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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kehamilan 

1. Pengertian 

     Menurut Prawirohardjo (2009; h. 89) masa kehamilan mulai dari 

konsepsi sampai lahir janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 

minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Periode 

antepartum adalah periode kehamilan yang dihitung sejak hari pertama haid 

terakhir (HPHT) hingga dimulainya persalinan sejati. Yang menandai awal 

periode antepartum (Varney, 2006; h. 492). 

2. Tanda-tanda kehamilan 

Tanda-tanda kehamilan (Hani dkk, 2011; h. 72). 

a. Tanda tidak pasti 

Tanda tidak pasti adalah perubahan-perubahan fisiolog dapat dikenali 

dari pengakuan atau yang dirasakan oleh wanita hamil seperti: 

1) Amenorea (berhenti menstruasi) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel de graaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. 

2) Mual 

Pengaruh esterogen dan progesterone terjadi pengeluaran asam 

lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang 

terjadi terutama padapagi hari yang disebut morning sicknes. 

3) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan 

yang demikian yang disebut ngidam. 

4) Syncope (pingsan) 

Terjadi gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan 

syncope atau pingsan. 
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5) Kelelahan  

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan 

kecepatan basal metabolism pada kehamilan, yang akan 

meningkatkan seiring pertambahan usia kehamilan akibat aktivitas 

metabolis hasil konsepsi. 

6) Payudara tegang 

Esterogen meningkatkan perkembangan sistem  ductus pada 

payudara sedangkan progesterone menstimulasi perkembangan 

system alveolar payudara. 

7) Sering miksi 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh dan sering miksi. 

8) Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltik usus 

sehingga kesulitan untuk BAB. 

9) Pigmentasi kulit 

Pigmentasi kulit terjadi pada kehamilan lebih dari 12 minggu.Terjadi 

akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang 

melanofor dan kulit. 

10) Varises (penampakan pembuluh darah vena) 

Pengaruh esterogen dan progresteron menyebabkan pelebaran 

pembuluh darah terutama wanita yang mempunyai bakat. 

b. Tanda kemungkinan 

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan fisiologis yang 

dapat di ketahui oleh pemriksa  dengan melakukan pemeriksaan fisik 

pada wanita hamil (Hani dkk, 2011; h. 74). Tanda kemungkinan ini 

terdiri atas hal-hal berkut ini. 

1) Pembesaran perut. 

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan ke 

empat kehamilan. 
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2) Tanda Hegar. 

Tanda Hegar adalah pelunakan dan dapat ditannya isthmus uteri. 

3) Tanda Goodel. 

Adalah pelunakan seviks. Pada wanita yang tidak hamil seviks 

seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak 

seperti bibir. 

4) Tanda chadwicks. 

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa 

vagina termasuk juga porsio dan serviks. 

5) Tanda Piscaseck. 

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris.Terjadi karena 

ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehinga 

daerah tersebut bekembang lebih dulu. 

6) Kontraksi Braxton Hicks. 

Merupakan peregangan sel-sel otot uterus, akibat meningkatnya 

actomysin di dalam otot uterus. Kontraksi ini tidak beritmik, 

sporadic, tidak nyeri, biasanya timbul pada kehamilan delapan 

mingu, tetapi baru dapat di amati dari pemeriksa abdominal pada 

trimester ketiga. Kontraksi ini akan terus meningkat frekunsinaya, 

lamanya, dan kekuatanya sampai mendekati persalinan. 

7) Teraba Ballotement. 

Ketakutan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam cairan ketuban yang dapat di rasakan oleh tangan 

pemeriksa. Hal ini harus ada pada pemeriksaan kehamilan karna 

perabaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena 

dapat saja merupakan myoma uteri. 

8) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif. 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya Human 

Chorionic Gonadotropin (HCG) yang di produksi oleh 

sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormon ini disekresi di 

peredaran darah ibu (pada plasma darah), dan diekskresi pada 
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urine ibu. Hormon ini dapat mulai dideteksi 26 hari setelah 

konsepsi dan meningkat dengan cepat pad harike 30-60. Tingkat 

tertingi pada hari 60-70 usia gestasi, kemudian menurun pada hari 

ke 100-130. 

c. Tanda Pasti 

Tanda pasti adalah tanda yang menunjukan keberadaan janin, yang 

dapat dilihat  langsung oleh pemeriksa (Hani dkk, 2011; h. 75). 

Tanda pasti kehamilan terdiri atas hal-hal berikut ini. 

1) Gerakan janin dalam rahim. 

Gerakan janin ini harus dapat di raba dengan jelas oleh pemeriksa. 

Gerakan janin baru dapat di rasakan pada usia kehamilan sekitar 

20 mingu. 

2) Denyut jantung janin. 

Dapat di dengar pada usia 12 mingu dengan mengunakan alat fetal 

electrocardiograf (misalnya dopler). Dengan stetoskop laenec, DJJ 

baru dapat didengar pada usia kehamilan 18-20 mingu. 

3) Bagian-bagian janin. 

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

serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat di raba dengan 

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

janin dapat dilihat lebih sempurna lagi mengunakan USG. 

3. Ketidaknyamanan pada kehamilan 
Tabel 2.1 Ketidaknyamanan pada masa kehamilan (Kusmiyati dkk, 2010; h. 

143) 

Ketidak 
nyamanan 

Dasar anatomis dan 
fisiologis 

Cara meringankan atau mencegah 

Kelelahan  
Selama TM 
I 

Kelelahan terjadi karena 
penurunan laju metabolism 
basal pada waktu awal 
kehamilan. 

Cara pencegahanya yaitu dengan 
sering beristirahat tetapi juga jangan 
istirahat yang berlebihan. 

Keputihan 
TM I, II, 
dan III 

Keputihan ini terjadi karena 
peningkatan produksi 
lender sebagai akibat dari 
peningkatan kadar 
esterogen. 

Cara pencegahanya yaitu dengan 
meningkatkan kebersihan, memakai 
pakaian dalam yang terbuat dari kain 
katun, hindari pencucian vagina , 
sebaiknya menggunakan sabun 
biasa dengan cara membersihkan 
dari depan kebelaknang. 
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Ketidak 
nyamanan 

Dasar anatomis dan 
fisiologis 

Cara meringankan atau mencegah 

Ngidam 

TM I 

Mungkin berkaitan dengan 
persepsi individu wanita 
tersebut mengeni apa yang 
bias mengurangi rasa mual 
dan muntah, indra 
pengecap menjadi tumpul, 
jadi makanan yang 
dirangsang dicari-cari. 

Ngidam ini tidak menimbulkan 
kekhwatiran asalkan makan cukup 
bergizi dan makanan yang diinginkan 
makanan yang sehat. 

Sering 
Buang Air 
Kecil 
TM I dan III 

Sering kencing pada 
kehamilan trimester 1 ini 
dikarenakan tekanan uterus 
pada kandung kemih. 

Cara pencegahanya yaitu dengan 
kosongkan segera saat terasa 
dorongan untuk kencing, perbanyak 
minum pada siang hari, jangan 
kurangi minum pada malam hari 
kecuali jika sering kencing 
mengganggu tidur dan menyebabkan 
kelelahan, batasi minum bahan 
diuretika alamiah: kopi, teh, colla 
dengan caffeine. 

Mual 
Muntah 
Antara 
minggu 5 
sampai 12 
bisa terjadi 
lebih awal 
2-3 minggu 
setelah 
HPHT 

Mual muntah terjadi karena 
meningkatnya kadar HCG, 
esterogen dan 
progesterone. 

Cara mencegah yaitu dengan cara 
makan biscuit atau roti bakar 
sebelum bangun dari tempat tidur 
pagi hari, makan sedikit tapi sering, 
duduk tegak setiap kali selesai 
makan, hindari makan makanan 
yang berminyak dan berbumbu 
merangsang, makan makanan kering 
dan minum diantara waktu makan, 
bangun tidur secara berlahan hindari 
melakukan gerakan secara tiba-tiba, 
hindari gosok gigi setelah makan, 
minum the herbal, istirahat sesuai 
kebutuhan dengan posisi kaki lebih 
tinggi dari pada kepala. 

Cloasma 
TM II 

Kecenderungan genetis, 
Peningkatan kadar 
esterogen dan 
progesterone 

Hindari sinar matahari berlebihan 
selama masa kehamilan, gunakan 
bahan pelindung non alergis 

Striae 
gravidarum 
Tampak 
jelas bulan 
ke 6-7 

Akibat perubahan hormone 
atau gabungan antara 
perubahan hormone dan 
peregangan 

Gunakan emollient topical atau anti 
pruritic, gunakan pakaian yang 
menompang payudara dan abdomen. 

Hemoroid 
TM II dan 
III 

Konstipasi, tekanan yang 
kuat dari uterus gravid 
terhadap vena hemoroida 

Hindari Konstipasi, makan makanan 
berserat, gunakan kompres es atau 
kompres air hangat, hindari BAB 
dengan jongkok. 

 
 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riswanti, Kebidanan DIII UMP, 2015



16 
 

 

Ketidak 
nyamanan 

Dasar anatomis dan 
fisiologis 

Cara meringankan atau mencegah 

Konstipasi  
TM II dan 
III 

Peningkatan kadar 
progesterone yang 
menyebabkan peristaltic 
usus jadi lambat. 
Penyerapan air dari colon 
meningkat, tekanan dari 
uterus yang membesar 
pada usus, suplemen zat 
besi, diit, kurang senam. 

Tingkatka intake cairan, serat 
didalam diit, buah prem, minum 
cairan dingin atau panas, istirahat 
cukup, senam, membiasakan buang 
air secara teratur, BAB segera 
setelah ada dorongan 

Sesak 
napas 
TM II dan 
III 

Peningkatan kadar 
progesterone berpengaruh 
secara langsung pada 
pusat pernapasan 
menurunkan kadar CO2 
dan maningkatkan Kadar 
O2, uterus membesar dan 
menekan pada diafragma 

Berdiri dan merentangkan tangan 
lengn diatas kepala serta menarik 
napas panjang.latihan napas melalui 
senam hamil, tidur dengan bantal 
ditinggikan, makan tidak terlalu 
banyak, konsul ke dokter bila ada 
asma. 

Pusing 
TM II dan 
III 

Hipertensi yang 
berhubungan dengan 
perubahan peruahan 
hemodinamis, 
pengumpulan darah 
didalam pembuluh tungkai, 
yang mengurangi aliran 
balik vena dan menurunkan 
output cardiac serta 
tekanan darah dengan 
tegangan othostatis yang 
meningkat, hipoglikemia, 
sakit kepala pada bulan 
terakhir dapat merupakan 
gejala preeklampsia. 

Tekuk lutut kearah abdomen, mandi 
air hangat, gunakan bantal panas 
pada daerah yang terasa sakit, 
tumpeng uterus dengan bantal 
dibawahnya dan bantal diantara lutut 
pada waktu berbaring miring, bangun 
secara perlahan dari posisi tidur, 
hindari berdiri terlalu lama. 

Varises 
pada kaki 
dan vulva 
TM II dan 
III 

Kongesti vena dalam vena 
bagian bawah yang 
meningkatkan sejalan 
dengan kehamilan karena 
tekanan dari uterus yang 
hamil, kerapuhan jaringan 
elastis yang diakibatkan 
oleh esterogen. keturunan 
keluarga, faktor usia dan 
kelamaan berdiri. 

Tinggikan kaki sewaktu berbaring 
atau duduk, jaga kaki agar tidak 
bersilang, hindari berdiri dan duduk 
terlalu lama, kenakan kaos kaki yang 
menompang, 
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4. Tanda bahaya kehamilan 

Tanda bahaya pada masa kehamilan 

a. Pendarahan Vagina 

Perdarahan vagina adalah normal, pada masa awal kehamilan 

mungkin ibu akan mengalami perdarahan yang sedikit disekitar waktu 

pertama haidnya terlambat. Pendarahan ini adalah pendarahan 

implantasi dan pendarahan normal. Pada waktu yang lain dalam 

kehamilan, pendarahan kecil mungkin pertanda dari friable cervix. 

Pendarahan semacam ini mungkin normal atau mungkin pertanda 

adanya suatu infeksi. Pada awal kehamilan,  perdarahan yang tidak 

normal adalah merah, perdarahan banyak, atau perdaraha dengan 

nyeri (bearti Abortus, kehamilan ektopik, Molahetidosa) (Hani dkk, 

2011; h.108). 

b. Sakit kepala yang hebat 

Sakit kepala selama kehamilan adalah umum, dan seringkali 

ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang 

menunjukan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat, 

yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang 

dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan 

bahwa penglihatanya menjadi kabur atau berbayanag. Sakit kepala 

yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsia (Kusmiyati 

dkk, 2010; h. 166). 

c. Perubahan visual secara tiba-tiba (pandangan kabur, rabun senja) 

Karena pengaruh hormonal dalam kehamilan, ketajaman visual ibu 

dapat berubah. Perubahan yang kecil adalah normal. Masalah visual 

yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah 

perubahan visual mendadak, misalnya pandanagan kabur atau 

berbayang (Hani dkk, 2011; h.119). 

d. Nyeri abdomen yang hebat 

Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal 

adalah tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukan 
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masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri yang hebat, 

menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa terjadi 

appendicitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang panggul, 

persalinan preterm, gastitris, penyakit kantong empedu, abrupsi 

plasenta, infeksi saluran kemih, atau infeksi lain (Hani dkk, 2011; 

h.119). 

e. Bengkak pada muka atau tangan 

Hampir seluruh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal 

pada kaki yang biasa muncul pada sore hari dan biasanya hilang 

setelah beristirahat atau meletakanya lebih tinggi. Bengkak bisa 

menunjukan adanya masalah serius jika muncul pada muka dan 

tangan, tida hilang setelah beristirahat, dan diseratai dengan keluhan 

fisik yang lain. Hal ini dapat merupakan pertanda, Anemia, gagal 

jantung atau preeklamsi (Kusmiyati dkk, 2010; h. 166). 

f. Bayi kurang bergerak seperti biasa 

Ibu mulai merasa gerakan bayinya pada bulan ke 5 atau ke 6, 

beberapa ibu dapat merasakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur 

gerakanya akan melemah. Bayi harus bergerak sedikitnya tiga kali 

dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu 

berbaring atau beristirahat dan jika makan dan minum dengan baik 

(Hani dkk, 2011; h.121). 

5. Perubahan anatomis dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil 

Dalam kehamilan terjadi adaptasi ibu dalam bentuk fisik dan spikologis. 

Berikut mengenai perubahan fisik pada ibu hamil meliputi (Kusmiyati, 2010; 

h.55) : 

d. Vagina dan vulva 

e. Serviks uteri 

f. Uterus  

g. Ovarium 

h. Payudara (mamae) 

i. Sistem endokrin 
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j. Sistem kekebalan 

k. Perkemihan (Traktus urinarius) 

l. Pencernaan (Traktus Digestivus) 

m. Sirkulasi darah 

n. Kulit  

o. Metabolisme 

p. Sistem pernafasan 

q. Sistem persyarapan 

6. Perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan  

Menurut Kusmiyati (2010; h. 70)perubahan dan adaptasi psikologis dalam 

masa kehamilan meliputi: 

a. Adaptasi maternal 

Adaptasi terhadap peran sebagai ibu akan dilakukan oleh semua ibu 

hamil selama 9 bulan kehamilanya. Adaptasi ini merupakan proses 

sosial dan kognitif kompleks yang bukan didasarkan oleh naluri, tetapi 

dipelajari. Untuk menjadi seorang ibu, seorang remaja harus 

beradaptasi dari kebiasaan dirawat ibu menjadi seorang ibu yang 

melakukan perawatan. Sebaliknya, seorang dewasa harus mengubah 

kehidupan rutin yang dirasa mantap menjadi suatu kehidupan yang 

tidak dapat diprediksi, yang diciptakan seorang bayi. Adaptasi ini 

merupakan adaptasi nulipara, atau wanita tampak anak menjadi wanita 

yang mempunyai anak dan multipara, wanita yang mempunyai anak, 

menjadi wanita yang mempunyai anak-anak (Kusmiyati, 2008; h. 70). 

b. Menerima kehamilan 

Langkah pertama dalam beradaptasi terhadap peran ibu adalah 

menerima ide kehamilan dan mengasimilasi status hamil kedalam gaya 

hidup wanita tersebut. Tingkat penerimaan dicerminkan dalam 

kesepian wanita dan respon emosionalnya dalam menerima kehamilan. 

c. Kesiapan menyambut kehamilan  

kesediaan keluarga berencana mengandung makna bahwa kehamila 

bagi banyak wanita merupakan suatu komitmen tanggung jawab 
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bersama pasangan. Namun, merencanakan suatu kehamilan tidak 

selalu berarti menerima kehamila. 

d. Respon emosional 

Wanita bahagia dan senang dengan kehamilanya akan memandang 

hal tersebut sebagai pemenuhan biologis dan bagian dari rencana 

hidupnya. 

e. Respon terhadap bentuk tubuh 

Perubahan fisiologis kehamilan menimbulkan perubahan bentuk tubuh 

yang cepat dan nyata. Sikap wanita terhadap tubuhnya diduga 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakininya dan sifat pribadinya. Sikap 

ini sering berubah seiring kemajuan kehamilan. 

f. Ambivalensi selama masa hamil 

Ambivalensi didefinisikan sebagi konflik perasaan yang simultan 

berubah-ubah, seperti cinta dan benci terhadap seseorang, sesuatu 

atau suatu keadaan. 

g. Menyiapkan peran ibu 

h. Banyak wanita yang selalu menginginkan seorang bayi, menyukai 

anak-anak dan menanti untuk menjadi seorang ibu. Mereka sangat 

dimotivasi untuk menjadi orang tua. Hal ini mempengaruhi penerimaan 

mereka  terhadap kehamilan dan akhirnya terhadap adaptasi prenatal 

dan adaptasi menjadi orang tua. 

i. Menyiapkan hubungan Ibu-Anak 

Ikatan emosional dengan anak mulai pada periode prenatal, yakni 

ketika wanita mulai membayangkan melamunkan dirinya menjadi ibu. 

Mereka berfikir mereka seolah-olah seorang ibu dan membayangkan 

kualitas seorang ibu seperti apa yang mereka miliki. 
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7. Kebijakan program  
Tabel 2.2Kunjungan Antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selam 

kehamilan (Hani ummidkk, 2011; h. 13) : 

Kunjungan Waktu Informasi penting 

Trimester 
Pertama 

Sebelum 
minggu ke-14 

a. Membangun hubungan saling percaya antara 
petugas kesehatan dengan ibu hamil 

b. Mendeteksi masalah dan menanganinya 
c. Melakukan tindakan pencegahan seperti 

tetanus neonatorum, Anemia kekurangan zat 
besi, penggunaan praktik tradisional yang 
merugikan. 

d. Memulai persiapan kelahiran dan kasiapan 
menghadapi komplikasi yang mungkin akan 
terjadi. 

e. Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan 
dan kebersihan, istirahat dan sebagainya. 

Trimester 
kedua 

Sebelum 
minggu ke-28 

Sama seperti diatas, ditambah kewaspadaan 
khusus mengenai preeclampsia (Tanya ibu 
tentang gejala-gejala preeclampsia, pantau 
tekanan darah, evaluasi  chadwick, periksa 
untuk mengetahui proteinuria) 

Trimester 
ketiga 

Antara minggu 
28-36 

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

Trimester 
tiga 

 Sama seperti di atas, ditambah deteksi letak 
bayi yang tidak normal, atau kondisi lain yang 
memerlukan kelahiran di rumah sakit 

 

8. Perkiraan TFU terhadap umur kehamilan 
Tabel 2.3Pemeriksaan TFU terhadap umur kehamilan (Varney,2007; h.1055). 

Umur 
kehamilan 

Tinggi fundus uteri 

12 Minggu Setinggi simfisis pubis 
16 Minggu Pertengahan antara simfisis pubis dan umbilicus 
20 Minggu 1-2 jari dibawah umbilicus 
24 Minggu 1-2 di atas umbilicus 
28 Minggu 1/3 diatas umbilikus atau 3 jari diatas umbilikus 
32 Minggu 
36-38 minggu 

2/3 jarak antara umbilicus dan procesus xipoideus 
1 jari dibawah procesus xipoideus 

40 Minggu 2-3 jari di bawah pocesus xipoideus 
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Tabel 2.4Pemeriksaan TFU  (Kusmiyati dkk,2008; h.67) 

Umur 
kehamilan 

Tinggi Fundus uteri 

28 minggu Fundus uteri terletak kira-kira 3 jari diatas pusat atau 1/3 
jarak antara pusat ke procesus xipoideus ( 25 cm) 

32 minggu Fundus uteri terletak kira-kira ½ jarak pusat dan procesus 
xipoideus (27 cm) 

36 minggu Fundus uteri kira-kira 1 jari dibawah procesus xipoideus 
(30 cm) 

40 minggu Fundus uteri terletak kira-kira 3 jari di bawah procesus 
xipoideus (33 cm) 

 

9. Pemeriksaan pada ibu hamil 
Tabel 2.5 Pemeriksaan ibu hamil meliputi pemeriksaan keadaan umum dan 

pemeriksaan kehamilan (Manuaba,  2007; h. 212) 

Fakta yang dikaji Keterangan 

Keadaan umum a. Apakah mempunyai kesadaran dan mampu 
melakuknikasi? 

b. Apakah tampak sakit 
c. Apakah terdapat kelainan bentuk tubuh yang 

mengganggu jalanya persalinan? 
Anemia a. Dapat diperiksa melalui konjungtiva 

b. Dapat mengganggu jalanya persalinan melalui 
kemungkinan: 
1) Prolongend labour (partus lama) 
2) His tidak adekuat 
3) Dapar terjadi atonia uteri dan perdarahan 

pascapartum 
Sianosis a. Menunjukan gangguan pertukaran o2 dan CO2 paru 

atau kemungkinan penyakit jantung  
b. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut karena 

kemungkinan dapat mengganggu jalanya persalinan 
Dispnea a. Ada kemungkinan gangguan paru atau penyakit 

jantung 
b. Perlu evaluasi apakah tidak mengganggu jalanya 

persalinan 
Ikterus a. Kemungkinan penyakit hati 

b. Bersamaan penyakit hati, ada kemungkinan 
gangguan pembekuan darah 

c. Perhatikan gangguan pembekuan darah dapat 
menimbulkan perdarahan pascapartum 

 chadwick a.  chadwick ekstremitas dapat dihubungkan dengan 
kemungkinan sebagai  
1) Penyakit ginjal 
2) Gangguan fungsi jantung 
3) Kemungkinan preeklampsi/eclampsia 

b.  chadwick bagian bawah sajasudah terdapat tekanan 
uterus yang besar sebagian besar kepala janin 
sudah masuk PAP 
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Fakta yang dikaji Keterangan 

Jantung paru a. Tentukan tekanan darah dan nadi 
b. Tekanan darah disertai  chadwick dapat merupakan 

trias gestosis 
c. Dilakukan EKG sehingga kemungkinan penyakit 

jantung lebih jelas  
d. Dapat dikonsultasi kepada ahli jantung 

Refleks a. Seharusnya reflex tetap positif 
b. Reflex yang negative dapat disebabkan oleh 

hipovitaminosis vit B1 
c. Reflex yang makin aktif dapat berkaitan dengan 

gestosis 
Tekanan darah a. Tekanan darah ibu hamil dalam batas normal adalah 

140/90 mmHg  
b. Kenaikan sistolik sebesar 30 mmHg dan diastolic 15 

mmHg dapat terjadi 
c. Tekanan darah diatas 140/90 mmHg merupakan 

pertanda permulaan gestosis ringan 
Berat badan ibu a. Pada umumnya berat badan ibu hamil akan 

bertambah sekitar 12-16kg pada akhir kehamilan. 
b. Pertambahan berat badan yang terlalu cepat dapat 

dikaitkan dengan kemungkinan gestosis. 
c. Secara normal berat badan bertambah sekitar ¾ - 1 

kg/ minggu 
d. Berat badan harus selalu di kaitkan dengan tekanan 

darah dan kemungkinan  chadwick tungkai. 
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Tabel 2.6 Pemeriksaan obstetric (Manuaba, 2007; h. 214) 

Bentuk pemeriksaan Keterangan 

Inspeksi a. Pemeriksaan dengan cara pandang terhada 
perubahan-perubahan yang tejadi akibat 
kehamilan 

b. Perubahan terjadi akibat perubahan hormonal 
khususnya kehamilan 

c. Perubahan yang akan terjadi akibat mekanis 
oleh karena pembesaran organ yang berkaitan 
dengan kehamilan 

Palpasi a. Melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan 
perabaan pada organ yang terkait dengan 
perubahan kehamilan tersebut 

b. Palpasi pada buah dada 
c. Palpasi abdomen khususnya 

1) Tinggi fundus uteri 
2) Palpasi janin intra uteri 

d. Palpasi kehamilan dengan metode  
Auskultasi a. Melakukan pemeriksaan dengan cara 

mendengar secara khusus detak jantung janin 
b. Alat yang diperlukan untuk Auskultasi 

1) Stetoskop laeneck 
2) Dopton 

Pemeriksaan 
tambahan 

a. Pemeriksaan tambahan yang lazim dan umum 
dilakukan adalah mempergunakan ultrasonografi 

b. Tujuanya tergantung dari saat melakukan 
pemeriksaan yaitu 
1) Trimester pertama 
2) Trimester ke 3 

c. Dengan pemeriksaan USG dapat dilakukan 
visualisasi terhadap: 
1) Detak jantung janin intra uteri 
2) Elektrokardiografi jantung janin dan 
3) Kecepatan aliran darah dalam pembuluhnya. 
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Tabel 2.7Pemeriksaan Inspeksi 

Daerah Perubahan Keterangan 

Muka a. Kelopak mata 
b. Keadaan lidah serta gigi 

a. Gambaran tentang Anemia 
b. Gangguan lidah kotor atau gigi 
c. Epulis karena emesis gravidarum 

1) Hyperemesis gravidarum 
2) Hipersaliva 

 c.  chadwick muka a. Menunjukan hipoalbuminemia 
1) Penyakit jantung 
2) Penyakit ginjal 
3) Preeclampsia berat 
4) Kekurangan gizi 
5) Bentuk Anemia 

 d. Cloasma gravidarum 
serta hiperpigmentasi 
kulit, dahi dan pipi 

a. Hiperpigmentasi pipi simetris 
kanan kiri kloasma gravidarum 

b. Akibat peningkatan melanocyte 
stimulating hormone dari hipofisis 
anterior 

Leher a. Bendungan vena a. Akibat penyakit jantung 
b. Perhatikan keadaan lain 

1) Kelenjar tiroid 
2) Pembengkakan kelenjar 

limfa 
Buah dada a. Bertambah berat a. Timbunan lemak air dank arena 

pengaruh esterogen 
b. Pembulug darah tampak karena 

estrogen untuk persiapan ASI 
 b. Hiperpigmentasi aerola 

payudara 
a. Pengaruh melanocyte stimulating 

hormone dari hipofisis anterior 
 c. Putting susu menonjol 

d. Kelenjar Montgomery 
tampak 

 

Perut  a. Makin membesar 
sesuai umur kehamilan 

a. Uterus makin besar 

 b. Hiperpigmentasi kulit 
1) Linea alba 
2) Striae gravidarum 

c. Bekas luka insisi 

a. Melanocyte stimulating hormone 
dari hipofisis anterior 

Vulva  a. perlukaan perineum 
b. Varises 
c. tanda chadwick 
d. penyakit daerah kulit 

a. pada multipara bekas episiotomy 
b. warna biru akibat peningkatan 

pembuluh vagina 
c. infeksi virus dan gonoroe 

Tungkai bawah a.  chadwick  a. Faktor mekanis 
b. Tanda preeklampsi/eklampsia 

 b. Varises a. Bendungan vena akibat 
multigravida atau heriditer 

 c. Bekas luka a. Akibat infeksi yang meningkat 
sikatrik: limfavenerium inguinalis. 
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10. Kegawatdaruratan pada kehamilan 

a. Abortus 

1) Pengertian 

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup di luar kandungan (Prawirohardjo, 2010; h. 460). 

2) Macam-macam Abortus 

a) Abortus imminens 

Adalah Abortus tingkat permulaan dan merupakan ancaman 

terjadinya Abortus, ditandai perdarahan pervaginam, ostium 

uteri masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam 

kandungan (Prawirohardjo, 2010; h. 467). 

b) Abortus Insipiens 

Adalah Abortus yang sedang mengancam yang ditandai 

dengan serviks telah mendatar dan ostium uteri telah 

membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kavum uteri 

dan dalam proses pengeluaran (Prawirohardjo, 2010; h. 469). 

c) Abortus Inkomplet 

Adalah Abortus yang tidak lengkap atau sebagian konsepsi 

masih tersisa dalam rahim yang dapat menimbulkan penyulit 

(Manuaba, 2010; h.288). 

d) Abortus komplit 

Adalah semua hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri 

pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang 

dari 500 gram (Prawirohardjo, 2010; h. 469). 

b. Anemia 

1) Pengertian  

Anemia pada kehamilan adalah Anemia karena kekurangan zat 

besi, dan merupakan jenis Anemia yang pengobatanya relatif 

mudah, bahkan murah (Manuaba, 2010; h.237). 
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2) Diagnosis Anemia pada kehamilan 

Menurut Manuaba (3010; h. 239) untuk menegakan diagnosis 

Anemia kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa. pada 

anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, 

mata berkunang-kunang  dan keluhan mual muntah hebat dari 

hamil muda. pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat sahli. Hasil pemeriksaan Hb dengan 

sahli dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Hb 11g% tidak Anemia 

b) Hb 9-10 Anemia ringan 

c) Hb 7-8 Anemia sedang 

d) Hb < 7 Anemia berat 

3) Pengobatan Anemia dalam kehamilan 

Untuk menghindari terjadinya Anemia sebaiknya ibu hamil 

melakukan pemeriksaan sebelum hamil sehingga dapat diketahui 

data-data dasar kesehatan umum calon ibu tersebut. dalam 

pemeriksaan kesehatan disertai pemeriksaan labolatorium , 

termasuk pemeriksaan feses sehingga diketahui adanya infeksi 

parasit. Pengobatan infeksi untuk cacing relatif mudah dan murah  

pemerintah telah menyediakan praparat besi untuk dibagikan 

kepada masyarakat sampai ke posyandu. contoh preparat Fe 

diantaranya barralat, biosanbe, iberet, vitonal dan hemaviton. 

semua preparat tersebut dapat dibeli dengan bebas (Manuaba, 

2010; h. 240). 

c. Preeklampsia 

1) Pengertian 

Preeklampsia adalah kelainan multi organ spesifik pada kehamilan 

yang ditandai dengan terjadinya hipertensi dan proteinuria setelah 

usia kehamilan 20 minggu (Kurniawati dkk, 2009; h.VII 2 Obstetri). 
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2) Penatalaksanaan preeklamsia menurut (Kurniawati dkk, 2009; 

h.obstetn VIII 3) 

a) Preeklamsia ringan (PER) 

(1) Banyak istirahat (baring/ tidur miring kiri) 

(2) Diet cukup protein, rendah karbohidrat lemak garam 

(3) Bila tidak dapat istirahat dapat diberi sedatie tablet 

phenobarbital 3x30mg selama 7 hari atau diasepam 

3x2mg selam 7 hari. 

(4) Kunjungan ulang setiap 1 minggu. 

d. Plasenta previa 

1) Pengertian 

Plasenta previa adalah plasenta dengan implantasi di sekitar 

segmen bawah rahim, sehingga dapat menutupi sebagian atau 

seluruh Ostium Uteri Internum (OUI) (Manuaba, 2010; h.248). 

2) Penatalaksanaan 

Bentuk pertolongan pada plasenta previa (Manuaba, 2010; h. 250) 

adalah sebagai berikut: 

a) Segera melakukan operasi persalinan untuk bisa 

menyelamatkan ibu dan anak atau untuk mengurangi 

kesakitan dan kematian. 

b) Memecah ketuban diatas meja operasi selanjutnya 

pengawasan untuk dapat melakukan pertolongan lebih lanjut. 

c) Bidan yang menghadapi plasenta previa dapat mengambil 

sikap melakukan rujukan ke tempat pertolongan yang 

mempunyai fasilitas yang cukup. 

e. Solusio plasenta 

1) Pengertian 

Solusio plasenta adalah terlepasna plasenta sebelum waktuna 

dengan implantasi normal pada kehamilan trimester ke 3 

(Manuaba, 2010; h. 254). 
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2) Penatalaksanaan 

Menurut Manuaba (2010; h. 258) solusio plasenta ringan dengan 

tanda perut tegang sedikit, perdarahan tidak terlalu banak, 

keadaan janin masih baik, dapat dilakukan penanganan secara 

konservatif. Bila perdarahan berlangsung terus, ketegangan makin 

meningkat, dengan janin ang masih baik dilakukan seksio sesaria. 

Penanganan perdarahan yang berhenti dan keadaan ang baik 

pada kehamilan premature dilakukan di rumah sakit. Solusio 

plasenta tingkat sedang dan berat, penangananya dilakukan di 

rumah sakit karena dapat membahayakan jiwa penderita. 

Tatalaksana adalah pemasangan infuse dan transfuse darah, 

memecah ketuban, induksi persalinan atau seksio sesaria. 

 

B. Persalinan 

1. Pengertian 

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal. 

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang 

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

presenteasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa 

komplikasi pada ibu maupun pada janin(Sarwono, 2009; h. 100). Persalinan 

adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi 

oleh ibu(Varney, 2007; h. 672). Persalinan adalah proses dimana janin dan 

ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir (Sumarah dkk, 2008; h.1). 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar 

dari uterus ibu (JNPK-KR, 2008; h.39). 

2. Sebab-sebab mulainya persalinan 

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga 

menimbulkan beberapa teori yang berkaiatan dengan mulainya kekuatan 

his. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa teori sebab mulainya 

persalianan (Sumarah dkk, 2008; h.3)  antara lain: 
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a. Teori keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batastertentu. 

Setelah melewati batas waktu tersebut terjadi kontraksi sehingga 

persalinan dapat mulai. 

b. Teori penurunan progesterone 

Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, 

dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami 

penyempitan dan buntu. Produksi progesterone mengalami penurunan, 

sehingga otot rahim lebih sensitive terhadap oksitosin, akibat otot rahim 

mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesterone 

tertentu. 

c. Teori oksitosin internal 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofise parst posterior, perubahan 

keseimbangan esterogen dan progesterone dapat mengubah 

sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton hiks. 

Menurunnya konsentrasi progesterone akibat tuanya kehamilan maka 

oksitosin dapat menngkatkan aktivitas, sehingga persalinan dimulai. 

d. Teori prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningakat sejak umur kehamilan 15 

minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin pada 

saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga terjadi 

persalinan. 

e. Teori hipotalamus-pituitari dan galandula suprarenalis 

Teori ini merupaka pada kehamilan dengan anensefolus sering terjadi 

keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. 

f. Teori berkurangnya nutrisi 

Berkurangnya nutrisi pada janin dikemukakan oleh hippokrates untuk 

pertama kalinya. Bila nutrisi pada janin berkurang maka hasil konsepsi 

akans egera dikeluarkan. 
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g. Faktor lain 

Tekanan pada ganglion servikale dari pleksus framkenhauser yang 

terletak dibelakang serviks. Bila ganglion ini tertekan, maka kontraksi 

uterus dapat dibangkitkan. 

3. Tanda dan gejala 

Tanda dan gejala inpartu (JNPK-KR, 2008; h.39) yaitu sebagai berikut: 

a. Penipisan dan pembukaan serviks. 

b. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks. 

c. Cairan lendir bercampur darah melalui vagina. 

4. Tahapan Persalinan 

Tahapan-tahapan persalinan (Sumarah, 2008; h. 4): 

a. Kala I 

Dalam kala satu ini dimulai dari saat persalinan yaitu pembukaan 1cm 

sampai dengan pembukaan lengkap (10cm).proses ini terbagi menjadi 

2 fase yaitu: 

1) Fase laten 

Adala periode waktu dari awal persalinna hingga ke titik ketika 

pembukaan mulai berjalan secara progresif, yang umumnya 

dimulai berjalan mulai muncul hingga pembukaan 3 sampai 4 cm 

atau permulaan fase aktif yaitu berlangsung selama (8jam). 

2) Fase aktif 

Periode dari waktu awal kemajuan aktif pembukaan hingga 

pembukaan menjadi komplit. Pembukaan umumnya dimuli dari 3 

sampai 4 cm hingga pembukaan 10 cm yaitu berlangsung selama 

7 jam. 

b. Kala II 

Kala II ini dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. 

Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada 

multi. Tanda dan gejala kala II yaitu sebagai berikut: 

a. Ibu merasakan ingin meneran bersama terjadinya kontraksi. 

b. Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada vagina. 
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c. Perineum menonjol. 

d. Vulva-vagina membuka. 

e. Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. 

c. Kala III 

Kala II ini dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, 

yang berlangsung tidak lebih dri 30 enit. Tanda-tanda pelepasan 

plasenta: 

a. Perubahan bentuk dan tinggi fundus. 

b. Tali pusat memanjang. 

c. Semburan darah mendadak dan singkat. 

d. Kala IV 

Pada kala IV ini dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam 

pertama postpartum. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan (Sumarah dkk, 2008; h. 23) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Passage (jalan lahir) 

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat, dasar 

panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina)  

b. Passenger (janin dan plasenta) 

Janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi 

beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan 

posisi janin. Karena plasenta juga melewati jalan lahir, maka dianggap 

juga sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin. 

c. Power (kekuatan) 

Kekuatan terdiri dari kekuatan ibu melakukan kontraksi involunter, 

secara bersama untuk mengeluarkan kekuatan primer, menandai 

dimulainya persalinan. 
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6. Asuhan kebidanan pada persalianan normal 

Asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal (Prawirohardjo, 2010; h. 341) 

a. Kala I 

1) Pemeriksaan detak denyut janin. 

2) Pemeriksaan kontraksi uterus. 

3) Pemeriksaan nadi. 

4) Pemeriksaan dalam (pembukaan serviks). 

5) Pemeriksaan penurunan terbawah janin. 

6) Pemeriksaan tekanan darahdan temperature tubuh. 

b. Kala II 

1) Melihat tanda dan gejala kala dua 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

b) Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

atau vaginanya. 

c) Perineum menonjol. 

d) Vulva vagina membuka. 

2) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 IU dan menempatkan 

tabung kecil steril sekali pakai didalam partus set. 

3) Mengenakan baju penutup atau clemek plastik yang bersih. 

4) Melepaskan semua perhiasan yang di pakai dibawah siku, mencuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan 

mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang 

bersih. 

5) Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

6) Menghisap oksitosin 10 IU kedalam tabung suntik (dengan 

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan 

meletakan kembali di artuset. 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati hati 

dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa 
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yang sudahdibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, 

perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, 

membersihkanya dengan seksama, dengan cara menyeka dari 

depan ke belakang. Membuang kapas atau kasa yang 

terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung 

tangan jika jika terkontaminasi (meletakan kedua sarung tangan 

tersebut dengan benar dalam larutan klorin). 

8) Dengan menggunakan tehnik aseptic, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah 

lengakap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih kotor kedalam larutan klori 0,5% dan kemudian 

melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya 

didalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.  Mencuci kedua 

tangan. 

10) Memeriksa denyut jantung janin seelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa denyut jantung janin itu normal. Mengambil 

tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, mendokumentasikan 

hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil-hasil 

penilaian serta asuhan lainya pada partograf. 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginanya.  

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu 

serta janin sesuai pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan-temuan. 

b) Menjelaskan keapada anggota keluarga bagaimana mereka 

dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu 

mulai meneran. 
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12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu dalam 

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

dan pastikan ia merasa nyaman). 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat 

untuk meneran: 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan 

untuk meneran. 

b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran. 

c) Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai 

dengan pilihanya. 

d) Memganjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi. 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu. 

f) Menganjurkan asupan per oral. 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit. 

h) Jika bayi belum lahir dalam waktu 120 menit meneran untuk ibu 

primipara dan 60 menit untuk ibu multipara, merujuk segera jika 

ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran. 

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil 

posisi yang nyaman jika ibu belum ingin meneran dalam 60 

menit, anjurkan ibu untuk meneran pada puncak kontraksi-

kontraksi tersebut dan beristirahat diantara kontraksi. 

j) Jika bayi belum lahir atau kelahira bayi belumakan terjadi 

segera setelah 60 menitmeneran, merujuk ibu dengan segera. 

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

letakan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkn bayi. 

15) Meletakan kain bersi dlipat 1/3 bagian, dibawah bokong ibu. 

16) Membuka partus set. 

17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 
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18) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakan 

tangan yang lain dikepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut 

dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala 

keluar berlahan-lahan. Menganjurkan ibu meneran berlahan lahan 

atau bernapas cepat saat kepala ahir. 

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

kain atau kasa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses 

kelahiran bayi. 

a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

b) Jika tali pusat melilit janin dengan erat, mengeklem di dua 

tempat dan memotongnya. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua 

tangan masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk 

meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut menariknya 

kearah bawah dan arah luar hingga bahu anterior muncul dibawah 

arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik kearah atas dan 

kearah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada dibagian bawah kearah perineum, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan 

kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan 

lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. 

Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan 

siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 
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24) Setelah tubuh dan lengan lahir menelusurkan tangan yang ada 

diatas dari punggung kea rah kaki bayi untuk menyangganya saat 

punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki  bayi dengan 

hati-hati membantu kelahiran kaki. 

25) Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakan bayi diatas perut 

ibu dengan posisi kepala bayi lebih rendah dari posisi tubuh 

ibunya. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi menggunakan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin secara IM. 

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

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

dan memasang klem kedua 2 cm dari klem yang pertama. 

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

gunting dan memotong tali pusat diantara klem tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, 

menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi 

mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai. 

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 

31) Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan Palpasi 

abdomen untuk memastikan adanya bayi yang ke dua. 

c. Kala III 

1) Memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik. 

2) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan 

oksitosin 10IU secara IM di sepertiga atas paha kanan ibu bagian 

luar, sebelumnya diaspirasi terlebih dahulu. 

3) Memindahkan klem pada tali pusat. 
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4) Meletakan satu tangan diatas kain yang ada diperut ibu, tepat 

diatas tulang pubis, dan menggunakan tangan kiri untuk Palpasi 

kontraksi dan menstabilkanuterus. Memegang tali pusat dan klem 

menggunakan tangan yang lain. 

5) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan kearah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus 

dengan cara menekan uterus kearah atas dan belakang (dorso 

kranial)  dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya 

inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, 

hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi 

berikut mulai. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau 

seorang anggota keluarga untuk merangsang puting susu. 

6) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambal 

menarik tali pusat kearah bawah dan kemudian kearah atas, 

mengikuti kurva jalan lahir sambal meneruskan tekanan 

berlawanan pada arah uterus. Jika talipusat bertambah panjang 

pindahkan klem berjarak 5-10cm didepan vulva. Jika plasenta tidak 

lahir setelah dilakukan peregangan tali pusat selama 15 menit 

a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 IU secara IM. 

b) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung 

kemih dengan menggunakan teknik aseptic jika perlu. 

c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

e) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit 

sejak kelahiran bayi. 

7) Jika plasenta terlihat di introitus vagina melanjutkan kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang 

plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar 

plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan 
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melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, 

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril dan 

memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan 

jari-jari tangan atau klem atau forceps desinfeksi tingkat tinggi atau 

steril untuk melepaskan bagian selaput ketuban yang tertinggal. 

8) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

massase uterus, meletakan telapak tangan difundus dan 

melakukan massase dengan gerakan melingkar dengan lembut 

hingga uterus berkontraksi. 

9) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakan 

plasenta kedalam kantung plastik atau tempat khusus. Jika uterus 

tidak berkontraksi setelah melakukan massase selama 15 detik 

mengmbil tindakan yang sesuai. 

10) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

d. Kala IV  

1) Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. 

2) Mencelupkan kedua tangna yang memakai sarung tangan kedalam 

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

tanagan tersebut dengan air desinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkanya dengan kain yang bersih dan kering. 

3) Menempatkan klem tali pusat desinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikat tali desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati 

sekeliling tali pusat  sekitar sekitar 1cm dari pusat. 

4) Mengikat satu lagi simpul mati bagian pusat yang berseragaman 

dengan simpul mati yang pertama. 

5) Melepaskan klem bedah dan meletakanya dalam larutan klorin 

0,5%  
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6) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi pada bagian kepalanya. 

Memastika handuk atau kain yang kering. 

7) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

8) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam: 

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

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap 20-30 m3nit pada jam 2 pascapersalinan. 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitang dengan anesthesia local dan menggunakan tehnik 

yang sesuai. 

9) Mengajarkan pada ibu / keluarga bagaimana cara melakukan 

massase uterus dan meriksa kontraksi uterus. 

10) Mengevaluasi kehilangan darah. 

11) Memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih 

setiap 15 menit selama satu jam pertama pascaresalinan dan 

setiap 30 menit selama jam ke 2 pascapersalinan. Memeriksa 

temperature tubuh ibu setiap jam selama 2jam pertama 

pascapersalinan. 

7. Kegawatdaruratan pada persalinan 

a. Atonia Uteri 

1) Pengertian 

Atonia uteri adalah suatu kondisi dimana miometrium tidak 

dapat berkontraksi dan bila ini terjadi darah ang keluar dari 

bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali 

(JNPK-KR , 2008; h. 108) 
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2) Penatalaksanaan (JNPK-KR, 2008; h. 109) 

a) Bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari 

vagina dan lubang serviks . 

b) Pastikan bahwa kandung kemih kosong. Jika penuh dan 

dapat di palpasi, lakuka kateterisasi menggunakan teknik 

aseptik. 

c) Lakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit. 

d) Anjurkan keluarga untuk mulai membantu kompresi 

bimanual eksternal.  

e) Keluarkan tangan perlahan-lahan. 

f) Berikan ergometrin 0,2 mg IM (kontra indikasi Hipertensi) 

atau misoprostol 600-1000 mcg. 

g) Pasang infuse menggunakan jarum ukuran 16 atau 18 dan 

berikan 500 cc ringer laktat + 20 unit oksitosin. Habiskan 

500cc perta secepat mungkin. 

h) Rujuk segera 

i) Damping ibu ketempat rujukan dan terus melakukan KBI 

sampai dengan di tempat rujukan tersebut. 

j) Lanjutkan infuse ringer laktat + 20 unit oksitosin dalam 

500cc larutan dengan laju 500/jam hingga tiba di tempat 

rujukan atau hingga menghabiskan 1,5 liter infuse. 

Kemudian berikan 125 cc/jam, jika tidak gtersedia cairan 

yang cukup, berikan 500cc kedua dengan kecepatan 

sedang dan berikan minuman untuk rehidrasi. 

b. Retensio plasenta 

1) Pengertian 

Keadaan ini terjadi jika plasenta belum lahir setengah jam 

setelah bayi lahir dan penyebab antara lain: plasenta belum 

lepas dari didnding uterus dan plasenta sudah lepas akan 

tetapi belum dilahirkan (Sumarah dkk, 2008; h. 156). 
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Jika plasenta belum lahir setengah jam setelah bayi lahir 

maka lakukan tindakan plasenta manual (JNPK-KR, 2008; h. 

104). 

2) Penatalaksanaan retensio plasenta (JNPK-KR, 2008; h.105) 

a) Pasanga set dan cairan infuse. 

b) Jelaskan pada ibu prosedur dan tujuan tindakan. 

c) Lakukan anesthesia verbal atau analgesia per rectal. 

d) Siapkan dan jalankan prosedur pencegahan infeksi. 

e) Pastikan kandung kemih dalam keadaan kosong. 

f) Jepit tali pusat dengan klem pada jarak 5-10 cm 

didepan vulva, tegangka dengan satu tangan sejajar 

lantai. 

g) Secara obstetric, masukan tangan lainya (punggung 

tangan menghadap ke bawah) kedalam vagina 

menelusuri sisi bawah tali pusat. 

h) Setelah mencapai bukaan serviks, meminta seorang 

asisten atau seorang penolong lain untuk 

memegangkan klem tali pusat kemudian pindahkan 

tangan luar untuk menahan fundus uteri. 

i) Sambil menahan fundus uteri, masukan tangan dalam 

hingga kavum uteri sehingga mencapai tempat 

implantasi plasenta. 

j) Bentangkan tangan obstetric menjadi datar seperti 

member salam (ibu jari merapat kejari-jari telunjuk dan 

jari-jari lai saling merapat). 

k) Tentukan implantasi plasenta, temukan tepi plasenta 

paling bawah. 

l) Setelah ujung-ujung jari masuk diantara plasenta dan 

didnding uterus maka perluas pelepasan plasenta 

dengan cara menggeser tangan ke kanan dan kekiri 
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sambil menggeserkan ke atas (cranial ibu) hingga 

semua perlekatan plasenta terlepas dari dinding uterus. 

m) Sementara tangan satu masih didalam kavum uteri, 

lakukan eksplorasi untuk menilai tidak ada plasenta 

yang tertinggal. 

n) Pindahkan tangnan luardari fundus ke supra simfisis 

(tahan segmen bawah uterus) kemudian intruksikan 

asisten/ penolong untuk menarik tali pusat sambil 

tangan dalam membawa plasenta keluar (hindari 

terjadinya percikan darah). 

o) Lakukan penekanana (dengan tangan yang menahan 

suprasimfisis) uterus kea rah dorso cranial setelah 

plasenta dilahirkan dan tempatkan plasenta ke dalam 

wadah ang sudah tersedia. 

C. Nifas 

1. Pengertian 

Menurut Prawirohardjo (2010; h. 123) masa nifas (puerperium) dimulai 

setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali 

seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas ini berlangsung selama 6 

minggu.Sedangkan menurut Varney (2007; h.958) Masa nifas adalah 

pemulihan pascapartum yang berlangsung sekitar 6 minggu.Jadi kesimpulan 

masa nifas diatas adalah masa setelah persalinan sampai dengan 6 minggu. 

2. Tujuan asuhan masa nifas 

Menurut Suherni (2009; h. 1) tujuan asuhan masa nifas meliputi: 

a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. 

b. Melaksanakan skrining secara komprehensif deteksi dini mengobati 

atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya 

c. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu berkaitan dengan: gizi, 

menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya, perawatan bayi sehat 

dan KB 

d. Memberi pelayanan keluarga berencana 
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3. Periode masa nifas 

Periode masa nifas (Bahiyatun, 2009; h. 3) dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Puerperium dini yaitu kepulihan ketika ibu sudah diperbolehkan berdiri 

dan berjalan 

b. Puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia. 

c. Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat 

sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan 

mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna mungkin 

beberapa minggu bahkan berbulan-bulan. 

4. Peran dan tanggung jawab bidan pada asuhan masa nifas 

Peran dan tanggung jawab masa nifas adalah memberi perawatan dan 

dukungan sesua kebutuhan ibu, yaitu melalui kemitraan (partnership) 

dengan ibu (Bahiyatun, 2009; h. 3). Selain itu, dengan cara: 

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu nifas. 

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada masa 

nifas. 

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioriotas masalah. 

d. Melaksanakan asuhan kebidan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat. 

e. Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah diberikan. 

f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien. 

5. Program dan kebijakan masa nifas 

Kunjungan masa nifas paling sedikit dilakukan 4 kali yaitu untuk menilai 

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

menangani masalah masalah yang terjadi (Prawirohardjo ,2010; h. 123) 

a. 6-8 jam setelah persalinan 

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila 

perdarahan berlanjut. 

3) Memberi konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga 

bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 
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4) Pemberian ASI awal. 

5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. 

b. 6 hari setelah persalinan 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, 

fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak 

ada bau. 

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

abnormal. 

3) Memastikan ibu cukup mendapatkan makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusuhi dengan baik dan tak memperhatikan 

tanda-tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 

c. 2 minggu setelah persalinan 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, 

fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak 

ada bau. 

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

abnormal. 

3) Memastikan ibu cukup mendapatkan makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusuhi dengan baik dan tak memperhatikan 

tanda-tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 

d. 6 minggu 

1) Menanyakan pada ibu tentang pemyulit-penyulit yang dialami oleh 

ibu dan bayinya. 

2) Member konseling untuk KB secara dini. 
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6. Pengerutan rahim (involusi) 

Involusi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum 

hamil. Perubahan ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan 

palpasi untuk meraba dimana TFU-nya (Sulistyowati, 2009; h. 73). 

a. Pada saat bayi lahir, fundus uteri setinggi pusat dengan berat 1000 

gram. 

b. Pada akhir kala III, TFU teraba 2 jari dibawah pusat. 

c. Pada 1 minggu post partum TFU teraba pertengahan pusat simpisis 

dengan berat 500gram. 

d. Pad=a 2 minggu post partum, TFU teraba diatas simpisis dengan berat 

350 gram. 

e. Pada 6 minggu post partum, Fundus uteri mengecil (tak teraba) dengan 

berat 5 gram. 

7. Lochea dalam masa nifas 

Lochea adalah secret dari uterus yang keluar dari vagina selama 

puerperium. Karena perubahan warna deskriptif lochea berubah 

(Sulistyowati, 2009; h. 76): 

a. Lochea rubra 

Lochea ini bewarna merah karena mengandung darah. Lochea ini 

pertama yang mulai keluar segera setelah kelahiran dan terus berlanjut 

selama dua hingga tiga hari pertama post partum. 

b. Lochea serosa 

Lochea serosa mulai terjadi sebagai bentuk yang lebih pucat dari lochea 

rubra. 

c. Lokhea alba 

Lochea alba mulai terjadi sekitar hari kesepuluh pascapartum dan hilang 

sekitar periode dua hingga 4 minggu. 

8. Abnormalitas yang menyertai pada kala nifas 

Menurut Manuabaabnormalitas yang menyertai kala nifas yaitu: 
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a. Abnormalitas rahim 

1) Subinvalusi uteri 

Adalah segera setelah persalinan, berat rahim sekitar 1000 gram 

dan selanjutnya mengalami masa proteolitik, sehingga otot rahim 

menjadi kecil kebentuknya semula (Manuaba, 2010; h. 418). 

2) Perdarahan kala nifas sekunder  

Perdarahan kala nifas adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 

jam pertama (Manuaba, 2010; h. 418). 

3) Flegmasia alba dolens 

Merupakan salah satu  bentuk infeksi puperalis yang mengenai 

pembuluh darah venafermoralis (Manuaba, 2010; h. 418). 

b. Abnormalitas payudara 

1) Bendungan asi 

Bendungan asi terjadi karena sumbatan pada salura ASI, tidak 

dikosongkan seluruhnya. Keluhan yang muncul adalah mamae 

membengkak, keras dan terasa panas sampai suhu badan 

meningkat. Penanganannya dengan cara mengosongkan ASI 

dengan massase atau pompa, memberikan estradiol sementara 

menghentikan pembuatan ASI, dan pengobatan simtomatis 

sehingga keluhan berkurang (Manuaba, 2010; h. 420). 

2) Mastitis dan Abses payudara 

Pada hal ini terjadi bendungan ASI merupakan permulaan dari 

kemungkinan infeksi payudara, infeksi payudara dapat 

berkelanjutan menjadi abses dengan kriteria warna kulit menjadi 

merah, terdapat rasa nyeri dan pada pemeriksaan terdapat 

bengkak, dibawah kulit teraba cairan. Untuk mencegah terjadina 

mastitis dan abses payudara yaitu dengan cara memberika ASI 

yang benar, memberikan ASI dengan frekuensi yang seimbang 

baik payudara kanan maupun payudara kiridan di berikan sampai 

payudara kosong (Manuaba, 2010; h. 420). 
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c. Retensi urine 

1) Pengertian 

Retensi urine didefinisikan sebagai ketidak mampuan berkemih. 

Retensi urine akut adalah ketidakmampuan berkemih tiba-tiba 

pada keadaan keadaan kandung kemih yang nyeri. Retensi urine 

kronis adalah keadaan kandung kemih membesar, penuh, tidak 

nyeri, dengan atau tanpa kesulitan berkemih (Grace dkk, 2006, h. 

61). Retensi urine merupakan penumpukan urine dalam kandung 

kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih  untuk 

mengosongkan kandung kemih. Hal ini menyebabkan distensia 

vesika urinaria atau merupakan keadaan ketika seseorang 

mengalami pengosongan kandung kemihyang tidak lengkap 

(Ardhiyanti dkk, 2014; h. 93) 

2) Penyebab 

a) Retensi urine dapat disebabkan posisi berkemih yang tidak 

alamiah, pembesaran prostat dan adanya tanda infeksi saluran 

kemih (Suratun dkk, 2008; h. 66) 

b) Operasi pada daerah abdomen bawa, pelvis vesika urinaria, 

trauma sumsum tulang belakang, tekanan uretra yang tinggi 

karena otot detrusor yang lemah (Ardhiyanti, 2014; h. 94) 

3) Tanda gejala retensi urine (Grace dkk, 2006; h. 61). 

a) Retensi akut ditandai dengan nyeri, sensasi kandung kemih 

yang penuh dan distensi kandung kemih ringan 

b) Retenssi kronis ditandai dengan gejala-gejala iritasi kandung 

kemih, atau tanpa nyeri , distensi yang nyata, inkontinensia 

urin ( sering berhubungan dengan ISK sekunder). 

4) Penatalaksanaan 

Sebelum dilakukan kateterisasi sebaiknya selalu didorong untuk 

berkemih secara spontan dengan cara, menyiram air hangat pada 

daerah perineum, atau menempatkan ibu baru dibawah pancuran 

shower air hangat. Apabila dengan cara menyiram air hangat pada 
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daerah perineum tidak berhasil lakukan kateterisasi (Varney, 2007; 

h. 839). 

 

D. Bayi Baru Lahir 

1. Pengertian 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 

minggu dengan berat lahir 2500-4000gram (Sondakh, 2013; h. 150).  

2. Asuhan bayi Baru Lahir 

Komponen asuhan bayi baru lahir (JNPK-KR, 2008; h. 123) 

a. Pencegahan infeksi 

BBL sangat rentan terkena infeksi mikroorganisme yang terpapar atau 

terkontaminasi selama proses persalinan berlangsung maupun 

beberapa saat setelah lahir. Untuk tidak menambah resiko infeksi maka 

sebelum menangani BBL, pastikan penolong persalinan dan peberi 

asuhan BBL telah melakukan upaya pencegahan infeksi. 

b. Penilaian segera setelah lahir 

Segera setelah lahir, letakan bayi diatas kain bersih dan kering yang 

disiapka pada perut bawah ibu.Segera lakukan penilaian awal. Segera 

lakukan penilaian awal dengan menjawab 4 pertanyaan: 

1) Apakah bayi cukup bulan? 

2) Apakah ketuban jernih, tidak bercampur mekonium? 

3) Apakah bayi menangis atau bernapas? 

4) Apakah tonus otot bayi baik? 

c. Jaga kehangatan. 

d. Bersihkan jalan napas (bila perlu). 

e. Keringkan dan tetap jaga kehangatan. 

f. Potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit 

setelah lahir. 

g. Lakukan inisiasi menyusui dini dengan cara kontak kulit bayi dengan 

kulit ibu. 

h. Beri salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata. 
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i. Beri suntikan vitamin K1 1mg intramuscular, dipaha kiri anterolateral 

setelah inisiasi menyusui dini. 

j. Beri imunisasi hepatitis B 0,5mg intramuscular, dipaha kanan 

anterolateral, diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vit K1. 

3. Komplikasi pada bayi baru lahir dan neonatua 

a. Asfiksia 

Asfiksia adalah  keadaan dimana bai tidak bernapas secara spontan 

dan teratur segera setelah lahir (JNPK-KR 2008; h. 146). 

Penatalaksanaan bayi asfiksia: 

1) Jaga bai tetap hangat. 

2) Atur posisi bayi dengan kepala ekstensi. 

3) Isap lendir. 

4) Keringkan dan rangsang bayi. 

5) Atur kembali posisi bai dan hangatkan bayi. 

6) Lakukan penilaian bayi, bila bayi bernapas normal maka lakukan 

asuhan bayi pasca resusitasi jika bayi megap-megap muli lakukan 

ventilasi. 

7) Tahap ventilasi 

a) Pemasangan sungkup. 

b) Lakukan 2 kali ventilasi. 

c) Lihat apakah dada mengembang atau tidak jika tidak 

mengembang maka periksa. 

(1) Posisi sungkup pastikan tidak ada udara yang bocor. 

(2) Periksa posisi kepala pastikan posisi sudah menghidu. 

(3) Periksa cairan atau lendir dimulut. Bila ada lendir cairan 

lakukan penghisapan. 

(4) Lakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air (ulangan), 

bila dada mengembang lakukan tahap berikutnya. 

d) Ventilasi 20kali dalam 30 detik. 

e) Ventilasi, setiap 30detik hentikan dan lakukan penilaian ulang 

pernafasan. 
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f) Siapkan rujukan jika bayi belum bernafas spontan sesudah  2 

menit resusitasi. 

g) Lanjutkan ventilasi sambil memeriksa denyut jantung janin. 

b. Hipotermi 

1) Pengertian 

Hipotermi adalah suhu tubuh bayi dibawah 360c atau kedua kaki 

atau tangan teraba dingin. (Muslihatun, 2010; h. 189). 

2) Penatalaksanaan (Muslihatun, 2010; h. 190) 

Penatalaksanaan hipotermi adalah dengan cara mengembalika 

suhu tubuh diatas 36,50C dengan berbagai cara yaitu 

menghangatkan dengan cara memasukan bayi kedalam incubator 

atau diberi sinar lampu dan menghangatkan bai melalui panas 

tubuh ibu dengan metode kanguru. 

c. Prematuritas dan BBLR 

BBLR dibedakan menjadi: 

2) BBLSR (bayi baru lahir sangat rendah) bila lahir berat kurang dari 

1500gram 

3) BBLR (Bayi berat lahir rendah) bila berat lahir 1.501 gram- 2.499 

gram. 

Penanganan umum BBLR atau premature adalah mempertahankan 

suhu bayi agar tetap normal, pemberian minum, danpencegahan 

infaksi. Bayi dengan BBLR juga sangat rentan terjadinya hipotermia, 

sehingga harus selalu dijagakehangatan tubuhnya dengan sering 

memeluk dan menggendong bayinya. Metode kangguru atau 

perawatan bayi lekat, adalah salah satu cara menghangatkan bayi. 

Cara lain, bayi jangan segera dimandikan sebelum berumur 6 jam 

sesudah lahir, bayi selalu diselimuti dan ditutupi kepalanya, serta 

menggunakan lampu penghangat atau alat pemancar panas 

(Purwoastuti dkk, 2015; h. 115). 
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d. Kejang 

Kejang, spasme, atau tidak sadar dapat disebabkan oleh asfiksia 

neonatorum, hipoglikemi atau merupakan tanda meningitis atau 

masalah pada susunan saraf. Diantara episode kejang yang terjadi, 

bayi mungkin tidak sadar, letargi rewel atau masih normal. Spasme 

pada tetanus neonatorum hamper mirip dengan kejang, tetapi kedua 

hal tersebut harus dibedakan karenan manajemen keduanya beda 

(Purwoastuti dkk, 2015; h. 117). 

 

E. Keluarga Berencana 

1. Pengertian  

Keluarga berencana merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah 

dan jarak anak yang di inginkan (Purwoastuti, 2015; h. 182). Menurut WHO 

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri 

untuk : 

a. Menghindari kelahiran yang tidak dinginkan. 

b. Mendapatkan kelahiran yang memang dinginkan. 

c. Mengatur jarak kehamilan. 

d. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami 

isteri. 

e. Menentukan jumlah anak dalam keluarga. 

2. Macam-macam metode kontrasepsi 

a. Metode sederhana 

1) Tanpa alat 

a) Metode kalender (Hartanto,2004; h. 47). 

Menentukan waktu ovulasi dari data haid yang dicatat selama 

6-12 bulan terakhir. Teknik metode kalender ini seorang wanita 

menentukan masa suburnya dengan: 

(1) Mengurangi 18 hari dari siklus haid terpendek, untuk 

menentukan awal dari masa suburnya. 
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(2) Mengurangi 11 hari dari siklus haid terpanjang, untuk 

menentukan akhir dari masa suburnya. 

b) Metode suhu basal (Hartanto,2004; h. 48) 

Peninggian suhu badan basal 0.2-0,5 pada waktu ovulasi. 

Peninggian suhu basal mulai 1-2 hari setelah ovulasi, dan 

disebabkan oleh peninggian kadar hormon progestero. 

Tehnik metode suhu badan basal: 

(1) Umumnya digunakan thermometer khususnya dengan 

kalibrasi yang diperbesar (basal thermometer), mskipun 

thermometer biasa dapat juga dipakai. 

(2) Waktu pengukuran harus pada saat yang samasetiap pagi 

dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta masih 

dalam dalam keadaan istirahat mutlak. 

(3) Pengukuran dilakukan secara : oral 3 m3nit, rektal 1 

menit,vaginal. 

c) Metode lender servik (Hartanto,2004; h. 50). 

Perubahan siklus dari lender servik yang terjadi karena 

perubahan kadar esterogen. Peranan lendir serviks yang 

diatur oleh hormone esterogen dan progesterone ikut berperan 

dalam reproduksi. Dalam siklus haid diproduksi 2 macam 

lender serviks  

Lendir Tipe-E (Estrogenik) 

(1) Di produksi pada fase akhir pra-ovulasi dan fase ovulasi. 

(2) Sifat-sifat: 

Banyak, tipis, seperti air (jernih) dan viskositas rendah, 

Spinnbarkeit (elastisitas) besar. Spinnbarkeit : sampai 

seberapa jauh lendir dapat diregangkan sebelum putus, 

Bila dikeringkan terjadi bentuk seperti daun pakis (fernlike 

patterns, ferning, arborization). 

(3) Spermatozoa dapat “menembus” lendir ini. 

Lendir Type-G (Gestagenik)  
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(a) Diproduksi pada fase awal pra-ovulasi dan setelah 

ovulasi. 

(b) Sifat-sifat: Kental, Viskositas tinggi, Keruh (opaque). 

(c) Dibuat karena peningkatan kadar progesterone. 

(d) Spermatozoa tidak dapat menembus lendir ini. 

d) Metode simpto-termal (Hartanto,2004; h. 52). 

Kombinasi antara bermacam metode KB alamiah untuk 

menentukan masa subur/ovulasi. 

Efektivitas: angka kegagalan 4,9- 34,4 kehamilan pada 100 

wanita pertahun. 

Kontraindikasi: 

(1) Siklus haid yang tidak tertur 

(2) Riwayat siklus haid yang an-ovulatoir 

(3) Kurve suhu badan yang tidak teratur. 

e) Coitus interruptus (Hartanto,2004; h. 58). 

Koitus interruptus adalah suatu metode kontrasepsi dimana 

sanggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intra vaginal. 

Ejakulasi jauh dari vagina eksterna wanita. 

Keuntungan: 

(1) Tidak memerlukan alat/ murah. 

(2) Tidak menggunakan zat-zat kimiawi. 

(3) Selalu tersedia setiap saat. 

(4) Tidak mempunyai efek samping. 

Kerugian: 

(1) Angka kegagalan cukup tinggi. 

(2) Kenikmatan seksual berkurang bagi suami-isteri, sehingga 

dapat mempengaruhi kehidupan perkawinan. 

2) Dengan alat 

a) Kondom (Hartanto,2004; h. 60). 

Kondom adalah alat kontrasepsi yang menghalangi masuknya 

sperma kedalam traktus genetalia interna wanita. 
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Keuntungan: 

(1) Mencegah kehamilan. 

(2) Mmberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit menular 

seksual. 

(3) Dapat diandalkan. 

(4) Relative murah. 

(5) Sederhana, ringan, disposable. 

(6) Tidak memerlukan pemeriksaan medis. 

(7) Pria ikut aktif dalam program KB. 

Kerugian: 

(1) Angka kegagalan relative tinggi. 

(2) Perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas 

hubungan seks guna memasang kondom. 

(3) Perlu dipakai secara konsisten, hati hati dan terus 

menerus pada setiap sanggama. 

b. Metode Modern 

1) Per-oral (pil) 

Menurut Manuaba (2010; h. 598) KB pil (per-oral) memiliki 

keuntungan dan kekurangan yaitu sebagai berikut: 

a) Keuntungan : 

(1) Bila minum pil sesuai dengan aturan jijain berhasil 100%. 

(2) Dapat di gunakan sebagai pengobatan beberapa masalah 

yaitu ketegangan menjelang menstruasi, perdarahan 

menstruasi yang tidak teratur, nyeri saat menstruasi, 

pengobatan pasangan mandul. 

(3) Pengobatan penyakit endometriosis. 

(4) Dapat meningkatkan libido. 

b) Kerugian: 

(1) Harus minum pil secara teratur. 

(2) Dalam waktu panjang dapat menekan fungsi ovarium. 

(3) Berat badan bertambah. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riswanti, Kebidanan DIII UMP, 2015



56 
 

 

(4) Mempengaruhi fungsi hati dan ginjal 

2) Injeksi (suntik) 

Menurut Manuaba (2010; h. 601) dalam KB suntik ada keuntungan 

dan kekurangan yaitu sebagai berikut: 

a) Keuntungan 

(1) Pemberian sederhana setiap 8-12 minggu. 

(2) Tingkat efektifitas tinggi. 

(3) Hubungan seks dengan suntikan KB bebas. 

(4) Pengawasan medis ang ringan. 

(5) Dapat diberikan pasca persalinan, pasca keguguran 

maupun pasca menstruasi. 

(6) Tidak mengganggu pengeluaran laktasi dan tumbuh 

kembang bayi. 

b) Kerugian 

(1) Perdarahan yang tidak menentu. 

(2) Terjadi amenorea. 

(3) Masih terjadi kemungkinan hamil. 

(4) Kerugian atau penyulit yang menyebabkan peserta KB 

menghentikan suntikan KB. 

3) Implant 

a) Keuntungan (Hartanto, 2004; h. 189) 

(1) Efektifitas tinggi. 

(2) Setelah dipasang tidak perlu melakukan apa-apa sampai 

saat mengeluarkan implantnya. 

(3) Berjangka panjang. 

(4) Efek kontraseptif segera berakhir setelah implantnya 

dikeluarkan. 

(5) Dapat membantu terjadinya Anemia. 

b) Kerugian (Hartanto, 2004, hal; 190) 

(1) Pengeluaran harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 
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(2) Petugas medis memerlukan pelatihan dan praktik untuk 

insersi dan pengangkatan implant. 

(3) Lebih mahal. 

(4) Sering timbul perubhan pada haid 

(5) Akseptor tidak dapat menghentikan implant 

sekehendaknya sendiri. 

(6) Implant kadang-kadang dapat terlihat oleh orang lain. 

4) IUD (AKDR) 

AKDR merupakan benda asing dalam rahim sehingga 

menimbulkan reaksi benda asing dengan timbunan leukosit, 

makrofag, dan limfosit. (Manuaba, 2010; h. 611) 

a) Keuntungan 

(1) Alat kontrasepsi dalam rahim dapat diterima masyarakat 

dunia, termasuk Indonesia dan menempati urutan ke tiga 

dalam pemakaian. 

(2) Pemasangan tidak memerlukan medis teksnis yang sulit. 

(3) Control medis ang ringan 

(4) Penyulit tidak terlalu berat. 

(5) Pulihna kesuburan setelah AKDR dicabut berlangsung 

baik 

b) Kerugian 

(1) Masih terjadi kehamilan AKDR in situ 

(2) Terdapat perdarahan 

(3) Leukorea sehingga menguras protein tubuh dan liang 

senggama lebih basah. 

(4) Dapat terjadi infeksi. 

(5) Tingkat akhir infeksi dapat menimbulkan kemandulan 

primer , sekunder dan kehamilan ektopik. 

(6) Tali AKDR dapat menimbulkan perlukaan portio uteri dan 

mengganggu hubungan seksual 
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3. Penapisan Klien 

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian sutu metode kontrasepsi 

(misalnya : Pil, suntik atau AKDR) berfungi untuk menentukan apakah ada : 

a. Kahamilan  

b. Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

c. Masalah (misalnya : diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien, keadaan ini bisa diselesaikan dengan cara 

anamnesis terarah, sehingga masalah utama dapat dikenali atau 

kemungkinanhamil dapat disingkirkan. Sebagian besar cara kontrasepsi 

bisa digunakan kecuali AKDR dan kontrasepsi mantap tidak membutuhkan 

pemeriksaan fisik dan pengukuran panggul. Pemeriksaan laboratorium 

untuk klien keluarga kerencana atau klien baru umumnya tidak diperlukan 

karena : 

a. Sebagian besar klien keluarga berencana berusia muda 16-35 tahun 

dan umumnya sehat 

b. Pada wanita masalah kesehatan reproduksi membutuhkan perhatian 

(misalnya : kanker genetalia dan payudara, fibroma uterus) jarang 

didapat pada usia sebelum 35 atau 40 tahun. 

c. Pil kombinasi dosis rendah yang sekarng tersedia (berisi estrogen dan 

progesteron) lebih baik dari pada produk sebelumnya karena efek 

samping lebih sedikit dan jarang menimbulkan masalah medis 

d. Pil progestin suntikkan dan susuk bebas dari efek yang berhubungan 

dengan estrogen dan dosis progestin yang dikeluarkan per hari bahkan 

lebih rendah dari pil kombinasi. 

 

F. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian 

Asuhan Kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang 

mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, 
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masa persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, keluarga berencana serta 

kesehatan reproduksi. 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan 

dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai 

dari pengkajian, analisis data diagnosis kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Manajemen Kebidanan  

a. Manajemen varney 

Menurut walyani (2015; h. 167) metode pemecahan masalah 

kesehatan ibu da anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam 

memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga kelompok, 

dan asyarakat. Dalam proses penatalaksanaan asuhan kebidanan 

varney ada 7 langkah, meliputi: 

1) Langkah I : Pengumpulan data dasar 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang 

akurat dari semua yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk 

memeroleh data dapat dilakukan dengan cara anamnesa, 

pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan 

tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan 

penunjang. Langkah ini merupakan awal yang akan menentukan 

langkah berikutnya, sehingga kelengkapan data sesuai dengan 

kasus yang dihadapi akan menentukan proses interprestasi yang 

benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam 

pendekatan ini harus yang komprehensif meliputi data subjektif, 

objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan 

kondisi/masalah klien yang sebenarnya (Walyani, 2015; h. 167). 

2) Langkah II : Interprestasi data 

Data dasar yang telah dikumpulkan diinterprestasikan sehingga 

dapat merumuskan diagnose atau masalah yang spesifik. 

Rumusan diagnose dan masalah keduanya digunakan karena 

masalah tidak dapat didefenisikan seperti diagnose tetapi tetap 
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membutuhkan penanganan. Masalah sering berkaiatan dengan 

hasil pengkajian (Walyani, 2015; h. 168). 

3) Langkah III : Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Pada langkah ini bidan mengidentifikasikan masalah atau diagnose 

potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnose yang 

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila 

dimungkinkan dilakukan pencegahan sambal mengawasi pasien 

bidan bersiap-siap bila masalah potensial benar-benar terjadi 

(Walyani, 2015; h. 168). 

4) Langkah IV : Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang 

memerlukan penanganan segera dan kolaborasi 

Mengantisipasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 

untuk konsultasi atau ditangani bersama anggota tim kesehatan 

lain (Walyani, 2015; h. 168). 

5) Langkah V : Merencanakan asuhan yang menyeluruh 

Rencana adsuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang 

sudah teridentifikasi dari kondisi atau masalah klien, tetapi juga 

dari kerangka pedoman antisipasi terhadap klien tersebut, apakah 

kebutuhan perlu konseling, penyuluhan dan apakah klien perlu 

dirujuk karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan 

masalah kesehatan lain. Pada langkah ini tugas bidan adalah 

erumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan 

rencana bersama klien dan keluarga, kemudian membuat 

kesepakatan bersama sebelum melaksanakanya (Walyani, 2015; 

h. 168). 

 

6) Langkah VI : Melaksanankan asuhan 

Pada langkah ini rencana asuhan yang komprehensif yang telah 

dibuat dapat dilaksanakan secara efisien seluruhnya oleh bidan 

atau dokter atau tim kesehatan lain (Walyani, 2015; h. 168). 
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7) Langkah VII : Evaluasi 

Melakukan evaluasi hasil dari asuhan yang telah diberikan meliputi 

pemenuhan kebutuhan akan bantuana apakah benar-benar telah 

terpenuhi dengan diagnose/masalah (Walyani, 2015; h. 169). 

b. Metode SOAP 

1) S : Subjektif 

Menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien mulai 

anamnesa. Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil 

bertanya pada pasien, suami atau keluarga (Identitas umum, 

keluhan, riwayat menarche, riwayat kawin, riwayat kehamilan, 

riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit keluarga, riwayat 

penyakit keturunan, riwayat psikososial, pola kehidupan sehari-

hari) (Walyani, 2015; h. 169). 

2) O : Objektif 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, 

hasil laboratorium dan tes diagnostic lain yang dirumuskan dalam 

focus untuk mendukung assessment (Walyani, 2015; h. 169). 

3) A : Assesment 

Masalah atau diagnose yang ditegakan berdasarkan data atau 

informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau 

disimpulkan (Walyani, 2015; h. 170). 

4) P : Planning 

Penggambaran pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi 

berdasarkan assessment. Untuk Perencanaan, implementasi dan 

evaluasi dimasukan dalam “P” (Walyani, 2015; h. 170). 

 

 

G. Landasan Hukum Kewenangan Bidan Dan Kompetensi Bidan 

1. Landasan hukum kewenangan bidan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam masyarakat mempunyai 

kewenangan yan diatur oleh peraturan undang undang kesehatan. Hal ini 
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bertujuan untuk melindungi bidan maupun masyarakat secara hukum 

terhadap malpraktik yang mungkin dilakukan oleh bidan maupun tentang 

kesehatan lain. 

Dari peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 

1464/MENKES/PER/X/2010 bidan dalam melakukan pelayanan mempunyai 

kewenangan yang meliputi; 

a. Pasal 9 

1) Pelayanan kesehatan ibu 

2) Pelayanan kesehatan anak 

3) Pelayanan kesehatan reproduksi prempuan dan keluarga 

berencana. 

b. Pasal 10 

Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa pra hamil, masa 

persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua 

kehamilan. Dimana dalam memberikan pelayanan pada kesehatan ibu 

bidan memberikan pelayanan konseling pada masa pra hamil, 

pelayanan antenatal pada kehamilan normal, pelayanan persalinan 

normal, pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu menyusui, dan 

pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. Bidan dalam 

pelayanan kesehatan ibu juga mempunyai wewenang untuk  episiotomi 

, penjahitan luka jalan lahir tingkat, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, 

pemberian vitain A pada dosis tinggi pada ibu nifas, fasilitas / 

bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu ekslusif, 

pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum, 

penyuluhan dan konseling, bimbingan pada kelompok ibu hamil, 

pemberian surat keterangan kematian, pemberian surat keterangan cuti 

bersalin. 

c. Pasal 11 

Pelayanan kesehatan anak diberikan seorang bidan sejak pada bayi 

baru lahir, bayi, anak, balita, dan anak pra sekolah. Bidan mempunyai 

wewenang untuk melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Riswanti, Kebidanan DIII UMP, 2015



63 
 

 

resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin 

K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan 

perawatan tali pusat; penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan 

segera merujuk; penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan; pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah; 

pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah; 

pemberian konseling dan penyuluhan; pemberian surat keterangan 

kelahiran, dan Pemberian surat keterangan kematian. 

d. Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

dan keluarga berencana berwenang untuk memberikan penyuluhan 

dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana dan Memberikan alat kontrasepsi dan kondom (pasal 12).  

e. Pasal 13 

Selain kewenangan yang dimaksud dalam pasal 10 an 11 pemerintah  

juga memberikan wewenang pada bidan untuk melakukan pelayanan 

pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan 

memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit; pelayanan alat 

kontrasepsi bawah kulit; melakukan pembinaan peran serta masyarakat 

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

penyehatan lingkungan; asuhan antenatal terintegrasi, penanganan 

bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan 

memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) serta 

pencegahan penyalahgunaan Narrkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lainya (NAPZA) hanya dapat dilakukan bidan yang dilatih untuk itu. 

f. Pasal 20 

Bidan juga dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pencatatan 

dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan, melaporkan 

hasil pelayanan ditunjukan kepuskesmas wilayah tempat praktik, 

dikecualikan untuk bidan yang bekerja difasilitas pelayan kesehatan. 
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2. Kompetensi bidan 

Berdasarkan surat keputusan Mentri Republik Indonesia No. 

369/Menkes/SK/III/2007 bidan dalam melakukan pelayanan harus 

mempunyai kopetensi antara lain sebagai berikut: 

a. Kopetensi ke 1 : Pengetahuan dan ketrampilan dasar 

Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan ketrampilan dari ilmu-

ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari 

asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi 

baru lahir dan keluarganya. 

b. Kompetensi ke 2 : Pra konsepsi, KB dan Ginekologi 

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. 

c. Kompetensi ke 3 : Asuhan dan konseling selama kehamilan 

Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan 

kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan 

atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

d. Kompetensi ke 4 : Asuhan selama persalinan dan kelahiran 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap 

kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan 

yang ersih dana man menangani situasi kegawatdaruratan tertentu 

untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. 

e. Kompetensi ke 5 : Asuhan pada ibu nifas dan menyusuhi 

Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan mneyusui yang bermutu 

tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 

f. Kompetensi ke 6 : Asuhan bayi baru lahir 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada 

bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 
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g. Kompetensi ke 7 : Asuhan pada bayi dan balita  

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada 

bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun). 

h. Kompetensi ke 8 : Kebidanan komunitas 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada 

keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat. 

i. Kompetensi ke 9 : Asuhan pada ibu/wanita dengan gangguan 

reproduksi 

Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan 

sistem reproduksi. 
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