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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN MEDIS 

1. KEHAMILAN 

a. Pengertian Kehamilan 

Kehamilan merupakan proses alamiah untuk menjaga 

kelangsungan peradaban manusia. Kehamilan baru bisa terjadi jika 

seorang wanita sudah mengalami pubertas yang ditandai dengan 

terjadinya menstruasi (Hani, dkk. 2011; h.21). 

Kehamilan merupakan waktu transisi, yakni suatu masa antara 

kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam 

kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir (Varney, 

2007;h.501). 

Lama kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan (minggu) atau 

10 bulan (lunar months). Ibu termuda yang hamil dan melahirkan 

adalah Lina Medina, berumur 4 tahun 8 bulan, ibu tertua yang hamil 

dan melahirkan berumur 52 tahun. Kehamilan dibagi atas triwulan 

(trimester): I antara minggu 0–12, II antara minggu 12–28, dan III 

antara minggu 28 – 40 (Mochtar, 2012; h.35). 

Kehamilan merupakan proses alamiah yang terjadi pada 

perempuan, yang diawali dengan pembuahan (konsepsi) sampai 

lahirnya janin, lamanya 280 hari atau 40 minggu dari hari pertama 

haid terakhir. 
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b. Proses terjadinya kehamilan 

Menurut Manuaba, (1998; h.95) proses kehamilan merupakan mata 

rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari: 

1) Ovulasi pelepasan ovum 

2) Terjadinya migrasi spermatozoa dan ovum 

3) Terjadi konsepsi dan pertumbuhan zigot 

4) Terjadi nidasi (implantasi) pada uterus 

5) Pembentukan plasenta 

6) Tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm 

c. Perubahan fisiologi selama kehamilan 

Dengan terjadinya kehamilan, maka seluruh sistem genetalia 

wanita mengalami bahan yang mendasar sehingga dapat menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Plasenta dalam 

perkembangannya mengeluarkan hormone somatomamotropin, 

estrogen, dan progesterone yang menyebabkan perubahan pada: 

1) Rahim atau uterus 

Rahim yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 gram 

akan mengalami hipertrofi dan hyperplasia, sehingga menjadi 

seberat 1000 gram saat akhir kehamilan.Perubahan pada isthmus 

uteri (rahim) yang menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang 

dan lunak sehingga pada pemeriksaan dalam seolah-olah kedua 

jari dapat saling sentuh.Pelunakan isthmus disebut tanda hegar. 
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2) Vagina (liang senggama) 

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah karena 

pengaruh estrogen sehingga tampak makin merah dan kebiru-

biruan (tanda chadwicks). 

3) Ovarium (indung telur) 

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung 

korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur kehamilan 16 

minggu. Kejadian ini tidak dapat lepas dari kemampuan vili 

korealis yang mengeluarkan hormone korionik gonadotropin yang 

mirip dengan hormone luteotropik hipofisis anterior. 

4) Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Hormone yang 

mempengaruhi dalam laktasi yaitu hormone estrogen, 

progesterone, somatomammotropin. 

5) Sirkulasi darah ibu 

Peredarahan darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: 

a) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin 

dalam rahim. 

b) Terjadinya hubungan langsung antara arteri dan vena pada 

sirkulasi retro-plasenter. 

c) Pengaruh hormone estrogen dan progesterone makin 

meningkat (Manuaba, 1998; h.106-108). 
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d. Perubahan psikologis dalam kehamilan 

Semua emosi yang dirasakan oleh wanita hamil cukup labil 

dan kerap berubah lebih cepatmengenai 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 

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). 

e. Tanda gejala kehamilan 

1) Menurut Mochtar,(2011;h.35-36) tanda tidak pasti hamil adalah: 

a) Amenore (tidak mendapat haid) 
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b) Mual dan muntah (nausea dan vomitting) 

c) Mengidam (ingin makanan khusus) 

d) Sering buang air kecil 

e) Pingsan (syncope) 

f) Mammae menjadi tegang dan membesar 

g) Anoreksia 

h) Konstipasi dan obstipasi 

i) Pigmentasi kulit 

j) Epulis, Varises 

2) Tanda kemungkinan 

a) Perut membesar 

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan 

keempat kehamilan. 

b) Uterus membesar 

Terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi 

rahim. 

c) Tanda Hegar 

Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthmus 

uteri. 

d) Tanda Goodel 

Adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil, 

serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil 

melunak seperti bibir. 

e) Tanda Chadwicks 

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa 

vagina termasuk juga porsio dan serviks. 
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f) Kontraksi braxton hicks 

Merupakan peregangan sel-sel otot uterus akibat 

meningkatnya actomysin di dalam otot uterus. 

g) Teraba ballotement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh 

tangan pemeriksa.Hal ini harus ada pada pemeriksaan 

kehamilan karena perabaan bagian seperti bentuk janin saja 

tidak cukup karena dapat saja merupakan myoma uteri. 

h) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya Human 

Chorionic Gonadotropin (HCG) yang diproduksi oleh 

sinsiotropoblastik sel selama kehamilan.Hormone ini disekresi 

di peredaran darah ibu (pada plasma darah), dan dieksresi 

pada urine ibu.Hormone ini dapat mulai dideteksi pada 26 hari 

setelah konsepsi dan meningkat dengan cepat pada hari ke 

30-60.Tingkat tertinggi pada hari 60-70 usia gestasi, kemudian 

menurun pada hari ke 100-130. 

3) Tanda pasti hamil 

a) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan sekitar 20 minggu. 
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b) Denyut jantung janin 

Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan menggunakan 

alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler). Dengan 

stetoskop Laenec, DJJ baru dapat didengar pada usia 

kehamilan 18-20 minggu. 

c) Bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin yaitu besar janin (kepala dan bokong) 

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

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

janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG. 

d) Kerangka janin 

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen maupun 

USG. 

f. Pembesaran uterus pada tinggi fundus uteri 

Tabel 2.1 Pembesaran uterus pada tinggi fundus uteri 

Tinggi fundus uteri                                                            Umur kehamilan 

1/3 diatas simfisis atau 3 jari diatas simfisis                     12 minggu 

½ simfisis-pusat                                                                16 minggu 

2/3 diatas simfisis atau 3 jari dibawah pusat                    20 minggu 

Setinggi pusat                                                                   24 minggu 

1/3 diatas pusat atau 3 jari diatas pusat                           28 minggu 

½ pusat-procesus xipoideus                                             32 minggu 

Setinggi procesus xipoideus                                             36 minggu 

Tabel 2.2 Perbedaan antara primipara dan multipara 
Pembeda Primigravida  Multigravida 
Perut Tegang  Longgar, terdapat striae 

Pusat Menonjol  Dapat datar 

Rahim Tegang  Agak lunak 

Payudara Tegang, tegak Terdapat striae 

Labia mayora Bersatu  Agak terbuka 

Hymen Robek dibeberapa tempat Kurunkula himenalis 

Vagina Sempit dengan rugae utuh  Lebar, rugae kurang 

Serviks Licin, lunak, tertutup Sedikit terbuka, teraba bekas 

robekan persalinan 

Pembukaan serviks Mendatar dulu lalu diikuti pembukaan Membuka bersamaan dengan 

mendatar 

Perineum Masih utuh Bekas luka episiotomy 

Sumber: Mochtar, (2012; h.41) 
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g. Tahapan dalam kehamilan 

Tahapan dalam kehamilan menurut Mochtar, (2011; h.16-19) yaitu: 

1) Sel telur (ovum) 

Pertumbuhan embrional oogonium yang kelak menjadi ovum 

terjadi di genital ridge. 

2) Sel mani (spermatozoon) 

Secara embrional, spermatogonium barasal dari sel-sel primitif 

tubulus testis. 

3) Pembuahan (konsepsi=fertilisasi) 

Pembuahan adalah suatu peristiwa penyatuan sel mani dengan 

sel telur di tuba uterus. 

4) Nidasi (implantasi) 

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke 

dalam endometrium. 

5) Plasentasi dan mukosa rahim 

Mukosa rahim pada wanita yang tidak hamil terdiri atas stratum 

kompaktum dan stratum spongiosum. Desidua adalah mukosa 

rahim pada kehamilan. 

6) Pertumbuhan mudigah (embryogenesis) 

Pertumbuhan mudigah bermula dari lempeng embrional yang 

selanjutnya berdiferensiasi menjadi tiga unsure lapisan, yaitu sel-

sel ektodermal, sel-sel mesodermal, sel-sel entodermal. 
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h. Kegawatdaruratan pada kehamilan 

Tabel 2.3 Kegawatdaruratan pada kehamilan 

T

R

I

M

E

S

T

E

R

 

P

E

R

T

A

M

A 

Normal Komplikasi Penanganan 

Morning sickness 

Emesis gravidarum 

Kaki kram 

Hiperemesis 

gravidarum 

Jangan cepat bangun  

Sedatif-antiemesis B KOMPLEKS, Alinamin 

F Kontrol ANC pemeriksaan: USG, 

laboratorium 

Masuk rumah sakit-isolasi 

Dipasang infus cairan 

Sedativa 

B Kompleks 

 Hamil ektopik pecah 

Abortus (iminen, 

insipien, inkompletus, 

infeksi, missed abortion, 

mola hidatidosa) 

Sesuai dengan penyebabnya 

T

R

I

M

E

S

T

E

R

 

K

E

D

U

A 

Keluhan berkurang 

Makan bertambah 

Gerakan janin 

terasa 

Gravida+infeksi 

Perdarahan 

Abortus (iminen, 

insipien, inkompletus, 

infeksi) 

Intrauterine fetal dead 

(IUFD) 

Persalinan prematur 

Mola hidatidosa 

Antibiotika-analgesik 

Berobat jalan 

Pemeriksaan laboratorium 

Kalau perlu:masuk rumah sakit 

Asuhan antenatal 

Tambahan Fe 

Imunisasi tetanus 

Pemeriksaan USG 

Sesuai dengan penyebabnya 

 Pre-eklamsia ringan Asuhan antenatal 

Kurangi garam, Diuretik ringan 

 Pre-eklamsi berat 

Eklamsia  

Masuk rumah sakit (isolasi, spatel lidah, 

infus cairan) 

Obat khusus (valium, magnesium sulfat) 

Observasi 2x24 jam 

Menentukan sikap terhadap kehamilan 

P

E

R

B

A

T

A

S

A

N

 

T

R

I

M

E

S

T

 Persalinan prematur Konservatif (sedativa, pengobatan 

[gestanon, duvalidan/duphaston]) 

 Ketuban pecah dini Masuk rumah sakit (observasi, antibiotika, 

induksi persalinan) 

 Perdarahan (solusio 

plasenta, plasenta 

previa, pecah sinus 

marginalis, pecah 

vasaprevia, plasenta 

letak rendah) 

Masuk rumah sakit (tindakan definitif) 

 IUFD Masuk rumah sakit (persiapan terminasi): 

1. Primering estradiol 
2. Lamina stiff 
3. Induksi 

Persalinan normal  Persiapan lahir spontan 

Resusitasi bayi 
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E

R

 

K

E

D

U

A

-

K

E

T

I

G

A 

 Kala pertama 

memanjang 

Kala kedua lama 

Persalinan terlantar 

Iminen/ruptur uteri 

Pertolongan legeartis 

Menghindari komplikasi 

Terminasi sesuai dengan indikasi 

Post partum normal  Mobilisasi dini 

Observasi (kesadaran, TD, nadi, suhu, 

patrun lokia, evaluasi uterus, luka 

episiotomi) 

 Operasi vaginal 

1. Ekstraksi vakum 
2. Ekstraksi forsep 
3. Operasi pada anak 

mati 

Observasi 

Kateter menetap selama 3-5 hari 

Antibotika adekuat 

  Seksio sesaria Observasi (keadaan, TD, nadi, suhu, 

pernapasan, patrun lokia) 

Kalau perlu transfusi 

Antibiotika 

Rencana diet 

Evaluasi uterus, luka operasi 

K

A

L

A

 

N

I

F

A

S 

Normal 6 minggu  Evaluasi: 

1. Keadaan umum (TD, nadi, suhu) 
2. Palpasi abdomen 
3. Inspekulum (perlukaan pada serviks) 
4. Konsultasi Kb 
5. Pap smear 

 Perdarahan 

Subinvolusi uteri 

Tanda infeksi 

Perubahan patrun lokia 

Sikap bidan: 

1. Konsultasi ke puskesmas 
2. Rujuk pasien untuk pengobatan yang 

adekuat 

Sumber: Manuaba, (2010; h.133-135). 

i. Tanda bahaya dalam kehamilan 

Menurut Mangkuji, 2012 tanda bahaya kehamilan meliputi: 

1) Perdarahan 

2) Perdarahan pada saat hamil muda dapat menyebabkan 

keguguran 

3) Perdarahan pada saat hamil tua dapat membahayakan 

keselamatan ibu dan janin dalam kandungan 

4) Bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala kadang 

kala disertai kejang. Bengkak atau sakit kepala pada ibu hamil 

dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi dalam 

kandungan. 
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5) Demam tinggi. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh infeksi atau 

malaria. Demam tinggi dapat membahayakan keselamatan ibu, 

menyebabkan keguguran atau kelahiran kurang bulan. 

6) Keluar air ketuban sebelum waktunya. Merupakan tanda adanya 

gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan bayi dalam 

kandungan. 

7) Bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak 

bergerak. Keadaan ini merupakan tanda bahaya pada janin. 

8) Ibu muntah terus dan tidak mau makan. Keadaan ini akan 

membahayakan kesehatan ibu 

j. Ketidaknyamanan pada kehamilan 

Tabel 2.4 Ketidaknyamanan pada masa kehamilan 

Ketidak 
Nyamanan 

Dasar Anatomis  
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan meringankan 

Kelelahan 
selama TM 
1 

Terjadi karena penurunan laju 
metabolisme basal pada awal 
kehamilan 

Meyakinkan bahwa hal ini normal terjadi 
dalam kehamilan, nasehati ibu untuk 
sering istirahat tetapi hindari istirahat 
yang berlebihan 

Keputihan 
TM I,II, dan 
III 

Terjadi karena peningkatan produksi 
lender sebagai akibat dari 
peningkatan kadar estrogen 

Meningkatkan kebersihan, memakai 
pakaian dalam yang menyerap keringat, 
tidak mencuci vagina dengan sabun dan 
mencuci vagina dari arah depan 
kebelakang 

Ngidam TM 
I 

Berkaitan dengan persepsi individu 
wanita mengenai apa yang bisa 
mengurangi rasa mual dan muntah 
sehingga indra pengecap menjadi 
tumpul jadi makanan yang lebih 
merangsang yang diinginkan 

Meyakinkan ibu itu merupakan hal yang 
tidak perlu diperhatikan asalkan makanan 
tersebut cukup bergizi dan makanan 
yang diinginkan makanan yang sehat, 
menjelaskan tentang bahaya makanan 
yang tidak baik dikonsumsi  

Sering 
buang air 
kecil TM I 
dan III 

Terjadi karena adanya tekanan uterus 
pada kandung kemih, air dan sodium 
tertahan dibawah tungkai bawah pada 
siang hari karena statis vena dan 
pada malam hari terdapat aliran balik 
vena yang meningkat akibat 
peningkatan dalam jumlah output air 
seni  

Menjelaskan mengenai sebab terjadinya, 
tidak menahan kencing, perbanyak 
minum pada siang hari, batasi minum 
kopi, teh, cola, tidur posisi miring kekiri 

Rasa mual  
muntah 
antara 
minggu ke 5 
sampai 

Terjadi karena disebabkan oleh 
peningkatan kadar 
HCG,estrogen,progesterone 

Menghindari faktor penyebab seperti bau, 
makan biscuit sebelum bangun dari 
tempat tidur, makan sedikit tapi sering, 
duduk tegak setiap kali selsai makan, 
hindari makanan yang berminyak, 
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minggu ke 
12 bisa 
terjadi lebih 
awal pada 
minggu ke 
2-3 setelah 
HPHT 

berbumbu merangsang, makanan kering, 
bangun tidur secara perlahan dan hindari 
melakukan gerakan secara tiba-tiba, 
hindari menggosok gigi segera setelah 
makan, minum teh herbal, istirahat 
sesuai kebutuhan dengan mengangkat 
kaki dan kepala agak ditinggikan, hirup 
udara segar 

Cloasma TM 
II 

Terjadi karena adanya 
kecenderungan genetis, peningkatan 
kadar estrogen dan progesterone 

Hindari sinar matahari berlebihan selama 
masa kehamilan 

Striae 
gravidarum 
pada bulan 
6-7 

Terjadi karena akibat perubahan 
hormon dan peregangan,  

Gunakan antipiruntik jika ada indikasinya, 
gunakan pakaian yang menopang 
payudara dan abdomen 

Hemorrhoid 
TM II dan III 

Konstipasi, tekanan yang meningkat 
dari uterus gravid terhadap vena 
hemoroida 

Hindari konstipasi, makan makanan yang 
berserat, gunakan kompres dingin, 
hangat, dengan perlahan masukkan 
kembali kedalam rectum jika perlu 

Konstipasi 
TM II dan III 

Peningkatan kadar progesterone 
yang menyebabkan peristaltic usus 
jadi lambat, penurunan motilitas 
sebagai akibat dari relaksasi otot otot 
halus, penyerapan air dari colon 
meningkat, tekanan dari uterus yang 
membesar pada usus, seplemen zat 
besi, diit, kurang senam 

Tingkatkan intake cairan, serat didalam 
diit, buah prem, istirahat cukup, senam, 
membiasakan BAK secara teratur dan 
BAB setelah ada dorongan 

Sesak 
napas TM II 
dan III 

Peningkatan kadar progesteron 
berpengaruh secara langsung pada 
pusat pernapasan untuk menurunkan 
kadar CO2 serta meningkatkan kdar 
O2, uterus membesar dan menekan 
pada diafragma 

Jelaskan penyebab fisiologisnya, 
merentangkan lengan diatas kepala serta 
menarik nafas panjang, mendorong 
postur tubuh yang baik melakukan 
pernafasan intercostals, latihan nafas 
melalui senam hamil, tidur dengan bantal 
ditinggikan, makan tidak terlalu banyak, 
hentikan merokok, kontrol dokter bila ada 
asma 

Nyeri 
ligamentum 
rotondum 

Hipertropi dan peregangan 
ligamentum selama kehamilan, 
tekanan dari uterus pada ligamentum 

Penjelasan mengenai penyebab rasa 
nyeri, tekuk lutut kearah abdomen, mandi 
air hangat, gunakan bantalan pemanas 
pada area yang terasa sakit hanya jika 
diagnose lain tidak melarang, topang 
uterus dengan bantal dibawahnya dan 
sebuah bantal diantara lutut pada waktu 
berbaring miring 

Pusing  Hipertensi postural yang 
berhubungan dengan perubahan 
perubahan hemodinamis, 
pengumpulan darah didalam 
pembuluh tungkai, yang mengurangi 
aliran balik vena dan menurunkan 
output cardiac serta tekanan darah 
dengan tegangan othostatis yang 
meningkat, mungkin gihubungkan 
dengan hipoglikemia, sakit kepala 
pada triwulan terakhir dapat 
merupakan gejala preeklamsia berat 
 

Bangun secara perlahan dari posisi 
istirahat, hindari berdiri terlalu lama 
dalam lingkungan yang hangat atau 
sesak, hindari berbaring dalam posisi 
terlentang, konsultasi/periksa untuk rasa 
sakit yang terus menerus 
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Varises 
pada 
kaki/vulva 

Kongesti vena dalam vena bagian 
bawah yang meningkat sejalan 
dengan kehamilan karena tekanan 
dari uterus yang hamil, kerapuhan 
jaringan elastic yang diakibatkan oleh 
estrogen, kecenderungan bawaan 
keluarga, dan disebabkan factor usia 
dan lama berdiri 

Tinggikan kaki sewaktu berbaring/duduk, 
jaga kaki agar tidak bersilangan, hindari 
berdiri atau duduk terlalu lama, istirahat 
dalam posisi berbaring miring kiri, senam, 
hindari pakaian korset yang ketat, jaga 
postur tubuh yang baik, kenakan kaos 
kaki, 

Sumber Kusmiyati, (2009; h.123-133) 

k. Kebijakan program kunjungan antenatal 

Tabel 2.5 Kunjungan Antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali 

selama kehamilan  

Kunjungan  Waktu Kegiatan 

Trimester 
pertama 

Sebelum 
minggu 
ke 14 

a. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu hamil 
b. Memdeteksi masalah dan mengatasinya 
c. Memberitahukan hasil pemeriksaan dan usia kehamilan, 
d. Mengajari ibu cara mengatasi ketidaknyamanan, 
e. Mengajarkan dan mendorong cara hidup sehat (gizi, latihan dan 

kebersihan dan istirahat) 
f. Mengenali tanda tanda bahaya kehamilan 
g. Memberikan imunisasi tt, tablet besi 
h. Mendiskusikan mengenai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan 

untuk menghadapi kegawatdaruratan 
i. Menjadwalkan kunjungan berikutnya 
j. Mendokumentasikan pemeriksaan dan asuhan 

Trimester 
kedua 

Sebelum 
minggu 
ke 28 

Sama seperti diatas, ditambah kewaspadaan khusus terhadap 
preeklamsi (tanda gejala, pantau tekanan darah, evaluasi edema, 
periksa untuk mengetahui proteinuria) 

Trimester 
ketiga 

Antara 
minggu 
ke 28-36 

Sama seperti diatas, ditambah palpasi abdominal untuk mengetahui 
apakah ada kehamilan ganda 

Setelah 
36 
minggu 

Sama seperti diatas, ditambah deteksi letak janin dan kondisi lain 
kontra indikaasi bersalin diluar RS 

Apabila ibu mengalami 
masalah, komplikasi 
maupun 
kegawatdaruratan 

Diberikan pertolongan awal sesuai dengan masalah yang timbul, 
dan rujuk serta konsultasikan kepada SpOG untuk tindakan lebih 
lanjut 

Sumber: Kusmiyati, (2009; h.168-169) 

Menurut Saifuddin, (2009; h.89-90) dimana dalam setiap pertemuan 

harus memberikan asuhan standar minimal yang sering disebut 

dengan 10 T yaitu: 

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 

2. Pemeriksaan tekanan darah 

3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas) 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



25 
 

 
 

4. Pemeriksaan tinggi fundus uteri 

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

6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus 

Toksoid (TT) 

Tabel 2.6 Jadwal pemberirian TT  
Antigen Interval Lama perlindungan % perlindungan 

TT1 Pada kunjungan antenatal 
pertama pada saat capeng 

- - 

TT2 4 minggu setelah 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: Saifudin, 2009; h.89-90) 

7. Pemberian tablet zat besi, minimal 90 tablet selama kehamilan 

dimana tiap tablet besi mengandung Fe SO4 320 mg (Zat besi 

60mg) dan asam folat 0,5 mg. 

8. Tes laboratorium (rutin dan khusus). 

9. Tatalaksana kasus. 

10. Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan 

l. Kekurangan Energi Kronik (KEK) 

1. Pengertian 

KEK merupakan salah satu keadaan malnutrisi, malnutrisi 

adalah keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan 

secara relative atau absolut satu atau lebih zat gizi (Supriasa, 

2002, p.82). 

KEK adalah keadaan dimana seseorang mengalami 

kekurangan gizi (kalori dan protein ) yang berlangsung lama atau 

menahun. Dengan ditandai berat badan kurang dari 40 kg atau 

tampak kurus dan dengan LILA-nya kurang `dari 23,5 cm 

(Depkes,1999, p.5). 
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2. Faktor–faktor yang mempengaruhi 

Dari penelitian Surasih (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi 

KEK antara lain: jumlah asupan energi, umur, beban kerja ibu 

hamil, penyakit/infeksi, pengetahuan ibu tentang gizi dan 

pendapatan keluarga. Adapun penjelasannya: 

a. Jumlah asupan makanan 

Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari pada 

kebutuhan wanita yang tidak hamil. Upaya mencapai gizi 

masyarakat yang baik atau optimal dimulai dengan penyedian 

pangan yang cukup. Penyediaan pangan dalam negeri yaitu: 

upaya pertanian dalam menghasilkan bahan makanan pokok, 

lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Pengukuran konsumsi 

makanan sangat penting untuk mengetahui kenyataan apa 

yang dimakan oleh masyarakat dan hal ini dapat berguna 

untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang 

menyebabkan malnutrisi. 

b. Umur 

Semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu yang 

sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang 

diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak 

karena selain digunakan pertumbuhan dan perkembangan 

dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang sedang 

dikandung. Sedangkan untuk umur tua perlu energi yang 

besar juga karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan 

untuk bekerja maksimal, maka memerlukan tambahan energi 
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yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang 

berlangsung. Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 

20 tahun dan kurang dari 35 tahun, dengan diharapkan gizi ibu 

hamil akan lebih baik. 

c. Beban kerja/Aktifitas 

Aktifitas dan gerakan seseorang berbeda-beda, seorang 

dengan gerak yang otomatis memerlukan energi yang lebih 

besar dari pada mereka yang hanya duduk diam saja. Setiap 

aktifitas memerlukan energi, maka apabila semakin banyak 

aktifitas yang dilakukan, energi yang dibutuhkan juga semakin 

banyak. Namun pada seorang ibu hamil kebutuhan zat gizi 

berbeda karena zat-zat gizi yang dikonsumsi selain untuk 

aktifitas/kerja zat-zat gizi juga digunakan untuk perkembangan 

janin yang ada dikandungan ibu hamil tersebut. Kebutuhan 

energi rata-rata pada saat hamil dapat ditentukan sebesar 203 

sampai 263 kkal/hari, yang mengasumsikan pertambahan 

berat badan 10-12 kg dan tidak ada perubahan tingkat 

kegiatan. 

d. Penyakit /infeksi 

Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi 

dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan 

mempercepat malnutrisi, mekanismenya yaitu: 

1) Penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, 

menurunnya absorbsi dan kebiasaan mengurangi 

makanan pada waktu sakit. 
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2) Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, 

mual, muntah dan perdarahan yang terus menerus. 

3) Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan 

akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh. 

e. Pengetahuan ibu tentang Gizi 

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh 

pengetahuan, sikap terhadap makanan dan praktek/ perilaku 

pengetahuan tentang nutrisi melandasi pemilihan makanan. 

Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali 

mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-

pola konsumsi makanan dalam keluarga. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan dari ibu meningkat 

maka pengetahuan nutrisi dan praktek nutrisi bartambah baik. 

Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai nutrisi 

semakin meningkat, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai 

pengetahuan nutrisi akan memilih makanan yang lebih bergizi 

dari pada yang kurang bergizi. 

f. Pendapatan keluarga 

Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan 

kuantitas makanan. Pada rumah tangga berpendapatan 

rendah, sebanyak 60 persen hingga 80 persen dari 

pendapatan riilnya dibelanjakan untuk membeli makanan. 

Artinya pendapatan tersebut 70-80 persen energi dipenuhi 

oleh karbohidrat (beras dan penggantinya) dan hanya 20 

persen dipenuhi oleh sumber energy lainnya seperti lemak dan 
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protein. Pendapatan yang meningkat akan menyebabkan 

semakin besarnya total pengeluaran termasuk besarnya 

pengeluaran untuk pangan. 

3. Pathogenesis 

Proses terjadinya KEK merupakan akibat dari faktor lingkungan 

dan faktor manusia yang didukung oleh kekurangan asupan zat-

zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama 

maka simpan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan 

jaringan. 

4. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala adalah berat badan kurang dari 40 kg atau 

tampak kurus dan LILA kurang dari 23,5cm (Supariasa, 2002, 

p.48). 

a. Ukuran Lingkar Lengan Atas 

1) Pengertian 

Kategori KEK adalah apabila LILA kurang dari 23,5 cm 

atau di bagian merah pita LILA (Supariasa, 2002, p.49). 

Menurut Depkes RI (1994) didalam buku Supariasa (2002, 

p.48) pengukuran LILA pada kelompok wanita usia subur 

(WUS) adalah salah satu deteksi dini yang mudah dan 

dapat dilaksanakan masyarakat awam, untuk mengetahui 

kelompok beresiko KEK. Wanita usia subur adalah wanita 

usia 15-45 tahun. LILA adalah suatu cara untuk 

mengetahui resiko KEK. 
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2) Tujuan 

Tujuan pengukuran LILA adalah mencakup masalah WUS 

baik pada ibu hamil maupun calon ibu, masyarakat umum 

dan peran petugas lintas sektoral. Adapun tujuan tersebut 

adalah: 

a) Mengetahui resiko KEK WUS, baik ibu hamil maupun 

calon ibu, untuk menapis wanita yang mempunyai 

resiko melahirkan bayi berat lahir rendah. 

b) Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat 

agar lebih berperan dalam pencegahan dan 

penanggulangan KEK. 

c) Mengembangkan gagasan baru dikalangan 

masyarakat dengan tujuan meningkatakan 

kesejahteraan ibu dan anak. 

d) Mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok 

sasaran WUS yang menderita KEK. 

e) Meningkatkan peran dalam upaya perbaikan gizi WUS 

yang menderita KEK. 

3) Ambang Batas 

Ambang batas LILA pada WUS dengan resiko KEK di 

Indonesia adalah 23,5cm, apabila ukuran LILA kurang dari 

23,5cm atau dibagian merah pita LILA, artinya wanita 

tersebut mempunyai resiko KEK, dan diperkirakan akan 

melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR). BBLR 

mempunyai resiko kematian, kurang gizi, gangguan 
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pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak 

(Supariasa, 2002, p.49). 

4) Cara Mengukur LILA 

Pengukuran LILA dilakukan melalui urutan–urutan yang 

telah ditetapkan. Ada 7 urutan pengukuran LILA 

(Supariasa, 2002, p.49) yaitu: 

1) Tetapkan posisi bahu dan siku 

2) Letakkan pita antara bahu dan siku 

3) Tentukan titik tengah lengan 

4) Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan 

5) Pita jangan terlalu dekat 

6) Pita jangan terlalu longgar 

5) Cara pembacaan skala yang benar 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran LILA 

adalah pengukuran dilakukan dibagian tengah antara bahu 

dan siku lengan kiri (kecuali orang kidal kita ukur lengan 

kanan). Lengan harus posisi bebas, lengan baju dan otot 

lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang dan alat 

ukur dalam keadaan baik. 

5. Pengaruh KEK 

Kurang energi kronik pada saat kehamilan dapat berakibat pada 

ibu maupun pada janin yang dikandungnya (Waryono, 2010, p.46). 

a. Terhadap ibu: dapat menyebabkan resiko dan komplikasi 

antara lain: anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah 

secara normal dan terkena penyakit infeksi. 
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b. Terhadap persalinan: pengaruhnya pada persalinan dapat 

mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum 

waktunya (premature), perdarahan. 

c. Terhadap janin: menimbulkan keguguran/abortus, bayi lahir 

mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, 

bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 

m. Penkes Status gizi ibu hamil 

Menurut Martini, 2010, h. 34-44 status gizi pada dasarnya merupakan 

akibat jangka panjang dari kebiasaan konsumsi makanan setiap hari. 

Status gizi ibu hamil menggambarkan kecukuppan jumlah makanan 

serta mutu gizi yang dikonsumsi ibu selama hamil. Ibu hamil yang 

berada pada status gizi baik, sudah pasti ibu hamil tersebut 

memperhatikan jumlah dan mutu gizinya selama hamil. 

1) Kebutuhan gizi ibu hamil trimester I: 

Kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester I meningkat secara 

minimal, karena pertumbuhan janin pada tiga bulan pertama ini 

masih lambat. Akan tetapi seluruh zat gizi yang dikonsumsi ibu 

hamil harus memenuhi kebutuhan janin karena gizi menentukan 

nasib jabang bayi di kemudian hari. Pada trimester pertama 

kebutuhan zat gizi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a) Kalori 

Kalori dibutuhkan untuk perubahan dalam tubuh ibu 

hamil meliputi pembentukan sel-sel baru, pengaliran makanan 

dari pembuluh darah ibu ke pembuluh darah janinmelalui 

plasenta dan pembentukan enzim dan hormon yang mengatur 
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pertumbuhan janin. Selama trimester pertama wanita hamil 

perlu tambahan berat badan sebanyak 1-2 kg.  

Berdasarkan angka kecukupan gizi rata-rata yang 

dianjurkan (Widyakarya Pangan dan Gizi VI,1998), ibu hamil 

perlu tambahan 285 kkal setiap hari (tidak termasuk 

penambahan akibat perubahan temperature, kegiatan fisik dan 

pertumbuhan) atau sama dengan 2485 kkal per hari. 

b) Protein 

Protein dibutuhkan untuk membangun sel-sel baru 

janin, termasuk sel darah, kulit, rambut, kuku dan jaringan otot. 

Ptotein juga diperlukan plasenta untuk membawa makanan ke 

janin dan juga pengaturan hormon sang ibu dan janin, 

kebutuhan wanita hamil akan protein meningkat sampai 689 g 

dari sebelum hamil. Jumlah protein yang harus tersedia 

sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 g yang 

tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta janin. Di 

Indonesia melalui Widya karya nasional pangan dan gizi VI 

tahun 1998, menganjurkan penambahan protein 12 g per hari 

selama kehamilan. Dengan demikian dalam satu hari asupan 

protein dapat mencapai 75-100 g (12 % dari jumlah kalori), 

atau sekitar 1,3 g/kg berat badan/hari untuk gravid matur. 

c) Vitamin dan mineral 

Vitamin A dalam jumlah optimal diperlukan untuk 

pertumbuhan janin. Vitamin A dalam bentuk retinol 

berkontribusi terhadap kualitas penglihatan anak, vitamin B1 
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dan B2 serta niasin diperlukan dalam proses metbaolisme 

tubuh. Sedangkan vitamin B6 dan B 12 berguna untuk 

mengatur penggunaan protein oleh tubuh. Vitamin C penting 

untuk membantu penyerapan zat besi selama hamil untuk 

mencegah anemia. Untuk pembentukan tulang serta 

persendian janin diperlukan vitamin D yang membantu 

penyerapan kalsium. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan 

tulang dan gigi janin. Sumbernya banyak terdapat pada susu 

dan olahannya serta kacang-kacangan. Vitamin E diperlukan 

untuk pembentukan sel-sel darah merah serta melindungi 

lemak dari kerusakan. Asam folat dibutuhkan di masa awal 

kehamilan. Kekurangan asam folat biasanya akan dikaitkan 

dengan tingginya resiko bayi mengalami BBLR dan bayi lahir 

premature. 

2) Kebutuhan gizi ibu hamil trimester II: 

Kebutuhan gizi pada trimester kedua dan ketiga perlu 

diperhatikan karena terkait erat dengan perkembangan 

intelegensia janin. Pada usia kehamilan 15-20 minggu, otak janin 

mengalami pertumbuhan pesat sekali. Bahkan memasuki minggu 

ke 30 sampai bayi berusia 18 bulan, otak mengalami fase 

pertumbuhan pesat kedua. Memasuki trimester kedua dan ketiga 

ibu hamil membutuhkan zat gizi. Tambahan kaloi pada trimester 

kedua 285 kalori setiap hari dibandingkan sebelum hamil. 

Konsumsi makanan ini setidaknya menghasilkan pertambahan 

bobot sekitar 8-15 kg sampai akhir trimester ketiga. Sejak 
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trimester kedua ini diusahakan untuk menambah bobot 0,5 kg 

setiap minggu. Di akhir bulan kehamilan konsumsi karbohidrat 

(50-60% dari total kalori) diperlukan dalam takaran yang cukup 

untuk persiapan tenaga ibu dalam masa persalinan. 

Protein penting untuk pertumbuhan janin dan plasenta, 

juga untuk memenuhi kebutuhan suplai darah merah. Kebutuhan 

protein didapat dari bahan makanan hewani seperti daging, ikan, 

telur dan nabati seperti kacang-kacangan, tahu dan tempe. 

Vitamin dan mineral tetap dibutuhkan pada trimester kedua. Zat 

besi biasanya mulai dikonsumsi pada kehamilan trimester kedua. 

3) Kebutuhan gizi ibu hamil trimester III: 

Pada trimester ketiga tubuh membutuhkan vitamin B6 

dalam jumlah banyak dibandingkan sebelum hamil. Vitamin ini 

dibutuhkan untuk membentuk protein dari asam amino, darah 

merah, saraf otak dan otot-otot tubuh. Bila protein tercukupi, maka 

kebutuhan vitamin B6 akan tercukupi pula. Makanan yang banyak 

mengandung vitamin B6 ini antara lain ikan. Selain itu konsumsi 

juga bahan yang mengandung omega 3 yang banyak terkandung 

dalam daging ikan tuna dan salmon. Omega 3 juga berperan pada 

perkembangan otak dan relina janin. 

Zink dibutuhkan bagi sistem imunologi (kekebalan) tubuh. 

Konsumsi zink juga dapat menghindari lahirnya janin premature 

dan berperan dalam perkembangan otak janin, terutama trimester 

terakhir. Diduga kekurangan zink menyebabkan bibir sumbing,. 

Makanan yang kaya zink antara lain daging sapid an ikan. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



36 
 

 
 

Ibu hamil kurang gizi dan pertumbuhan janin 

Status gizi ibu sebelum hamil dan selama hamil dapat 

mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila 

status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil 

kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan 

dengan berat badan normal. Bila ibu mengalami kekurangan gizi 

selama hamil akan menimbulkan masalah, baik pada ibu maupun 

janin, seperti diuraikan berikut: 

1. Terhadap ibu 

Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan 

komplikasi pada ibu antara lain anemia, perdarahan, berat badan 

ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. 

2. Terhadap persalinan 

Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat 

mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum 

waktunya (premature), perdarahan setelah persalinan, serta 

persalinan dengan operasi cenderung meningkat. 

3. Terhadap janin 

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat memengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, 

bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada 

bayi, asfiksia intra-partum (mati dalam kandungan) dan lahir 

dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 
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n.  Disproporsi Sefalopelvik (CPD) 

Menurut Verney, 2008, h. 796-798 Disproporsi sefalopelvik 

(cephalopelvic disproportion, CPD), atau disproporsi fetopelvik adalah 

disproporsi antara ukuran janin dan ukuran pelvis yakni ukuran pelvis 

tertentu tidak cukup besar untuk mengakomodasi keluarnya janin 

tertentu melalui pelvis sampai terjadi kelahiran per vaginam. Pelvis 

yang adekuat untuk jalan lahir bagi bayi 2,27 kg mungkin tidak cukup 

besar sebagai jalan lahir untuk bayi 3,2 kg atau pelvis yang cukup 

besar untuk bayi 3,2 kg mungkin tidak cukup besar untuk bayi 3,6 kg.  

Indikasi kemungkinan disproporsi sefalopelvik 

1) Ukuran janin sangat besar 

2) Tipe dan karakteristik khusus tubuh wanita secara umum: 

a) Bahu lebih lebar daripada pinggul, tanpa memerhatikan tinggi 

b) Postur tubuh pendek, seperti kotak 

c) Tangan dan kaki pendek serta lebar (ukuran sepatu memberi 

banyak informasi) 

3) Riwayat fraktur pelvis 

4) Deformitas spinal, contoh skoliosis atau kifosis 

5) Malpresentasi atau malposisi 

Disproporsi sefalopelvik dapat ditandai oleh pola 

persalinan disfungsional, kegagalan kemajuan persalinan, fleksi 

kepala yang buruk, atau kemacetan rotasi internal dan penurunan 

(yaitu deep transverse arrest). Disproporsi sefalopelvik dapat, atau 

tidak dapat disertai pembentukan kaput atau molase. Persalinan 
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disfungsional yang disebabkan oleh disproporsi sefalopelvik dapat 

mengakibatkan kondisi berikut: 

1. Kerusakan pada janin yaitu kerusakan otak 

2. Kematian janin atau neonates 

3. Rupture uterus 

4. Kematian ibu 

5. Infeksi intrauterus 

2. PERSALINAN 

a. Definisi 

Menurut Varney, 2008persalinan adalah rangkaian proses 

yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini 

dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, dan diakhiri dengan 

pelahiran plasenta. 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(janin+uri) yang dapat hidup kedunia luar, dari rahim melalui jalan lahir 

atau dengan jalan lain(Mochtar, 2011;h.69). 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi dari 

dalam rahim kedunia luar melalui jalan lahir atau jalan lain. 

b. Macam-macam persalinan 

1) Persalinan spontan 

Bila persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui 

jalan lahir ibu. 

2) Persalinan buatan 

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya 

ekstraksi vakum, forceps, atau dilakukan operasi Sectio Caesaria. 
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3) Persalinan anjuran 

Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi harus 

berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau 

prostaglandin. 

c. Etiologi persalinan 

Menurut Mochtar, (2011;h.69-70) sebab-sebab yang menimbulkan 

persalinan yaitu: 

1) Teori penurunan hormon 

1-2 minggu sebelum partus, mulai terjadi penurunan hormon 

estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai penenang 

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

pembuluh darah yang menimbulkan his jika kadar progesteron 

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 menjadi besar dan meregang menyebabkan iskemia otot-

otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi utero plasenta. 

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 

Partus dapat pula ditimbulkan dengan: 

a) Gagang laminaria: beberapa laminaria dimasukan kedalam 

kanalis servisis 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 Mochtar, (2011;h.70) 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 janin 

Hal yang menentukan kemampuan untuk melewati jalan lahir dari 

faktor passage adalah: 

a) Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian 

depan jalan lahir seperti: 

(1) Presentasi kepala (verteks, muka, dahi) 

(2) Presentasi bokong (bokong murni/frank breech), bokong 

kaki (complete breech), letak lutut atau letak kaki 

(incomplete breech) 

(3) Presentasi bahu (letak lintang). 
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b) Sikap janin 

Hubungan bagian janin (kepala) dengan bagian janin lainnya 

(badan), misalnya fleksi, defleksi, dan lain-lain. 

c) Posisi janin 

Hubungan bagian/point penentu dari bagian terendah janin 

dengan panggul ibu, dibagi dalam 3 unsur: 

(1) Sisi panggul ibu : kiri, kanan, dan melintang 

(2) Bagian terendah janin : oksiput, sacrum, dagu dan scapula 

(3) Bagian panggul ibu : depan, belakang. 

d) Bentuk/ukuran kepala janin menentukan kemampuan kepala 

untuk melewati jalan lahir 

Bentuk-bentuk oval janin: 

(1) Bentuk oval kepala diameter antero posterior lebih panjang 

(2) Bahu dan badan diameter transversa lebih panjang 

(3) Dua bagian oval tersebut tegak lurus satu sama lain 

3) Faktor jalan lahir 

Jalan lahir dibagi menjadi 2, yaitu  

a) Jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina dan otot rahim. 

b) Jalan lahir keras terdiri dari os.Coxae (tulang innominata), 

os.Sacrum, dan os. Cocygis. 

4) Faktor psikologi 

Menurut (Sondakh, 2013; h.91), menyebutkan perubahan 

psikologi ibu yang muncul pada saat memasuki masa persalinan 

sebagian besar berupa perasaan takut maupun cemas, terutama 

pada ibu primigravida yang umumnya belum mempunyai 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



42 
 

 
 

bayangan mengenai kejadian-kejadian yang akan dialami pada 

akhir kehamilannya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk 

mempersiapkan mental ibu karena perasaan takut akan 

menambah rasa nyeri, serta akan menegangkan otot-otot 

serviksnya dan akan mengganggu pembukaannya. Ketegangan 

jiwa dan badan ibu juga menyebabkan ibu lekas lelah.  

5) Faktor penolong 

Fungsi penolong persalinan sangat berat, yaitu memberikan 

pertolongan bagi dua jiwa yaitu ibu dan anak, serta kesuksesan 

pertolongan tersebut sebagian bergantung pada keadaan petugas 

yang menolongnya, maka sangat penting untuk diadakan 

kualifakasi atau persyaratan bagi petugas yang bekerja di kamar 

bersalin dan penolong persalinan. Dengan demikian, sesuai 

dengan hal tersebut, persyaratan yang diperlakukan adalah 

persyaratan kemampuan, ketrampilan, dan kepribadian (Sondakh, 

2013; h.97).  

e. Tanda–tanda persalinan 

Menurut Mochtar,(2011;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. 

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

kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin. 

d) Perasaan nyeri diperut dan dipinggang 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. 

f. Mekanisme persalinan 

Terdapat tiga faktor penting dalam persalinan yaitu: 

Kekuatan-kekuatan yang ada pada ibu seperti kekuatan his 

dan kekuatan mengejan, keadaan jalan lahir, dan janinnya 

sendiri.Masuknya kepala melintasi pintu atas panggul dalam keadaan 

sinklintismus, ialah bila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan 

bidang pintu atas panggul. Akibat sumbu kepala janin yang eksentrik 

atau tidak simetris, dengan sumbu lebih mendekati suboksiput, maka 

tahanan jaringan di bawahnya terhadap kepala yang akan menurun, 

menyebabkan kepala mengadakan fleksi di dalam rongga panggul. 
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Kepala yang sedang turun menemui diafragma pelvis yang 

berjalan dari belakang atas kebawah depan. Akibat kombinasi 

elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intra uterin disebabkan oleh 

his yang berulang-ulang, maka kepala mengadakan rotasi yang 

disebut putaran paksi dalam dengan suboksiput sebagai hipomoklion, 

kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. 

Pada setiap his vulva lebih membuka dan kepala janin 

semakin terlihat. Perineum menjadi semakin lebar dan tipis, anus 

membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his bersama dengan 

kekuatan mengejan, berturut-turut tampak bregma, dahi, muka, dan 

akhirnya dagu terlahir. Setelah kepala lahir maka kepala melakukan 

rotasi yang disebut putaran paksi luar untuk menyesuaikankedudukan 

kepala dan punggung bayi (Sarwono, 2010;h.310). 

g. Tahapan persalinan 

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu: 

1) Kala I (kala pembukaan) 

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir 

bercampur darah (bloody show) karena serviks mulai membuka 

(dilatasi) dan mendatar (effacement). Kala 1 di bagi atas 2 fase, 

yaitu: 

a) Fase laten: pembukaan serviks yang berlangsung lambat 

sampai pembukaan 3 cm. Lamanya 7-8 jam. 

b) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 

subfase: 

(1) Periode askselerasi: berlangsung 2 jam, pembukaan 

menjadi 4 cm. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



45 
 

 
 

(2) Periode dilatasi maksimal (steady): selama 2 jam, 

pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm. 

(3) Periode deselerasi: berlangsung lambat, dalam waktu 2 

jam pembukaan menjadi 10 cm (lengkap) (Mochtar, 

2011;h.71). 

2) Kala II (kala pengeluaran janin) 

Kepala janin telah turun dan masuk ruang panggul 

sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang 

melalui lengkung refleks menimbulkan rasa mengedan. Karena 

tekanan pada rektum, membuat ibu merasa seperti mau buang air 

besar, dengan tanda anus terbuka, vulva membuka dan perinium 

meregang. Dengan his dan mengedan yang terpimpin, akan lahir 

kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi 

berlangsung selama 1 ½ - 2 jam, pada multi ½ - 1 jam (Mochtar, 

2011;h.71). 

3) Kala III (Kala pengeluaran Uri) 

Kala III berlangsung mulai dari bayi lahir sampai plasenta 

lahir lengkap. Biasanya, plasenta akan lahir dalam 15-30 menit 

(Mochtar, 2011;h.79). 

4) Kala IV 

Kala IV yaitu kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi 

dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama 

terhadap bahaya perdarahan postpartum (Mochtar, 2011;h.73). 
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h. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal 

Asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal (Prawirohardjo. 

2010;h.341) 

1) Kala I 

a) Pemeriksaan detak denyut jantung janin 

b) Pemeriksaan kontraksi uterus 

c) Pemeriksaan nadi 

d) Pemeriksaan dalam 

e) Pemeriksaan penurunan terbawah janin 

f) Pemeriksaan tekanan darah dan temperatur tubuh 

2) Kala II 

Melihat tanda gejala kala dua 

a) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua 

(1) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

(2) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum 

atau vaginanya 

(3) Perineum menonjol 

(4) Vulva-vagina dan sfingter ani membuka 

Menyiapkan Pertolongan persalinan  

1) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial 

siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus 

set. 

2) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 
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3) Melepaskan semua perhiasan yang di pakai di bawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali 

pakai atau pribadi yang bersih. 

4) Memakai satu sarung tangan dengan DTT atau steril untuk 

semua pemeriksaan dalam. 

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

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril) 

dan meletakan kembali di partus set/wadah desinfeksi tingkat 

tinggi atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik. 

Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 

6) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-

hati  

7) Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan servik sudah 

lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 

8) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam 

larutan klorin 0,5% 

9) Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir. 

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan 

meneran 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman 

sesuai dengan keinginannya. 
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12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

untukmeneran. 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai 

doronganyang kuat untuk meneran. 

Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 

cm, letakan handuk bersih diatas perutibu untuk 

mengeringkan bayi. 

15) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah 

bokong ibu. 

16) Membuka partus set. 

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

Menolong kelahiran bayi 

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

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain, 

letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan 

tekananyang lembut dan tidak menghambat pada kepala 

bayi. 

19) Dengan lembut menyeka muka, mulut,dan hidung bayi 

dengan kain atau kassa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



49 
 

 
 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan 

kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi (biparietal).  

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 bawah ke arah perineum, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan 

tersebut. 

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang 

       ada di atas dan punggung ke arah kaki bayi untuk 

       menyangganya saat punggung kaki lahir. 

Penanganan bayi baru lahir 

25) Menilai bayi dengan cepat 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin/IM 

27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3cm dari 

pusat bayi. 

28) Memegang tali pusat dengan satu tangan dan 

memotongnya. 
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29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan selimut yang bersih dan kering. 

30) Memberikan bayi kepada ibunya untuk memulai pemberian 

ASI. 

Oksitosin 

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk mengecek untuk memungkinkan adanya 

bayiyang kedua. 

32) Memberitahu pada ibu bahwa ia akan di suntik. 

33) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan 

suntikanoksitosin 10 unit/IM 

Penegangan tali pusat terkendali 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

35) Meletakkan satu tangan diatas kain yang ada di perut ibu 

untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. 

Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. 

36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Mengeluarkan plasenta 

37) Setelah plasenta lepas lakukan PTT  

38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan 

kelahiranplasenta dengan menggunakan kedua tangan. 

Memegangkedua plasenta dengan dua tangan dan dengan 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



51 
 

 
 

hati-hatimemutar plasenta sehingga selaput ketuban 

terpilin. 

Pemijatan uterus 

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masase uterus. 

Menilai perdarahan 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban, untuk memastikan 

bahwaplasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh.  

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum. 

Melakukan prosedur pascapersalinan 

42) Menilaiulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

denganbaik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan 

kedalam larutan klorin 0,5%. 

44) Menempatkan klem tali pusat di desinfeksi tingkat tinggi atau 

steril atau mengikatkan tali desinfeksi tingkat tinggi dengan 

simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya kedalam 

larutan klorin 0,5%. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 
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49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam. 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan. 

b) Setiap 15 menit pada 1jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

peralatan yang sesuai untuk panatalaksanaan atonia 

uteri. 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan jahitan, 

lakukanpenjahitan dengan anastesi lokal. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung 

kemihsetiap 15 menit selama satu jam pertama dan setiap 

30 menitselama jam kedua pascapersalinan. Memeriksa 

temperaturtubuh ibu sekali setiap jam selama dua jam 

pertamapascapersalinan 

Kebersihan dan keamanan 

53) Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5% 

untuk dekontaminasi(10 menit). 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi kedalam 

tempatsampah yang sesuai. 
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55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi 

tingkattinggi. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih 

dankering. 

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan 

ASI. 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan 

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

58) Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 

0,5%. 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

Dokumentasi 

60) Melengkapi partograf (Prawirohardjo, 2009;h.341-347). 

3. NIFAS 

a. Pengertian 

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, 

mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali 

seperti sebelum hamil (Mochtar. 2011; h.87). 

Masa nifas adalah suatu periode dalam minggu-minggu 

pertama setelah kelahiran, lamanya antara 4 sampai 6 minggu dan 

ditandai oleh banyak perubahan fisiologis. Beberapa ibu mempunyai 

perasaan diabaikan setelah kelahiran karena adanya perhatian baru 

yang terpusat pada bayi (William. 2014;h.674). 

Masa nifas adalah periode pemulihan kembali setelah 

persalinan sampai pulihnya alat-alat kandungan seperti sebelum 

hamil. 
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b. Perubahan sistem reproduksi 

1) Involusi uterus 

Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses 

dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. 

2) Involusi tempat plasenta 

Setelah plasenta lahir, dengan cepat luka mengecil, pada akhir 

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

3) Perubahan ligament 

Setelah bayi lahir, ligament-ligament dan diafragma pelvis fasia 

yang meregang sewaktu kehamilan dan saat melahirkan, kembali 

seperti sedia kala. 

4) Perubahan pada serviks 

Segera setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendor, 

terkulai dan berbentuk seperti corong. 

5) Perubahan pada vulva, vagina, dan perineum 

Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami 

penekanan serta peregangan, setelah beberapa hari persalinan 

kedua organ ini kembali dalam keadaan kendor. 

6) Lochea 

a) Lochea rubra 

Keluar mulai dari hari pertama sampai hari ke tiga postpartum, 

berwarna merah kehitaman. 
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b) Lochea sanguilenta 

Keluar pada hari ketiga sampai ketujuh pascapersalinan, 

berwarna putih bercampur merah. 

c) Lochea serosa 

Muncul pada hari ketujuh sampai hari keempatbelas 

pascapersalinan, berwarna kekuningan atau kecoklatan. 

d) Lochea alba 

Muncul pada hari keempatbelas sampai satu atau dua minggu 

berikutnya, berwarna putih kekuningan 

c. Asuhan kebidanan masa nifas: 

1) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. 

2) Mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi 

komplikasi pada ibu maupun bayinya. 

3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, imunisasi, serta 

perawatan bayi sehari-hari. 

4) Memberikan pelayanan KB. 

d. Tahapan masa nifas 

Tahapan masa nifas yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai 

berikut: 

1) Periode immediate postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Bidan 

melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochea, 

tekanan darah dan suhu. 
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2) Periode early postpartum (24 jam-1 minggu) 

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan 

normal, tidak ada perdarahanlochea tidak berbau busuk, tidak 

demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu 

dapat menyusui dengan baik. 

3) Periode late postpartum (1 minggu-5 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan 

pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB. 

e. Kunjungan masa nifas 

Dalam masa nifas ada 4 kali kunjungan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yaitu sebagai berikut: 

1) Kunjungan nifas 1 (6-8 jam setelah persalinan) 

a) Mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan 

memberi rujukan bila perdarahan berlanjut. 

c) Memberikan konseling kepada ibuatau salah satu anggota 

keluarga mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa 

nifas karena atonia uteri. 

d) Pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu. 

e) Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi 

baru lahir. 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. 
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2) Kunjungan nifas 2 (6 hari setelah persalinan) 

a) Memastikan involusi berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus dibawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal, dan 

tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau kelainan 

pascamelahirkan. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-

tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada 

bayi, cara merawat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi 

agar tetap hangat. 

3) Kunjungan nifas 3 (2 minggu setelah persalinan) 

a) Memastikan involusi berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus dibawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal, dan 

tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau kelainan 

pascamelahirkan. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-

tanda penyulit. 
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e) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada 

bayi, cara merawat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi 

agar tetap hangat. 

4) Kunjungan nifas 4 (6 minggu setelah persalinan) 

a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami 

atau bayinya. 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

f. Adaptasi psikologi masa nifas 

Fase-fase dalam masa nifas pasca persalinanmenurut Jannah, 

(2011;h.14-16): 

1) Taking in 

Fase ini berlangsung 1 sampai 2 hari setelah melahirkan dimana 

ibu hanya memperhatikan perubahan yang terjadi pada dirinya 

saja dan sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian atas 

kelahiran bayinya tetapi sulit mengontrol emosi akibat kelelahan 

dan membutuhkan banyak asupan nutrisi untuk proses pemulihan 

serta merupakan periode yang masih ketergantungan untuk 

segala kebutuhannya disediakan oranglain. 

2) Taking hold 

Fase ini berlangusung antara 3-10 hari setelah melahirkan, ibu 

mulai memfokuskan perhatian, semangat untuk berlatih ban 

belajar cara perawatan bayinya dan mulai mempunyai keinginan 

untuk bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri dan mulai 

terbuka untuk menerima saran dan masukan kesehatan untuk 

bayi dan dirinya. 
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3) Letting go 

Fase ini berlangsung setelah 10 hari postpartum dan mulai 

menerima tanggungjawabnya sebagai ibu, adanya keinginan 

keras untuk merawat bayi dan dirinya 

g. Komplikasi masa nifas 

1) Perdarahan pervaginam 

2) Infeksi masa nifas 

3) Sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur 

4) Pembengkakan di wajah atau ekstremitas 

5) Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih 

6) Payudara yang berubah menjadi merah, panas dan terasa sakit 

7) Kehilangan nafsu makan 

8) Rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di kaki 

9) Merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya atau 

dirinya sendiri. 

4. BAYI BARU LAHIR 

a. Pengertian bayi baru lahir 

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). 

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

minggu dengan berat badan sekitar 2500-3000 gram dan panjang 

badan sekitar 50-55 cm (Sondakh, 2013; h.150). 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan 

dengan berat badan 2500 gram sampai 4000 gram. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



60 
 

 
 

b. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

Segera setelah dilahirkan, bayi diletakkan di dada atau perut 

atas ibu selama paling sedikit satu jam untuk memberi kesempatan 

pada bayi untuk mencari dan menemukan puting susu ibunya. 

Manfaat IMD bagi bayi adalah membantu stabilisasi pernafasan, 

mengendalikan suhu tubuh bayi lebih baik dibandingkan dengan 

inkubator, menjaga kolonisasi kuman yang aman untuk bayi dan 

mencegah infeksi nosokomial, kadar bilirubin bayi juga lebih cepat 

normal karena pengeluaran mekonium lebih cepat sehingga 

menurunkan insiden ikterus bayi baru lahir. 

Kontak kulit dengan kulit juga membuat bayi lebih tenang 

sehingga didapat pola tidur yang lebih baik. Dengan demikian, berat 

badan dapat mengoptimalkan pengeluaran hormon oksitosin, 

prolaktin, dan secara psikologis dapat menguatkan ikatan batin antara 

ibu dan bayi (Sarwono, 2010;h.369). 

c. Adaptasi fisiologis bayi baru lahir 

1) Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi, yaitu: 

a) Periode ini merupakan fase tidak stabil selama 6-8 jam 

pertama kehidupan, yang akan dilalui oleh seluruh bayi 

dengan mengabaikan usia gestasi atau sifat persalinan atau 

melahirkan. 

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

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

pernapasan cuping hidung yang berlangsung sementara, 

retraksi, serta suara seperti mendengkur dapat terjadi. Denyut 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



61 
 

 
 

jantung dapat mencapai 180 x/menit selama beberapa menit 

kehidupan. 

c) Setelah respon awal ini, bayi baru lahir akan menjadi tenang, 

relaks, dan jatuh tertidur. Tidur pertama ini (dikenal sebagai 

fase tidur) terjadi dalam 2 jam setelah kelahiran dan 

berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. 

d) Periode kedua reaktivitas, dimulai ketika bayi bangun, ditandai 

dengan respon berlebihan terhadap stimulus, perubahan 

warna kulit dari merah muda menjadi agak sianosis, dan 

denyut jantung cepat. 

e) Lendir mulut dapat menyebabkan masalah yang bermakna, 

misalnya tersedak atau aspirasi, tercekik, dan batuk. 

2) Adaptasi pernapasan 

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

a) Faktor-faktor fisik, meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang kolaps 

(misalnya perubahan dalam gradient tekanan). 

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

dan penurunan suhu). 

c) Faktor-faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah (misalnya 

penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar karbon dioksida, 

dan penurunan ph). 

Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. Respon 

reflex terhadap obstruksi nasal dan membuka mulut untuk 
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mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar bayi 

sampai 3 minggu setelah kelahiran. 

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 

30 detik sesudah kelahiran. Pernapasan timbul sebagai akibat 

aktivitas normal system saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh 

beberapa rangsangan lainnya (Sondakh, 2013; h.150-151). 

3) Adaptasi kardiovaskuler 

a) Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis pada 

tangan, kaki, dan sekitar mulut). 

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

x/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. 

Berkembangnya paru-paru pada alveoli akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen. Sebaliknya, tekanan karbon 

dioksida akan mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan resistansi pembuluh darah dari arteri 

pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus 

tertutup. Setelah tali pusat dipotong, aliran darah dari plasenta 

terhenti dan foramen ovale tertutup (Sondakh, 2013; h.151-

152). 

4) Adapatasi neurologis 

a) System neurologis bayi secara anatomic atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. 
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b) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang 

buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas. 

c) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Saat bayi tumbuh, 

perilaku yang lebih kompleks (misalnya kontrol kepala, 

tersenyum, dan meraih dengan tujuan) akan berkembang. 

d) Refleks bayi baru lahir merupakan indikator penting 

perkembangan normal. 

5) Adaptasi gastrointestinal 

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

kehidupan ekstra uterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

b) Perkembangan otot-otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 

c) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai, 

pencernaan dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak 

adekuatnya enzim-enzim pankreas 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. 
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6) Adaptasi ginjal 

Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus. Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi 

baru lahir yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk 

berespon terhadap stressor. 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. 

7) Adaptasi hati 

Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu 

setelah lahir, hati terus membantu pembentukan darah. Selama 

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 vaskular dan menembus jaringan 

ekstravaskular lainnya (misalnya kulit, sklera, dan membrane 

mukosa oral) mengakibatkan warna kuning yang disebut jaundice 

atau ikterus. 
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8) 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 A hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan, kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI, IgA 

juga tidak terdapat dalam saluran GI (Varney, 2008; 

h.886). 

9) Perubahan termoregulasi dan metabolik 

a) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat celcius 

karena lingkungan eksternal lebih dingindaripada suhu pada 

rahim. 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan 

kulit yang besar dibandingkan dengan berat badan, 

menyebabkan bayi mudah untuk menghantarkan panas pada 

lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang dingin 

terjadu melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. 
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d) Trauma dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam 

hubungan dengan asidosis metabolik dapat bersifat 

mematikan, bahkan bayi cukup bulan yang sehat (Varney, 

2008;h.886). 

d. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

Tanda-tanda bayi lahir normal menurut Sondakh, (2013; h.150) yakni: 

1) Lahir aterm antara 37-42 minggu 

2) Berat badan 2500 gram-4000 gram 

3) Panjang badan 48-52 cm 

4) Lingkar dada 30-38 cm 

5) Lingkar kepala 33-35 cm 

6) Lingkar lengan 11-12 cm 

7) Frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit 

8) Pernapasan 40-60 x/menit 

9) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang 

cukup 

10) Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna 

11) Kuku agak panjang dan lemas 

12) Nilai apgar >7 

13) Gerak aktif 

14) Bayi lahir langsung menangis kuat 

15) Genetalia: testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia 

mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 

16) Reflek isap, menelan, dan morro telah terbentuk 
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17) Eliminasi, urin, dan mekoneum normalnya keluar pada 24 jam 

pertama. Mekoneum memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket. 

e. Reflek pada bayi normal 

1) Reflek rooting (mencari putting susu dengan rangsangan taktil 

pada pipi dan daerah mulut) sudah terbentuk dengan baik 

2) Reflek sucking (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan baik 

3) Reflek morro (gerakan memeluk bila dikagetkan) sudah terbentuk 

dengan baik 

4) Reflek grasping (menggenggam) sudah baik 

f. Tahapan bayi baru lahir 

Menurut Vivian, (2011; h.3) tahapan bayi baru lahir ada 3 tahap, 

yakni: 

1) Tahap I terjadi segera setelah lahir, selama menit-menit pertama 

kelahiran. Pada tahap ini digunakan sistem scoring apgar untuk 

fisik dan scoring gray untuk interaksi bayi dan ibu. 

2) Tahap II disebut tahap transisional reaktivitas. Pada tahap II 

dilakukan pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya 

perubahan perilaku. 

3) Tahap III disebut tahap periodik, pengkajian dilakukan setelah 24 

jam pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh. 

g. Tanda bahaya pada bayi baru lahir 

1) Asfiksia 

Asfiksia berarti hipoksia yang progresif, penimbunan CO2, dan 

asidosis. Apabila proses ini berlangsung terlalu jauh juga dapat 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



68 
 

 
 

mengakibatkan kerusakan otak atau kematian. Asfiksia akan 

bertambah buruk apabila penangan bayi tidak dilakukan secara 

sempurna, sehingga tindakan keperawatan dilaksanakan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi gejala lanjut 

yang akan timbul (Saifuddin, 2009;h. 347) 

2) Hipotermia/Hipertermia 

a) Hipotermia 

Suhu normal bayi baru lahir berkisar 36,5°C-37,5°C (suhu 

ketiak). Gejala awal hipotermia apabila suhu < 36°C atau 

kedua kaki dan tangan teraba dingin. Bila seluruh tubuh bayi 

teraba dingin maka bayi sudah mengalami hipotermia sedang 

(suhu 32°C-36°C). Disebut hipotermia kuat apabila suhu tubuh 

bayi < 32°C. untuk mengukur suhu hipotermia diperlukan 

thermometer ukuran rendah yang dapat mengukur sampai 

25°C. 

Gejala hipotermia bayi baru lahir adalah: 

(1) Bayi tidak mau minum/menetek 

(2) Bayi tampak lesu atau mengantuk saja 

(3) Tubuh bayi teraba dingin 

(4) Dalam keadaan berat, denyut jantung bayi menurun dan 

kulit tubuh bayi mengeras (sklerema). 

Penanganan hipotermia bayi baru lahir: 

(1) Segera menghangatkan bayi didalam incubator atau 

melalui penyinaran lampu, karena bayi hipotermi mudah 

sekali meninggal. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



69 
 

 
 

(2) Menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu. 

(3) Menggunakan selimut atau kain hangat yang disetrika 

terlebih dahulu untuk menutupi tunuh bayi dan ibu. 

(4) Biasanya bayi hipotermi menderita hipoglikemia, sehingga 

bayi diberi ASI sedikit-sedikit tapi sering. Bila bayi tidak 

menghisap, diberi infus glukosa 10% sebanyak 60-8- ml/kg 

per hari(Saifuddin, 2009;h.373). 

b) Hipertermia 

Lingkungan yang terlalu panas juga berbahaya bagi bayi. 

Keadaan ini terjadi bila bayi diletakkan di dekat api atau dalam 

ruangan yang berudara panas.  

Gejala hipertermi bayi baru lahir: 

(1) Suhu tubuh bayi >37,5°C 

(2) Frekuensi pernafasan bayi > 60 x/menit 

(3) Tanda-tanda dehidrasi yaitu berat badan menurun, turgor 

kulit kurang, banyaknya air kemih berkurang. 

Penanganan Hipertermia bayi baru lahir: 

(1) Bayi dipindahkan keruangan yang sejuk dengan suhu 

kamar seputar 26°C-28°C. 

(2) Tubuh bayi diseka dengan kain basah sampai suhu tubuh 

bayi normal (jangan menggunakan air es). 

(3) Memberikan cairan dekstore : NaCL= 1:4 secara intravena 

sampai dehidrasi teratasi. 

(4) Antibiotika diberikan apabila ada infeksi(Saifuddin, 

2009;h.375) 
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3) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Menurut Saifuddin (2009; h. 376-377) Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir 

<2500 gram (sampai dengan 2499 gram). Penanganan Bayi berat 

lahir rendah adalah 

a) Mempertahankan suhu dengan ketat, karena BBLR mudah 

mengalami hipotermia. 

b) Mencegah infeksi dengan ketat. 

c) Pengawasan nutrisi/ASI, karena refleks menelan pada BBLR 

belum sempurna. 

d) Penimbangan ketat, perubahan berat badan mencerminkan 

kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan 

tubuh. 

4) Ikterus 

Ikterus adalah diskolorisasi kuning pada kulit atau organ lain 

akibat penumpukan bilirubin.Ikterus pada bayi baru lahir dapat 

merupakan suatu gejala fisiologis atau dapat merupakan hal yang 

patologis.  

a) Ikterus fisiologis adalah 

(1) Ikterus yang timbul pada hari kedua dan ketiga. 

(2) Tidak mempunyai dasar patologis. 

(3) Kadarnya tidak melampaui kadar yang membahayakan. 

(4) Tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi 

b) Ikterus patologis adalah 

(1) Ikterus yang mempunyai dasar patologis. 
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(2) Kadar bilirubinnya mencapai nilai hiperbilirubinemia 

(Muslihatun, 2010; h.186). 

5) Tetanus Neunatorum 

Penyakit tetanus neunatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi 

pada neonatus (bayi berusia kurang 1 bulan) yang disebabkan 

oleh Clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin 

(racun) dan menyerang system saraf pusat Muslihatun (2010; 

h.193) dan Saifuddin (2009; h.388). 

Faktor risiko untuk terjadinya Tetanus Neunatorum: 

a) Pemberian imunisasi tetanus Toksoid (TT) pada ibu hamil 

tidak dilakukan, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan 

program. 

b) Pertolongan persalinan tidak memenuhi syarat-syarat. 

c) Perawatan tali pusat tidak memenuhi persyaratan kesehatan. 

Gejala klinik Tetanus Neunatorum antara lain 

a) Bayi yang semula dapat menetek menjadi sulit menetek 

karena kejang otot rahang dan faring (tenggorok). 

b) Mulut bayi mencucu seperti mulut ikan. 

c) Kejang terutama apabila terkena rangsang cahaya, suara dan 

sentuhan. 

d) Kadang-kadang disertai sesak nafas dan wajah bayi membiru. 

Penanganan : 

a) Mengatasi kejang dengan memberikan suntikan anti kejang 
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b) Menjaga jalan napas tetap bebas dengan membersihkan jalan 

napas. Pemasangan spatel lidah yang dibungkus kain untuk 

mencegah lidah tergigit. 

c) Mencari tempat masuknya spora tetanus, umumnya di tali 

pusat atau ditelinga. 

d) Mengobati penyebab tetanus dengan anti tetanus serum 

(ATS) dan antibiotika. 

e) Perawatan adekuat: kebutuhan oksigen, makanan, 

keseimbangan cairan dan elektrolit. 

f) Penderita/bayi ditempatkan dikamar yang tenang dengan 

sedikit sinar(Muslihatun, 2010; h.193; Saifuddin, 2009; h.388). 

h. Asuhan pada bayi bayi baru lahir 

1) Menjaga kehangatan tubuh bayi dan mencegah hipotermia 

2) Memberikan kontak dini dengan ibu (IMD) 

3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI dan perawatan tali 

pusat 

4) Menunda memandikan bayi baru lahir sampai tubuh bayi stabil 

5) Menghindari kehilangan panas pada bayi baru lahir 

i. Kunjungan neonatus 

Terdapat minimal tiga kali kunjungan ulang bayi baru lahir: 

1) Pada usia 6-48 jam (kunjungan neonatal 1) 

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

3) Pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatal 3) (Annonymous, 2013; 

h.56). 
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Menurut buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan 

dasar dan rujukan, (2013; h.56) yang dilakukan bidan dalam 

melakukan kunjungan neonatal yaitu: 

1) Lakukan pemeriksaan fisik, timbang berat, periksa suhu, dan 

kebiasaan makan bayi. 

2) Periksa tanda bahaya dan tanda infeksi, bila terdapat tanda 

bahaya dan tanda infeksi rujuk bayi ke fasilitas kesehatan yang 

lebih lengkap. 

3) Pastikan ibu memberikan ASI eksklusif. 

4) Tingkatkan kebersihan dan berikan imunisasi pada waktunya. 

5. MASA ANTARA (KB) 

a. Pengertian keluarga berencana 

Keluarga berencana merupakan upaya peningkatan 

kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang 

bahagia sejahtera. 

Keluarga berencana merupakan suatu usaha menjarangkan 

atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan 

menggunakan kontrasepsi (Sulistyawati, 2013; h.13). 

Menurut WHO, keluarga berencana merupakan tindakan yang 

membantu individu untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang 

diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan 

jumlah anak dalam keluarga. 

Keluarga berencana adalah upaya untuk menjarangkan anak 

dan mengatur jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. 
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b. Tujuan keluarga berencana 

Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai 

dengan kekuatan sosial 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 (Sulistyawati, 

2013; h.13). 

c. Penapisan sebelum pemberian metode kontrasepsi 

1) Penapisan metode kontrasepsi hormonal (pil,suntik,implant) 

Penapisan yang dilakukan pada calon askeptor baru 

kontrasepsi hormonal yaitu dengan menanyakan kepada klien 

apakah hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih, menyusui dan 

kurang dari 6 minggu pasca bersalin, mengalami perdarahan 

bercak antara haid setelah senggama, ikterus kulit atau sklera 

mata, nyeri kepala hebat atau gangguan visual, nyeri hebat pada 

betis, paha atau dada dan tungkak bengkak, tekanan darah diatas 

160 mmHg (sistolik) atau 90 mmHg (diastolik), terdapat masa atau 

benjolan pada payudara, sedang minum obat-obat epilepsi, jika 

didapati salah satu dari hal tersebut maka penggunaan 

kontrasepsi hormonal tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. 

2) Penapisan kontrasepsi AKDR 

Penapisan yang dilakukan pada calon akseptor 

kontrasepsi AKDR yaitu dengan menanyakan kepada klien 

apakah hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih, klien maupun 

pasangan mempunyai pasangan seks lain, menderita infeksi 
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menular seksual IMS, penyakit radang panggul atau kehamilan 

ektopik, mengalami haid banyak, haid lama, dismenorea berat 

yang membutuhkan analgetik dan atau istirahat baring, 

perdarahan bercak haid atau setelah senggama, gejala penyakit 

jantung atau kongenital. Jika ditemukan salah satu dari hal 

tersebut maka penggunaan kontrasepsi AKDR tidak dianjurkan 

atau tidak diperbolehkan.  

3) Penapisan metobe mantap 

Tubektomi 

Penapisan yang dilakukan yaitu apakah keadaan umum 

klien baik, tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru, ginjal, 

tekanan darah <160/100 mmHg, berat badan 35-85 kg, riwayat 

SC (tanpa perlekatan) riwayat radang panggul, kehamilan ektopik, 

apendiksitis dalam batas normal, HB ≥8 gr% jika didapat tanda-

tanda tersebut, tubektomi dapat dilakukan dilakukan di fasiitas 

rawat jalan. 

d. Macam-macam alat kontrasepsi 

1) Alat kontrasepsi non hormonal menurut Affandi, (2012; h.MK-1): 

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. 
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(2) Keuntungan kontrasepsi 

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

pasca persalinan) 

(b) Segera efektif 

(c) Tidak mengganggu senggama 

(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 

(a) Untuk bayi: Mendapat kekebalan pasif (mendapatkan 

antibody perlindungan lewat ASI, Sumber asupan gizi 

yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang 

bayi yang optimal, Terhindar dari keterpaparan 

terhadap kontaminasi dari air susu atau formula, atau 

alat minum yang dipakai 

(b) Untuk ibu: Mengurangi perdarahan pasca persalinan, 

Mengurangi resiko anemia, Meningkatkan hubungan 

psikologik ibu dan bayi 

(4) Keterbatasan 

(a) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar 

segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan 

(b) Mungkin sulit dilksanakan karena kondisi sosial 

(c) Efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau 

sampai dengan 6 bulan 
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(d) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis 

B/HBV dan HIV/AIDS 

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 

(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 

(a) Meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga 

berencana 

(b) Untuk pasangan memungkinkan hubungan lebih dekat 

dan pengertian yang sangat dalam 

(4) Keterbatasan 

(a) Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan 

pasangan untuk melakukan senggama terputus setiap 

melaksanakannya (angka kegagalan 4-27 kehamilan 

per 100 perempuan per tahun) 
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(b) Efektivitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 

24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis 

(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 

(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 

(a) Memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-Kb 

(b) Dapat mencegah penularan IMS 

(c) Mencegah ejakulasi dini 
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(d) Membantu mencegah terjadinya kanker serviks 

(mengurangi iritasi bahan karsinogenik eksogen pada 

serviks) 

(e) Saling berinteraksi sesama pasangan 

(f) Mencegah imuno infertilitas 

(4) Keterbatasan 

(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 menurut Affandi, (2012; h.MK-30): 

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). 
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(b) Resiko terhadap kesehatan sangat kecil 

(c) Tidak mengganggu hubungan seksual 

(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 

menggunakannya 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 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



81 
 

 
 

(2) Keuntungan non kontrasepsi 

(a) Mengurangi jumlah perdarahan 

(b) Mengurangi nyeri saat haid 

(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 

(1) Definisi 

Implant adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, 

tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan 

antara tiga hingga lima tahun. 

(2) Mekanisme kerja 

Implant mencegah terjadinya kehamilan melalui berbagai 

cara. Seperti kontrasepsi progestin pada umumnya, 

mekanisme utamanya adalah menebalkan mucus serviks 

sehingga tidak dapat dilewati oleh sperma. 

d) AKDR dengan progestin 

Jenis AKDR yang mengandung hormone steroid adalah 

prigestase yang mengandung progesterone dari mirena yang 

mengandung levonogestrel. 
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(1) Cara kerja 

(a) Endometrium mengalami transformasi yang ireguler, 

epitel atrofi sehingga mengganggu implantasi. 

(b) Mencegah terjadinya pembuahan dengan mengeblok 

bersatunya ovum dengan sperma. 

(c) Mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba falopii. 

(d) Menginaktifkan sperma. 

(2) 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 

(3) Keuntungan non kontrasepsi 

(a) Mengurangi nyeri haid 

(b) Dapat diberikan pada usia perimenopause 

(c) Mengurangi jumlah darah haid 

(d) Sebagai pengobatan alternative pengganti operasi 

pada perdarahan uterus 

(4) Keterbatasan 

(a) Diperlukan pemeriksaan dalam dan penyaringan infeksi 

genetalia sebelum pemasangan AKDR 

(b) Mahal 

(c) Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi 

amenorea 
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B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara 7 langkah Varney 

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan 

tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan 

lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. 

Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka 

pikir yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan 

secara sistematis, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data, 

menegakkan diagnosis kebidanan, menyusun rencana asuhan, 

melaksanakan rencana asuhan, mengevaluasi keefektifan pelaksanaan 

rencana asuhan, dan mendokumentasikan asuhan. 

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu proses 

penyelesaian masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis di dalam 

mengantipasi masalah. Manajemen kebidanan menurut varney ada 7 

langkah, yaitu: 

Langkah I: Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien 

secara lengkap.data yang dikumpulkan antara lain: 

1. Keluhan klien 

2. Riwayat kesehatan klien 

3. Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan 

4. Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 
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5. Meninjau data laboratorium. Pada langkah ini, dikumpulkan semua 

informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan 

kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal 

secara lengkap. 

Langkah II: Interpretasi Data Dasar 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan 

semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemkan diagnosis 

atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam 

lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar 

diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien 

ditemukan dari hasil pengkajian. 

Langkah III: Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial 

lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah 

terindentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat melakukan 

antisipasi agar diagnosis atau masalah tersebut tidak terjadi. Selain itu, 

bidan harus bersiap-siap apabila diagnosis atau masalah tersebut benar-

benar terjadi. 

Langkah IV: Identifikasi Kebutuhan yang Memerlukan Penanganan 

Segera 

Pada langkah ini, yang dilakukan bidan adalah mengidentifikasi perlunya 

tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau 

ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan 

kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riska Afrianti, Kebidanan DIII UMP, 2016



85 
 

 
 

tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi 

yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi. 

Langkah V: Perencanaan Asuhan yang Menyeluruh 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan 

berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang 

menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari 

kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga 

dari apa yang akan diperkirakan terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan 

konseling dan apakah perlu merujuk klien. Setiap asuhan yang 

direncanakan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan 

pasien. 

Langkah VI: Pelaksanaan 

Pada langkah keenam ini, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 

rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 secara aman dan 

efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau anggota tim kesehatan 

yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri, bidan tetap memikul 

tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam situasi ini, 

bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan 

demikian, bidan harus bertanggungjawab atas terlaksananya rencana 

asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut. 

Langkah VII: Evaluasi 

Pada langkah terakhir ini, yang dilakukan oleh bidan adalah: 

a. Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang 

mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah 
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benar-benar terlaksana atau penuhi sesuai dengan kebutuhan yang 

telah teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. 

b. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk 

mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak efektif (Mangkuji, 

2012. h; 2-6). 

2. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP 

Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Assessment, Planning) 

a. Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi 

yang sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi 

suatu rencana asuhan. 

b. Metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan 

kebidanan guna menyusun dokumentasi asuhan. 

c. SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita 

mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh. 

SOAP 

1. Subjektif 

a. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui 

anamnesis 

b. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi 

mengenai kekhawatiran dan keluhannya) 

c. Pada orang yang bisu, dibelakang data diberi tanda “O” atau “X” 

2. Objektif 

a. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien 

b. Hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostik lain 

c. Informasi dari keluarga atau orang  
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3. Assessment 

a. Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan 

data) data subjektif dan objektif 

b. Diagnosis atau masalah 

c. Diagnosis atau masalah potensial 

d. Antisipasi diagnosis atau maslah potensial atau tindakan seger 

4. Planning 

Pendokumentasian tindakan (I) dan evaluasi (E), meliputi: asuhan 

mandiri, kolaborasi, tes diagnostic atau laboratorium, konseling, dan 

tindak lanjut (follow up) (Mangkuji, 2012; h.8). 

C. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN DAN KOMPETENSI BIDAN 

1. Landasan hukum kewenangan bidan 

Landasan hukum kewenangan bidan diatur dalam Peraturan Mentri 

Kesehatan Republik Indonesia No 1464/MENKES/PER/X/2010 

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN 

Pasal 9 Bidan dalam mengijinkan praktek berwenang untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi: 

1. Pelayanan kesehatan ibu 

2. Pelayanan kesehatan anak 

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Kb 

Pasal 10 1. Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa pra hamil, 

kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui 

dan masa antara dua kehamilan. 
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2. Pelayanan kesehatan ibu meliputi: 

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

b. Pelayanan pada masa antenatal pada hamil normal 

c. Pelayanan persalinan normal 

d. Pelayanan ibu nifas normal 

e. Pelayanan ibu menyusui 

f. Pelayanan konseling antara 2 kehamilan 

Pasal 11 1. Pelayanan kesehatan anak yang dimaksud diberikan 

pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra 

sekolah 

2. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

berwenang untuk 

a. Melakukan asuhan BBL normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, IMD, injeksi vit. K1, perawatan 

BBL pada masa neonatal (0-28 hari) dan perawatan 

tali pusat 

b. Penanganan hipotermi pada BBL dan segera rujuk. 

c. Penanganan gadar dan dilanjutkan merujuk 

d. Penanganan imunisasi rutin sesuai program 

pemerintah 

e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan 

pra sekolah 

f. Pemberian konseling dan penyuluhan 

g. Pemberian surat keterangan kelahiran 

h. Pemberian surat keterangan kematian 
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Pasal 12 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

perempuan dan Kb berwenang untuk: 

1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan 

reproduksi perempuan dan Kb 

2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

Pasal 13 Setelah kewenangan sebagaimana pasal 10, 11, 12, bidan 

yang menjalankan program pemerintah berwenang 

melakukan pelayanan kesehatan meliputi: 

1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, AKDR dan 

memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit 

2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus 

penyakit kronis tertentu dilakukan supervise dokter 

3. Penanganan bayi dan anak balita sesuai pedoman yang 

ditetapkan 

4. Melakukan pembinaaan PSM di bidang kesehatan ibu 

dan anak usia sekolah dan remaja dan penyehatan 

lingkungan 

5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra 

sekolah, dan anak sekolah 

6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan 

penyuluhan terhadap IMS termasuk pemberian kondom 

dan penyuluhan lainnya 

8. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui informasi 

dan edukasi 
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9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program 

pemerintah 

Pasal 20 1. Dalam melaksanakan tugas bidan wajib melakukan 

pencatatan dan pelaporan. 

2. Pelaporan dimaksud ditujukan ke puskesmas wilayah 

tempat praktek. 

3. Dikecualikan untuk bidan yang bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan 

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). 

2. Lingkup Praktik Bidan 

Dalam menjalankan praktiknya, bidan mempunyai ruang lingkup yang 

meliputi: 

a. 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. 

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

memberikan layanan kepada pasangan usia subur, yang meliputi: 
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1) Memberikan alat dan obat kontasepsi jenis oral 

2) Memberikan suntikan 

3) Memasang alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 

4) Memasang alat kontrasepsi bawah kulit 

5) Memberikan kondom 

6) Memberikan konseling/penyuluhan kontrasepsi 

7) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim 

8) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit  

c. Memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hal ini 

bidan melakukan hal yang mencakup: 

1) Pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan 

anak 

2) Pemantauan tumbuh kembang anak 

3) Pelaksanaan layanan kebidanan komunitas 

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

dan penyuluhan tentang infeksi menular seksual (IMS), 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 

(NAPZA), serta penyakit lainnya. 

d. Memberikan pertolongan pada kasus kegawatdaruratan. Dalam hal 

ini, bidan melakukan tindakan pertolongan penyelamatan jiwa bagi 

pasien. 

3. Hak dan kewajiban bidan 

Dalam memberikan asuhan kebidanan pada kliennya, bidan berhak : 

a. Mendapatkan perlindungan hukum 

b. Bekerja sesuai standar profesi 
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c. Menolak keinginan pasien dan keluarga yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi 

d. Memiliki privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan 

e. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan 

jabatan 

f. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui 

pendidikan atau pelatihan 

g. Mendapat kompetensi kesejahteraan yang sesuai. 

Disamping beberapa hak bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan 

kepada kliennya, ada pula kewajiban yang harus dilakukannya, antara 

lain: 

a. Mematuhi peraturan RS atau tempat bekerja 

b. Memberikan pelayanan sesuai standar profesi 

c. Merujuk pasien dengan penyulit ke tingkat yang lebih tinggi 

d. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau 

keluarga 

e. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah 

sesuai keyakinannya 

f. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien. 

4. Standar Kompetensi Bidan 

Standar kompetensi bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor:369/MENKES/SK/III/2007 

Kompetensi ke 1 Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dan ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat 

dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang 
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bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi 

baru lahir dan keluarganya. 

Kompetensi ke 2 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan 

pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, 

perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

Kompetensi ke 3 Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang 

meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari 

komplikasi tertentu. 

Kompetensi ke 4 Bidan memberikan asuhan yang 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. 

Kompetensi ke 5 Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui 

yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat. 

Kompetensi ke 6 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 

bulan. 

Kompetensi ke 7 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan–5 
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bulan). 

Kompetensi ke 8 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan 

komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat 

sesuai dengan budaya setempat. 

Kompetensi ke 9 Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu 

dengan gangguan sistem reproduksi. 
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