena dan cabang – cabangnya sehingga terjadi 

tromboplebitis. 

f) Pelviotromboflebitis 

Nyeri, yang terdapat pada perut bagian bawah dan/ atau 

perut bagian samping, timbul pada hari ke 2-3 masa nifas dengan 

atau tanpa panas. Penderita tampak sakit dengan gambaran 

karakteristik sebagai berikut 

(1) menggigil berulang kali, menggigil inisial terjadi sangat berat 

(30-40 menit) dengan interval hanya beberapa jam saja dan 

kadang-kadang 3 hari. Pada waktu menggigil penderita hampir 

tidak panas. 

(2) Suhu badan naik turun secara tajam (36°C menjadi 40°C), 

yang diikuti dengan penurunan suhu dalam 1 jam (biasanya 

subfebris seperti pada endometritis). 

(3) Penyakit dapat berlangsung selama 1-3 bulan. 

(4) Cenderung terbentuk pus, yang menjalar ke mana-mana, 

terutama ke paru-paru. 

g) Tromboflebitis femoralis 

Penilaian kliniknya yaitu keadaan umum tetap baik, suhu 

badan subfebris selama 7-10 hari, kemudian suhu mendadak naik 

kira-kira pada hari ke 10-20, yang disertai dengan menggigil dan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rina Fahmi, Kebidanan DIII UMP, 2016



65 
 
 

 

 
 

nyeri sekali. Pada salah satu kaki yang terkena biasanya kaki kiri, 

akan memberikan tanda-tanda sebagai berikut: 

(1) Kaki sedikit dalam keadaan fleksi dan rotasi keluar serta sukar 

bergerak, lebih panas dibanding dengan kaki lainnya. 

(2) Seluruh bagian dari salah satu vena pada kaki terasa tegang 

dan keras pada paha bagian atas. 

(3) Nyeri hebat pada lipat paha dan daerah paha. 

(4) Edema kadang-kadang terjadi sebelum atau setelah nyeri dan 

pada umumnya terdapat pada paha bagian atas, tetapi lebih 

sering dimulai dari jari-jari kaki dan pergelangan kaki, 

kemudian mulas dari bawah keatas. 

(5) Nyeri pada betis, yang terjadi spontan atau dengan memijit 

betis atau dengan meregangkan tendo akhiles (tanda Homan). 

f. Asuhan Masa Nifas 

1) Tujuan asuhan masa nifas menurut Prawirohardjo (2009) yaitu: 

a) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun 

psikologik. 

b) Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi 

masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada 

ibu maupun bayinya. 

c) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawata kesehatan 

diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi 

kepada banyinya dan perawatan bayi sehat. 

d) Memberikan pelayanan keluarga berencana. 
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2) Program dan kebijakan teknis 

Paling sediikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untk menilai 

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

menangani masalahyang terjadi. 

(1) Kunjungan pertama, pada 6-8 jam setelah persalinan. 

(a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

(b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan: rujuk bila 

perdarahan berlanjut. 

(c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonis uteri. 

(d) Pemberian ASI. 

(e) Melakukan hubungan atara ibu dan bayi baru lahir. 

(f) Menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah 

hipotermia. 

(2) Kunjungan ke dua, 6 hari setelah persalinan. 

(a) Memastikan involusi uterus berjalan normal : uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak ada bau. 

(b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal. 

(c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 
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(d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

(e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

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

hari. 

(3) Kunjungan ke tiga, 2 mingu setelah persalinan. 

Sama saat kunjungan pasa hari ke-6. 

(4) Kunjungan ke empat, 6 minggu setelah persalianan. 

(a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami 

atau bayi alami. 

(b) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

 

5. KELUARGA BERENCANA 

a. Pengertian 

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan 

atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai 

kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara, alat-alat atau obat-obatan untuk 

mencegah terjadinya konsepsi (Mochtar, 2012;h.195). 

b. Syarat kontrasepsi (Mochtar, 2012;h.195) 

1) Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya. 

2) Tidak ada efek samping yang merugikan. 

3) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

4) Cara penggunaannya sederhana. 
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5) Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama 

pemakaiannya. 

6) Harganya murah supaya dapat dijangkau masyarakat luas. 

7) Dapat diterima oleh pasangan suami istri. 

c. Tujuan keluarga berencana 

 Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai 

dengan kekuatan social ekonomi suatu keluarga, dengan cara 

pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 

sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

     Tujuan lainnya meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia 

perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

d. Macam-macam alat kontrasepsi 

1) Alat kontrasepsi non hormonal: 

a) Metode amenorea laktasi (MAL) 

(1) Pengertian 

Metode amenorea laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif, 

artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau 

minuman apapun lainnya. 

(2) Keuntungan kontrasepsi MAL: 

(a) Efektivitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan 

pasca persalinan). 

(b) Segera efektif. 

(c) Tidak mengganggu senggama. 
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(d) Tidak ada efek samping secara sistemik. 

(e) Tidak perlu pengawasan medis. 

(f) Tidak perlu obat atau alat. 

(g) Tanpa biaya. 

(3)  Keuntungan non kontrasepsi MAL 

(a) Untuk bayi 

(i) Mendapat kekebalan pasif (mendapatkan antibody 

perlindungan lewat ASI. 

(ii) Sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk 

tumbuh kembang bayi yang optimal. 

(iii) Terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari 

air susu atau formula, atau alat minum yang dipakai. 

(b) Untuk ibu: 

(i) Mengurangi perdarahan pasca persalinan. 

(ii) Mengurangi resiko anemia. 

(iii) Meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi. 

(4) Keterbatasan MAL 

(a) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. 

(b) Mungkin sulit dilksanakan karena kondisi social. 

(c) Efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau 

sampai dengan 6 bulan. 

(d) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis 

B/HBV dan HIV/AIDS. 
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b) Senggama terputus 

(1) Definisi senggama terputus 

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana 

tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) 

dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. 

(2) Manfaat kontrasepsi Senggama Terputus: 

(a) Efektif bila dilaksanakan dengan benar. 

(b) Tidak mengganggu produksi ASI. 

(c) Dapat digunakan sebagai pendukung metode Kb lainnya. 

(d) Tidak ada efek samping. 

(e) Dapat digunakan setiap waktu. 

(f) Tidak membutuhkan biaya. 

(3) Manfaat non kontrasepsi Senggama Terputus: 

(a) Meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga 

berencana. 

(b) Untuk pasangan memungkinkan hubungan lebih dekat 

dan pengertian yang sangat dalam. 

(4) Keterbatasan kontrasepsi Senggama Terputus: 

(a) Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan 

untuk melakukan senggama terputus setiap 

melaksanakannya (angka kegagalan 4-27 kehamilan per 

100 perempuan per tahun). 

(b) Efektivitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 

jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis. 
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(c) Memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual. 

c) Kondom 

(1) Definisi kondom 

Kondom merupakan selubung / sarung karet yang dapat 

terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastic 

(vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang 

pada penis saat berhubungan seksual.  

(2) Manfaat kontrasepsi Kondom: 

(a) Efektif bila digunakan dengan benar. 

(b) Tidak mengganggu produksi ASI. 

(c) Tidak mengganggu kesehatan klien. 

(d) Tidak mempunyai pengaruh sistemik. 

(e) Murah dan dapat dibeli secara umum. 

(f) Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan 

khusus. 

(g) Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi 

lainnya harus ditunda. 

(3) Manfaat nonkontrasepsi Kondom: 

(a) Member dorongan kepada suami untuk ikut ber-Kb. 

(b) Dapat mencegah penularan IMS. 

(c) Mencegah ejakulasi dini. 

(d) Membantu mencegah terjadinya kanker serviks 

(mmengurangi iritasi bahan karsinogenik eksogen pada 

serviks). 
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(e) Saling berinteraksi sesama pasangan. 

(f) Mencegah imuno infertilitas. 

(4) Keterbatasan Kontrasepsi Kondom: 

(a) Efektivitas tidak terlalu tinggi. 

(b) Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan 

kontrasepsi. 

(c) Agak mengganggu hubungan seksual (mengurangi 

sentuhan langsung). 

(d) Pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk 

mempertahankan ereksi. 

(e) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. 

(f) Beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat 

umum. 

(g) Pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan 

masalah dalam hal limbah. 

2) Alat kontrasepsi hormonal 

a) Pil kombinasi 

(1) Manfaat pil kombinasi: 

(a) Memiliki efektivitas yang tinggi (hampir menyerupai 

efektivitas tubektomi), bila digunakan setiap hari (1 

kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama 

penggunaan). 

(b) Resiko terhadap kesehatan sangat kecil. 

(c) Tidak mengganggu hubungan seksual. 
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(d) Siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid 

berkurang (mencegah anemia), tidak terjadi nyeri haid. 

(e) Dapat digunakan jangka panjang selama perempuan 

masih ingin menggunakannya untuk mecegah kehamilan. 

(2) Keterbatasan 

(a) Mahal dan membosankan karena harus menggunakan-

nya setiap hari. 

(b) Mual, terutama pada 3 bulan pertama. 

(c) Pusing, nyeri payudara, berat badan naik sedikit. 

(d) Tidak mencegah IMS. 

b) Suntikan kombinasi 

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo 

Medroksiprogesteron Asetat dan 5 mg Estradiol Sipionat yang 

diberikan injeksi IM. Sebulan sekali (Cyclofem) dan 50 mg 

Noretindron Enantat dan 5 mg Estradiol Valerat yang diberikan 

injeksi IM sebulan sekali. 

(1) Keuntungan kontrasepsi 

(a) Resiko terhadap kesehatan kecil. 

(b) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. 

(c) Jangka panjang. 

(d) Efek samping sangat kecil. 

(2) Keuntungan non kontrasepsi 

(a) Mengurangi jumlah perdarahan. 

(b) Mengurangi nyeri saat haid. 
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(c) Mencegah anemia. 

(d) Mencegah kehamilan ektopik. 

(3) Kerugian 

(a) Terjadi perubahan pada pola haid. 

(b) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan. 

(c) Penambahan berat badan. 

(d) Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan. 

c) Implant 

 Implant adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, 

tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 

tiga hingga lima tahun. 

d) AKDR dengan progestin 

  Jenis AKDR yang mengandung hormone steroid adalah 

prigestase yang mengandung progesterone dari mirena yang 

mengandung levonogestrel. 

(1) Keuntungan kontrasepsi 

(a) Efektif dengan proteksi jangka panjang (satu tangan). 

(b) Tidak mengganggu hubungan suami istri. 

(c) Tidak berpengaruh terhadap ASI. 

(d) Kesuburan segera kembali sesudah AKDR diangkat. 

(e) Efek sampingnya sangat kecil. 

(2) Keuntungan non kontrasepsi 

(a) Mengurangi nyeri haid. 

(b) Dapat diberikan pada usia perimenopause. 
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(c) Mengurangi jumlah darah haid. 

(d) Sebagai pengobatan alternative pengganti operasi pada 

perdarahan uterus. 

(3) Keterbatasan 

(a) Diperlukan pemeriksaan dalam dan penyaringan infeksi 

genetalia sebelum pemasangan AKDR. 

(b) Mahal. 

(c) Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi amenorea. 

e. Penampisan penggunaan Kb 

Tujuan utama penampisan klien sebelum pemberian suatu metode 

kontrasepsi (misalnya : pil, sutik, atau AKDR) berfungsi untuk 

menentukan apakah ada : 

1) Kehamilan. 

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus. 

3) Masalah (misalnya :diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien ,keadaan ini bisa di selesaikan dengan 

cara anamnesis terarah , sehingga masalah utama dapat dikenali atau 

kemungkinan hamil dapat di singkirkan. Sebagian besar cara kontrasepsi 

bisa digunakan kecuali AKDR dan kontrasepsi mantap tidak 

membutuhkan pemeriksaan fisik dan pengukuran panggul. Pemeriksaan 

laboratorium untuk klien keluarga berencana atau klien baru umumnya 

tidak diperlukan karena : 
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1) Sebagian besar klien keluarga berencana berusia muda (umur 16-35 

tahun) dan umumnya sehat. 

2) Pada wanita, masalah kesehatan reproduksi yang membutuhkan 

perhatian (misalnya kanker genetalia dan payudara,fibroma uterus) 

jarang di dapat pada umur sebelum35 atau 40 tahun. 

3) Pil kombinasi dosis rendah yang sekarang tersedia (berisi estrogen 

dan progestin) lebih baik daripada produk sebelumnya karena efek 

samping yang lebih sedikit dan jarang menimbulkan masalah medis. 

4) Pil progestin,suntikan,dan susuk bebas dari efek yang berhubungan 

dengan estrogen dan dosis progestin yang di keluarkan perhari 

bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 

Tanyakan kepada klien hal-hal di bawah ini ,bila semua jawaban klien 

adalah TIDAK ,klien yang bersangkutan bisa memakai metode yang 

di inginkannya. 

Table 2.4 Daftar Tilik penampisan klien 

Metode hormonal (pil kombinasi,pil 

progestin,suntikan dan susuk) 

YA TIDAK 

Apakah hari pertama haid terakhir 7hari yang lalu atau 

lebih 

  

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pasca persalinan. 

  

Apakah mengalami perdarahan/bercak antara haid 

setelah senggama 

  

Apakah pernah ikterus pada kulit/mata   

Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan   
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visual 

Apakah pernah nyeri hebat pada betis,paha atau 

dada,atau tungkai bengkak (edema) 

  

Apakah pernah tekanan darah di atas 

160mmhg(sistolik) atau 90 mmHg (diastolic) 

  

Apakah ada massa atau benjolan pada payudara   

AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan progestin)   

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu.   

Apakah klien (atau pasangan) mempunyai pasangan 

seks lain 

  

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual 

(IMS) 

  

Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul 

atau kehamilan ektopik 

  

apakah pernah mengalami haid banyak(lebih 1-2 

pembalut tiap 4 jam ) 

  

Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 

hari) 

  

Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang 

membutuhkan analgetika atau istirahat baring 

  

Apakah pernah mengalami perdarahan/ perdaarahan 

bercak atara haid atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung 

valvular atau congenital. 

  

Sumber; buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi 
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B. KONSEP DASAR MANAJEMEN KEBIDANAN 

1. Manajemen 7 langkah varney 

Manajemen asuhan kebidanan menurut Varney adalan sebagai berikut : 

Langkah  I : Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk 

mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu: 

1) Riwayat Kesehatan.  

2) Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan. 

3) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya. 

4) Meninjau data laboratorium dan membandingkannya 

dengan hasil studi. 

Pada langkah yang pertama ini, dikumpulkan semua data ynang akurat 

dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

Langkah II : Interpretasi Data Dasar 

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap 

diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan 

interpretasi yang benar atas dasar data-data yang telah 

dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasi sehingga ditentukan masalah atau diagnosis 

yang spesifik. Diagnosis kebidanan yaitu Diagnosis yang di 

tegakan oleh profesi (bidan) dalam lingkup praktik kebidanan 

dan memenuhi standar momenklatur ( tata karma ) diagnosis 

kebidanan. 
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1) Diakui dan telah di syahkan oleh profesi. 

2)  Berhubungan langung dengan praktis kebidanan. 

3) Memiliki ciri khas kebidanan. 

4) Didukung oleh clinical judgement dalam praktik 

kebidanan. 

5) Dapat diselesaikan dengan pendekatan managenen  

kebidanan. 

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial. 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau 

diagnosis potensial lainya berdasarkan rangkaian masalah 

dan diagnosis yang telah diidentifikasi. Langkah ini 

membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan 

dapat bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini 

benar-benar terjadi. 

Langkah IV: Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang 

memerlukan penanganan segera.  

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau 

Dokter / di konsultasikan atau ditangani bersama dengan tim 

kesehatan lain seseuai dengan kondisi klien. 

Langkah V : Merencanakan asuhan yang menyeluruh. 

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang meyeluruh, 

ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini 

merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau 
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masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada 

langkah ini informasi / data dasar yang tidak lengkap dapat 

dilengkapi. 

Langkah VI : Melaksanakan perencanaan. 

Pada langkah ini, rencana asuhan yang menyeluruh 

dilangkah kelima harus dilakukan secara efisien dan aman. 

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau 

sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien 

atau anggota tim kesehatan lainya. 

Langkah VII : Evaluasi 

Pada langkah terakhiran ini yang dilakukan oleh bidan 

adalah: 

1) Melakukan evaluasi keefektifitasan asuhan yang sudah 

diberikan, yang mencangkup pemenuhan kebutuhan 

untuk menilai apakah sudah benar-benar terlaksana atau 

terpenuhi sesuai dengan dengan kebutuhan yang telah 

teridentifikasi  dalam masalah dan diagnosis. 

2) Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak 

efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen ini 

tidak efektif. 

2. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP. 

Menurut Mangkuji (2013; h.8) pendokumentasian asuhan kebidanan 

dengan cara SOAP, yaitu: 
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1) Subyektif 

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis. 

Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi 

mengenai kekhawatiran dan keluhannya). 

2) Obyektif 

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan 

laboratorium / pemeriksaan diagnosik lain. Informasi dari keluarga 

atau orang lain. 

3) Assesment 

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data 

subyektif dan data obyektif. 

4) Planning 

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi meliputi : asuhan mandiri, 

kolaborasi, tes diagnostic / laboratorium, konseling dan tindakan 

lanjut. 

 

C. ASPEK HUKUM 

Standar profesi bidan diatur dalam KepMenKes RI nomor 

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

standar Kompetensi bidan di Indonesia, Standar pendidikan, Standar 

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

dan dilaksanakan oleh setiap bidan dalam mengamalkan amanat profesi 

kebidanan.  

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rina Fahmi, Kebidanan DIII UMP, 2016



82 
 
 

 

 
 

a. Landasan hukum kewenangan bidan 

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

tentang penyelenggaraan praktik bidan pada pasal 9 dijelaskan bahwa 

bidan dalam menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan 

anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. Sedangkan pasal 10 menjelaskan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ibu meliputi konseling pada masa pra kehamilan, 

kehamilan normal, Persalinan normal , ibu nifas normal, ibu menyusui dan 

konseling pada masa antara dua kehamilan. Dalam pasal 11 dijelaskan 

bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak, bidan berwenang 

untuk memberikan asuhan bayi baru lahir normal, dan dalam memberikan 

penyuluhan dan koseling tentang kesehatan reproduksi perempuan dan 

KB tercantum pada pasal 12. 

b. Wewenang bidan  

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

tentang penyelenggaraan praktik bidan menyebutkan bahwa dalam pasal 

14 bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, 

dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 (KepMenKes RI,2010;h.5-7). 

c. Lingkup Praktik Bidan 

Dalam menjalankan praktiknya, bidan mempunyai ruang lingkup 

yang meliputi : 
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1) Memberikan layanan kebidanan. Target sasaran dalam pemberian 

layanan kebidanan adalah ibu dan anak. Layanan kebidanan bagi ibu 

diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara atau masa 

interval. Layanan kebidanan pada anak diberikan pada bayi baru lahir 

(BBL), bayi, balita, dan anak pra-sekolah. 

2) Memberikan layanan keluarga berencana (KB). Dalam hal ini bidan 

memberikan layanan kepada pasangan usia subur, yang meliputi: 

a) Memberikan alat dan obat kontasepsi jenis oral. 

b) Memberikan suntikan. 

c) Memasang alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). 

d) Memasang alat kontrasepsi bawah kulit. 

e) Memberikan kondom. 

f) Memberikan konseling/penyuluhan kontrasepsi. 

g) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim. 

h) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit. 

3) Memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hal ini 

bidan melakukan hal yang mencakup: 

a) Pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan 

anak. 

b) Pemantauan tumbuh kembang anak. 

c) Pelaksanaan layanan kebidanan komunitas. 

d) Upaya deteksi dini, pemberian pertolongan pertama, perujukan, 

dan penyuluhan tentang infeksi menular seksual (IMS), 
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penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 

(NAPZA), serta penyakit lainnya. 

4) Memberikan pertolongan pada kasus kegawatdaruratan. Dalam hal 

ini, bidan melakukan tindakan pertolongan penyelamatan jiwa bagi 

pasien. 

d. Hak dan kewajiban bidan 

Dalam memberikan asuhan kebidanan pada kliennya, bidan berhak : 

1) Mendapatkan perlindungan hokum. 

2) Bekerja sesuai standar profesi. 

3) Menolak keinginan pasien dan keluarga yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. 

4) Memiliki privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan. 

5) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan 

jabatan. 

6) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui 

pendidikan atau pelatihan. 

7) Mendapat kompetensi kesejahteraan yang sesuai. 

Disamping beberapa hak bidan dalam memberikan pelayanan 

kebidanan kepada kliennya, ada pula kewajiban yang harus 

dilakukannya, antara lain: 

1) Mematuhi peraturan RS atau tempat bekerja. 

2) Memberikan pelayanan sesuai standar profesi. 

3) Merujuk pasien dengan penyulit ke tingkat yang lebih tinggi. 
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4) Memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami 

atau keluarga. 

5) Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan 

ibadah sesuai keyakinannya. 

6) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.
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