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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Konsep Teori 

1. Kehamilan  

a. Pengertian  

Kehamilan normal biasanya berlangsung kira-kira 10 bulan 

atau 9 bulan kalender, atau 40 minggu atau 280 hari. Lama 

kehamilan dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir (HPMT). 

Akan tetapi sebenarnya konsepsi terjadi sekitar 2 minggu setelah 

hari pertama menstruasi terakhir. Dengan demikian umur janin 

pasca konsepsi ada selisih kira-kira 2 minggu, yakni 266 hari atau 

38 minggu. Usia pasca konsepsi ini akan digunakan untuk 

mengetahui perkembangan janin. (Sujiyatini, 2010 h; 39) 

Kehamilan dipengaruhi berbagai hormone : estrogen , 

progesterone human chorionoc gonadotropin, human 

somatomammotropin, prolactin dsb. HCG adalah hormone aktif 

khusus yang berperan selama kehamilan. Terjadi perubahan juga 

pada anatomi dan fisisologi organ-organ system reproduksi dan 

organ system tubuh lainnya. Yang dipengaruhi terutama 

perubahan keseimbangan hormonal ( Icemi , 2013 h;64). 

b. Etiologi  

Proses penyebab terjadinya kehamilan,yaitu : 

1) Pertumbuhan/ fertilisasi 
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Bertemunya sel telur / ovum wanita dengan sel benih / 

seperma wanita. 

2) Pembelahan sel / zigot 

Hasil pembuahan sel tersebut. 

3) Nidasi / implantasi zigot tersebut pada dinding saluran 

reproduksi. (pada keadaan normal : implantasi pada lapisan 

endometrium dinding cavum uteri) 

4) Pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin menjadi 

bakal indiividu baru (Sukarni,2013; 64). 

c. Tanda – tanda kehamilan 

1) Tanda yang tidak pasti (probable sign) / tanda mungkin 

kehamilan  

a) Amenorhea  

Bila wanita dalam masa mampu hamil, apabila sudah 

kawin mengeluh terlambat haid maka pikirkan dia hamil, 

meskipun keadaan stress, obat – obatan, penyakit kronis 

dapat pula mengakibatkan terlambat haid. 

b) Mual dan muntah 

Mual dan muntah merupakan gejala umum, mulai dari rasa 

tidak enak sampai muntah berkepanjangan. Dalam istilah 

kedokteran sering disebut morning sickness karena 

munculnya seringkali pagi hari. 

c) Mastodinia 

Mastodinia adalah rasa kencang dan sakit pada payudara 

disebabkan payudara membesar. Vaskularisasi 
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bertambah, asinus dan duktus berproliferasi karena 

pengaruh estrogen dan progesterone. 

d) Quickening  

Quickening adalah persepsi gerakan janin, biasanya 

disadari oleh wanita pada kehamilan 18 – 20 minggu. 

e) Keluhan kencing  

Frekuensi bertambah dan sering kencing malam, 

disebabkan karena desakan uterus yang membesar dan 

tarikan oleh uterus ke kranial. 

f) Konstipasi  

Ini terjadi karena efek relaksasi progesterone atau dapat 

juga karena perubahan pola makan. 

g) Perubahan berat badan 

Pada kehamilan 2 – 3 bulan sering terjadi penurunan berat 

badan, karena nafsu makan menurun dan muntah – 

muntah.  

h) Perubahan temperature basal 

Kenaikan temperature basal lebih dari 3 minggu biasanya 

merupakan tanda telah terjadinya kehamilan.  

i) Perubahan warna kulit 

Perubahan ini antara lain cloasma yaitu warna kulit yang 

kehitam – hitaman.  
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j) Perubahan payudara 

Akibat stimulasi prolactin dan HPL, payudara mensekresi 

kolostrum, biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 

minggu.  

k) Perubahan pada uterus 

Uterus mengalami perubahan pada ukuran, bentuk dan 

konsistensi. Uterus berubah menjadi lunak, bentuknya 

globuler. 

l) Tanda piskacek’s 

Terjadinya pertumbahan yang asimetris pada bagian 

uterus yang dekat dengan implantasi pasenta.  

m) Perubahan-perubahan pada serviks 

(1) Tanda Hegar 

(2) Tanda Goodell’s 

(3) Tanda Chadwick 

(4) Tanda Mc Donald 

(5) Terjadi Pembesaran Abdomen 

(6) Kontraksi Uterus 

(7) Pemeriksaan Tes biologis kehamilan 

2) Tanda Pasti Kehamilan 

Indikator pasti hamil adalah penemua-penemuan keberadaan 

janin secara jelas dan hal ini tidak dapat dijelaskan dengan 

kondisi kesehatan yang lain. 

a) Denyut Jantung Janin (DJJ) 

b) Palpasi  
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d. Pertumbuhan dan Perkembangan Hasil Konsepsi 

1) Trimester I 

Tahap embrio berlangsung dari hari ke-15 sampai 

sekitar 8 minggu setelah konsepsi. Dari gumpalan sel yang 

kecil, embrio berkembang dengan pesat menjadi janin. Pada 

akhir 12 minggu pertama kehamilan jantungnya berdetak, 

usus-usus lengkap di dalam abdomen, genetalia eksterna 

mempunyai karakteristik laki-laki atau perempuan, anus sudah 

terbentuk dan muka seperti manusia. Janin dapat menelan, 

melakukan gerakan pernapasan, kencing, menggerakkan 

anggota badan, mengedipkan mata, dan mengerutkan dahi. 

Mulutnya membuka dan menutup. Berat janin sekitar 15-30 

gram dan panjang 5-9cm. 

2) Trimester Kedua dan Ketiga 

Pada akhir kehamilan 20 minggu berat janin sekitar 

340 gram dan panjang sekitar 16-17 cm. ibu dapat merasakan 

gerakan bayi, sudah terdapat meconium didalam usus dan 

sudah terdapat verniks pada kulit. Pada kehamilan 28 minggu 

berat bayi lebih sedikit dari satu kilogram dan panjangnya 23 

cm, ia mempunyai periode tidur dan aktivitas merespon suara 

dan melakukan gerakan pernapasan. Pada usia kehamilan 32 

minggu berat bayi 1,7 kg dan panjangnya 28 cm, kulitnya 

mengkerut dan testis sudah turun ke skrotum pada bayi laki-

laki. Pada usia kehamilan 36-40 minggu, jika ibu mendapat 
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gizi yang cukup, kebanyakan berat bayi antara 3-3,5 kg dan 

panjang 50 cm (Sujiyatini, 2010 h; 40). 

e. Perubahan Anatomi dan Adaptasi Fisiologis pada Ibu Hamil 

1) Trimester I 

Sistem Reproduksi 

a) Vagina dan Vulva 

Vagina dan vulva akan mengalami perubahan pada 

trimester 1 yang dikarenakan oleh hormon estrogen yaitu 

ditandai dengan perubahan warna vagina yang menadi 

kemerahan. Vagina dan vulva uga mudah terserang amur 

karena peningkatan pH ( Yuni Kusmiati, SST DKK, 

2008:55). 

b) Serviks uteri 

Satu bulan setelah konsepsi servicks akan menjadi lebih 

lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat 

penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema pada 

seluruh serviks bersamaan dengan terjadinya hipertrofi 

dan hyperplasia kelenjar-kelenjar serviks ( Prawirohardjo, 

2009 h; 177). 

c) Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi ( janin, plasenta, 

amnion). Pembesaran uterus meliputi peregangan dan 

penebalan sel-sel otot.Pada awal kehamilan penebalan 
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uterus distimulasi terutama oleh hormone estrogen dan 

sedikit progesterone ( Prawirohardjo, 2009 h; 175). 

Tabel 2.1 Memantau tumbuh kembang janin di dalam uterus 

Usia Kehamilan Tinggi Fundus 
 Dalam Cm Menggunakan penunjuk 

badan 
12 Minggu __  Teraba di atas simfisis 

pubis 
16 Minggu __ Di tengah , antara 

simfisis pubis dan 
umbilicus 

20 Minggu 20 cm ( ±2cm) Pada umbilicus 
22-27 Minggu Usia Kehamilan dalam 

minggu = cm ( ±2cm) 
__ 

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

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

__ 

36 Minggu 36 cm ( ±2cm) Pada px 
( Prawirohardjo, 2009 h; 93 ) 

d) Ovarium 

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum 

graviditatum, korpus luteum graviditatis, kira kira 3 cm 

kemudian mengecil setelah plasenta terbentuk. Dan 

korpus luteum ini mengeluarkan hormon estrogen dan 

progesterone ( Manuaba, 2010 h;110). 

e) Payudara 

Payudara akan membesar dan tegang, namun pada masa 

ini payudara belum mengeluarkan ASI. Somatomamotropin 

membuat kasein, laktalbumun dan laktoglobulin untuk 

mempersiapkan payudara dalam proses laktasi.  
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f) System endokrin 

Perubahan besar pada sistem endokrin yang pentng terjadi 

adalah untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan 

normal janin dan pemulihan nifas. 

g) System kekebalan 

Sistem kekebalan tubuh ibu saat masa ini tidakakan 

berubah dan tetap utuh dikarenakan imunoglobulin tidak 

berubah dan ini juga dapat menembus plasenta sehingga 

melindungi dari infeksi selanjutnya. 

h) Traktus Urinarius/Perkemihan 

Seorang ibu pada bulan bulan pertama akan mengalami 

kenaikan dalam buang air besar yang dikarenakan oleh lau 

filtrasi dan alian plasma ginjal meningkat namun hal ini 

akan berubah seiring tuanya umur kehamilan. 

i) Traktus Digestivus/Pencernaan 

Karena pengaruh pengeluaran asam lambung meningkat 

yang dapat menyebabkan : 

(1) Pengeluaran air liur berlebih (hipersalivasi) 

(2) Daerah lambung terasa panas 

(3) Terjadi mual/sakit pusing kepala terutama pagi hari 

yang disebut morning sickness. 

(4) Muntah berlebihan atau yang disebut hyperemesis 

gravidarum 
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(5) Progesterone mengakibatkan gerak usus halus 

semakin berkurang dan menyebabkan obstipasi ( 

Manuaba, 2010 h;110). 

j) Sirkulasi darah 

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh 

adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar, 

pembuluh daah yang membesar, payudara dan alat lain 

lain yang memang berfungsi dalam kehamilan. Tekanan 

darah akan turun dala 24 minggu pertama kehamilan 

akibat penurunan dalam perifer faskular resistance yang 

disebabkan oleh pengaruh otot halus oleh progesteron. 

k) Musculoskeletal 

Pada wanita hamil basal metabolic rate meningkat. BMR 

akan kembali setelah hari ke lima pasca persalinan. Pada 

masa ini seorang wanita mengeluh sering merasa lelah, 

letih, setelah melakukan aktivitas ringan disebabkan oleh 

berat bdan indeks tubuh dan darah dan pembekuan darah. 

l) System pernapasan 

Peningkatan kadar estrogen menyebabkan ligamentum 

pada kerangka iga berelaksasi sehingga ekspansi rongga 

dada meningkat. Frekuensi pernafasan pada ibu hamil 

sedikit meninggat namun pernafasannya lebih dalam dari 

oada normalnya. 
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2) Trimester II 

a) Uterus 

Bentuk uterus menjadi bulat dan berangsu angsur 

berbentung lonjong seperti telur, ukurannya sebesar 

kepala bayi atau sekapalan tangan orang dewasa. Seiring 

pembesaran uterus berorentasi ke kanan dan akhirnya 

uterus yang membesar ini akan menyentuh dinding 

abdomen anterior dan mendesak usus halus ke kedua sisi 

abdomen. Kontraksi sudah dapat dirasakan setelah bulan 

ke empat kehamilan. 

b) Vulva dan vagina  

Peningkatan vaskularisasi vulva dan vagina dapat 

meningkatkan pula keinginan dan membangkitakan untuk 

seksual khususnya selama trimester kedua kehamilan. 

Peningkatan kongesti ditambah relaksasi pembuluh darah 

dan uterus dapat mengakibatkan pembengkakan dan 

varises vulva. 

c) Ovarium  

Plasenta mulai menggantikan korpus luteum graviditatum 

pada usia kehamilan 16 minggu. 

d) Serviks uteri 

Serviks menadi lunak dan kelenjar kelenjar di serviks akan 

mengeluarkan sekresi lebih banyak. 
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e) Payudara  

Puting susu akan megeluarkan cairan yang berwarna 

puting kekuningan yang disebut kolostrum. Payudara pada 

trimester ini akan mengalami peningkatan ukuran. 

Walaupun perkembangan kelenjar payudara secara 

fungsional lengkap pada pertengahan masa hamil, namun 

proses menyusui terhambat sampai kadar estrogen 

menurun, yaitu setelah janin dan plasenta lahir. 

f) Sistem pencernaan 

Pada sistem pencernaan teradi konstipasi karena 

pengaruh dari hormon progesterone yang menigkat. Perutr 

juga akan menjadi kembung karena tekanan dari uterus 

yang semakin membesar dalam perut dan mendesak 

organ organ dalam perut.  

g) Repirasi 

Wanta hamil sering mengeluhkan sesak nafas karena 

terjadinya penurunan kadar karbondioksida. 

h) Kardiovaskular 

Perubahan auskultasi jantung ikut mengiringi perubahan 

ukuran dan posisi jantung, peningkatan volume darah hdan 

curah jantung juga menimbulkan perubahan auskultasi 

selama hamil. 

i) Sistem urinarius 

Pengurangan penekanan pada kandung kencing sudah 

mulai berkurang karena sudah keluarnya uterus dari 
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bagian panggul. Kandung kemih tertarik ke bagian atas 

abdomen dan keluar dari panggul. 

j) Muskulokeletal 

Mobilitas persendian akan berkurang terutama pada 

daerah siku dan pergelangan tangan dengan 

meningkatnya retensi cairan pada aringan yang 

berhubungan di sekitarnya. 

k) Sistem integument 

Kadar MSH meningkat dikarenakan peningkatan kadar 

hormon estrogen dan progesteron. 

l) Kenaikan berat badan 

Kenaikan berat badan yang terjadi dalam masa ini adalah 

0,4-0,5 kg perminggu selama sisa kehamilan. 

f. Penentuan Umur Kehamilan 

1) Berdasarkan HCMT  

Rumus ini berlaku terutama untuk wanita dengan siklus 

menstruasi 28 hari. 

2) Berdasarkan TFU (tinggi fundus uteri) 

a) Rumus Bartholomew 

Antara simfisis pubis dan pucat dibagi 4 bagian yang 

sama, tiap bagian menunnjukkan kenaikan 1 bulan. Saat 

TFU tepat di simfisis pubis = 2 bulan (8 minggu). 

b) Rumus Mc Donald 

TFU diukur dengan pita pengukur, kemudian dimasukkan 

rumus : 
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Umur kehamilan (bulan) = (2x TFU) : 7 

Umur kehamilan (minggu) = (8x TFU) : 7 

c) Quickening (persepsi gerakan janin pertama) 

Perkiraan ini dilakukan bila lupa hari pertama haid terakhir. 

d) Ultrasonografi 

Ada 3 cara : 

(1) Dengan mengukur GS (untuk kehamilan 6-12 minggu) 

(2) Dengan mengukur CRL (untuk kehamilan 7-14 minggu) 

(3) Dengan mengukur BPD (untuk kehamilan >12 minggu) 

e) Penentuan taksiran berat janin 

3) Berdasarkan TFU (Tinggi Fundus Uteri) 

TFU(cm) diukur dngan pita pengukur, kemudian dimasukkan 

kedalam rumus Johnson (hanya jika presentasi kepala) 

a) Jika kepala sudah masuk panggul (di bawah spina 

isciadika) 

TBJ (gram) = (TFU-11) x 155 

b) Jika kepala masih diatas spina isciadika 

TBJ (gram) = (TFU-12) x 155 

c) Berdasarkan BPD (biparietal diameter) 

BPD (cm) Berat (gram) BPD (cm) Berat (gram) 

7,0 1400 9,0 2800 
7,2 1550 9,2 3030 
7,4 1690 9,4 3180 
7,6 1840 9,6 3330 
7,8 1990 9,8 3480 
8,0 2140 10,0 3630 
8,2 2290 10,2 3770 
8,4 2440 10,4 3920 
8,5 2510 10,6 4070 
8,6 2590 10,8 4220 
8,8 2370 11,0 4370 
( Hanifah, 2009 h; ) 
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g. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan 

1) Faktor fisik 

a) Status kesehatan/penyakit (kusmiyati,2009,h:80) 

Ada dua klasifikasi dasar yang berkaitan dengan status 

kesehatan atau penyakit yang dialami ibu hamil : 

(1) Penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan. 

Termasuk dalam klasifikasi ini adalah Hyperemesis 

gravidarum, preeklamsia/eklamsia, kelainan lamanya 

kehamilan, kehamilan ektopik, kelainan plasenta atau 

selaput janin, perdarahan antepartum, gemelli 

(kusmiyati,2009,h:80). 

(2) Penyakit atau kelainan yang tidak langsung 

berhubungan dengan kehamilan. Terdapat hubungan 

timbal balik dimana penyakit ini dapat memperberat 

serta mempengaruhi kehamilan atau penyakit ini dapat 

diperberat oleh karena kehamilan. Contoh yang 

termasuk dalam kategori ini adalah : 

(a) Penyakit atau kelainan alat kandungan; varises 

vulva, kelainan bawaan, edema vulva, hematoma 

vulva, peradangan, gonorea, trikomonisiasis 

vaginalis, kandidiasis, amoebiasis, DM, 

bartholinitis, kista bartholini, kondilomata 

akuminata, fistula vagina, kista vagina, kelainan 

bawaan uterus, kelainan letak uterus, prolapsus 
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uteri, tumor uteri, mioma uteri, karsinoma servik, 

karsinoma korpus uteri dan lain-lain. 

(b) Penyakit kardiovaskuler misalnya penyakit jantung, 

hipertensi, stenosis aorta, mitral isufisiensi, jantung 

rematik, endokarditis. 

(c) Penyakit darah misal anemia dalam kehamilan, 

leukimia, penyakit hodgkin, hemostasis dan 

kelainan pembekuan darah. 

(d) Penakit saluran nafas misalnya influensa, bronkitis, 

pneumonia, asam bronkiale, TB paru 

(kusmiyati,2009,h:82). 

(e) Penyakit traktus digestivus misalnya ptialismus, 

karies, gingivitis, pirosis, hernia 

diafragmatikagastritis, ileus, valvulusta, hernia, 

appendiksitis, kolitis, megakolon, tumor usus, 

hemorroid, dan lain-lain. 

(f) Penyakit hepar dan pankreas misalnya hepatitis, 

ruptur hepar, sirosis hepatis, ikterus, atrofi hepar, 

penyakit pankreas, dan lain-lain. 

(g) Penyakit ginjal dan saluran kemih misalnya infeksi 

saluran kemih, bakteriuria, sistitis, pielonefritis, 

glomerulonefritis, sindroma nefrotik, batu ginjal, 

gagal ginjal, tbc ginjal, dan lain-lan. 
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(h) Penyakit endokrin misalnya diabetes dalam 

kehamilan, kalainan kelenjar gondok, dan anak 

ginjal, kelainan hipofisis dan lain-lain. 

(i) Penyakit saraf misalnya korea grafidarum, 

epilepsia, perdarahan intrakranial, tumor otak, 

poliomielitis, sklerosis multipleks, miastenia gravis, 

otosklerotis, dan lain-lain. 

(j) Penyakit menular misalnya IMS ( penyakit akibat 

hubungan seksual ), AIDS, kondilomata akuminata, 

thypus, kolera, tetanus, erisipeles, difteri, lepra, 

TORCH, morbili, campak, parotitis, variola, malaria, 

dan lain-lain (kusmiyati,2009,h:82). 

b) Gizi 

Status gizi merupakan hal yang penting diperhatikan pada 

masa kehamilan, karena faktor gizi sangat berpengaruh 

terhadap status kesehatan ibu selama hamil serta guna 

pertumbuhan dan perkembangan janin. Huungan antara 

gizi ibu hamil dan kesejahteraan janin merupakan hal yang 

penting untuk diperhatikan. Keterbatasan gizi selama hamil 

sering berhubungan dengan faktor ekonomi, pendidikan, 

sosial atau keadaan lain yang meningkatkan kebutuhan 

gizi ibu seperti ibu hamil dengan penyakit infeksi tertentu 

termasuk pula persiapan fisik untuk persalinan. 

Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar 

adalah sebagai berikut : 
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(1) Asam folat 

Menurut konsep evidence bahwa pemakaian asam 

folat pada maa pre dan perikonsepsi menurunkan 

resiko kerusakan otak, kelainan neural, spina bifida 

dan anensepalus, baik pada ibu hamil yang normal 

maupun beresiko. Asam folat juga berguna untuk 

membantu produksi sel darah merah, sintesis DNA 

pada janin dan pertumbuhan plasenta. 

(2) Energi 

Diit pada ibu hamil tidak hanya difokuskan pada tinggi 

protein saja tetapi pada susunan gizi sembang energi 

dan juga protein. Hal ini juga efektif untuk menurukan 

kejadian BBLR dan kematian perinatal. Kebutuhan 

energi ibu hamil adalah 285 kalori untuk proses tumbuh 

kembang janin dan perubahan pada tubuh ibu. 

(3) Protein 

Pembentukkan jaringan baru dari janin dan untuk tubuh 

ibu dibutuhkan protein sebesar 910 gram dalam 6 

bulan terakhir kehamilan. Dibutuhkan tambahan 12 

gram protein sehari untuk ibu hamil 

(kusmiyati,2009,h:82). 

(4) Zat besi (Fe) 

Pemberian suplemen tablet tambah darah atau zat besi 

secara rutin adalah untuk memangun cadangan besi, 

sintesa sel darah merah, dan sintesa darah otot. Setiap 
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tablet besi mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 30 

mg), minimal 90 tablet selama hamil. Dasar pemberian 

zat besi adalah adanya perubahan volume darah atau 

hydraemia (peningkatan sel darah merah 20-30% 

sedangkan peningkatan plasma darah 50%). Tablet 

besi sebaiknya tidak diminum bersama teh atau kopi 

karena mengandung tanin atau pitat yang menghambat 

penyerapan zat besi. 

(5) Kalsium 

Untuk pembentukkan tulang dan gigi bayi. Kebutuhan 

kalsium ibu hamil adalah sebesar 500 mg sehari. 

(6) Pemberian suplemen vitamin D terutama pada 

kelompok beresiko penyakit seksual (IMS) dan 

dinegara dengan musim dingin yang panjang. 

(7) Pemberian yodium pada daerah dengan endemik 

kretinisme. 

(8) Tidak ada rekomendasi rutin untuk pemberian Zinc, 

Magnesium, dan minyak ikan selama hamil. 

c) Gaya hidup 

(1) Kebiasaan minum jamu. 

Minum jamu merupakan salah satu kebiasaan yang 

beresiko bagi wanita hamil karena efek minum jamu 

dapat membahayakan tumbuh kembang janin seperti 

menimbulkan kecacatan, abortus, BBLR partus 

prematurus, kelainan ginjal dan jantung janin, asfiksia 
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neonatorum, kematian janin dalam kandungan dan 

malformasi organ janin. 

(2) Mitos, takhayul atau kepercayaan tertentu. 

Perlu dikaji ada beberapa mitos tertentu yang 

membahayakan kehamilan dan ada yangmendukung 

terhadap pemeliharaan kesehatan selama hamil.  

(3) Aktivitas seksual 

Nasehat atau pendidikan kesehatan yang berkaitan 

dengan aktivitas seksual ibu selama hamil sangat 

jarang diberikan selama antenatal care. Seringkali 

pemberian pendidikan kesehatan mengenai seksual 

selama hamil sangat minim diberikan, bahkan kadang 

informasi diberikan secara tidak jelas, implisit, dengan 

bahasa kias serta menimbulkan salah pengertian 

(kusmiyati, 2009,h:83). 

(4) Pekerjaan atau aktifitas sehari-hari. 

(5) Exercise atau senam hamil 

Gunanya untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatan fisik ibu hamil, memperlancar peredaran 

darah, mengurangi keluhan kram atau pegal-pegal, 

dan mempersiapkan pernafasan, aktifitas otot dan 

panggul untuk menghadapi proses persalinan 

(kusmiyati ,2009, h;83). 
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2. Tanda bahaya kehamilan 

Dalam masa kehamilan terdapat beberapa tanda bahaya 

yang perlu diwaspadai. Tanda bahaya tersebut meliputi: 

1) Perdarahan pada kehamilan muda 

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda biasanya 

terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu. Perdarahan 

tersebut bisa disebabkan oleh: 

a) Implantation bleeding : Perdarahan saat trophoblas 

melekat pada endometrium, biasanya terjadi saat 

implantasi 8 sampai 12 hari setelah fertilisasi. 

b) Abortion : 15% terjadi pada abortus spontan sebelum usia 

kehamilan 12 minggu dan sering terjadi pada primigravida 

c) Hydatidiform molae :  Akibat dari degenerasi chorionic vili 

pada awal kehamilan. Embrio mati dan di reabsorbsi/ mola 

terjadi di dekat fetus. 

d) Ectopic pregnancy. Ovum dan sperma yang berfertilisasi 

kemudian berimplantasi diluar dari uteri cavity. 

e) Cervical lesion. Lesi di cervik 

f) Vaginitis. Infeksi pada vagina   

(Sumarni, 2011; h.190) 

2) Hipertensi gravidarum 

Merupakan keadaan dengan tekanan darah sisitoloik dan 

diastolic lebih dari 140/90 mmHg. Pengukuran tekanan darah 

dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali selang 4 jam. Kenaikan 
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tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan 

diastolic lebih dari 15 mmHg (Prawirohardjo, 2009; h.535). 

3) Perdarahan pada kehamilan lanjut 

Biasanya terjadi pada usia kehamilan setelah 24 minggu. 

Perdarahan pada kehamilan lanjut dibagi menjadi 2 yaitu 

plasenta previa dan abrupsio plasenta. (Sumarni, 2011; h.190) 

4) Sakit kepala yang hebat 

Sakit kepala hebat, menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat disertai dengan pandangan kabur merupakan 

gejala preeklamsia (Sumarni, 2011; h.192). 

5) Nyeri perut bagian bawah 

Nyeri perut yang bersifat menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat. Hal ini bisa berhubungan dengan apendiciti, 

kehamilan ekopik, aborsi, radang panggul, penyakit kantung 

empedu, uterus yang irritable, ISK atau abrupsio plasenta 

(Sumarni, 2011; h.191). 

6) Gerakan janin tidak terasa 

Secara normal ibu merasakan gerakan janin pada bulan ke 5 

atau ke 6 usia kehamilan. Jika bayi tidur gerakan janin 

melemah. Gerakan bayi sangat terasa pada saat ibu istirahat, 

makan, minum dan berbaring. Biasanya bayi bergerak paling 

sedikit 3X dalam periode 3 jam (Sumarni, 2011; h.193). 

7) Pandangan kabur 

Pengaruh hormonal bisa mengacaukan pandangan pada ibu 

hamil. Gangguan visual yang dapat mengancam jiwa adalah 
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beersifat mendadak, dan berbayang/ double vision (Sumarni, 

2011; h.192). 

8) Bengkak wajah dan jari-jari tangan 

Merupakan masalah yang serius apabila muncul pada muka 

dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan disertai 

dengan keluhan fisik lainnya. Hal ini bisa merupakan tanda-

tanda anemia, gagal jantung dan pre eklamsi (Sumarni, 2011; 

h.192). 

9) Gejala dan tanda lain yang harus diwaspadai 

Beberapa gejala dan tanda lain yang terkait dengan gangguan 

serius selama kehamilan adalah : ( sarwono prawihardjo, 

2009; h. 284) 

a) Muntah berlebihan yang berlangsung selama kehamilan 

b) Disuria 

c) Menggigil atau demam 

d) Ketuban pecah dini atau sebelum waktunya 

e) Uterus lebih besar atau lebih kecil dari usia kehamilan 

yang sesungguhnya 

h. Komplikasi pada kehamilan. 

1) Komplikasi kehamilan muda 

a) Hiperemesis gravidarum 

b) Keguguran kandungan 

c) Kehamilan ektopik 

2) Komplikasi kehamilan trimester tiga 

a) Persalinan prematuritas 
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b) Kehamilan ganda 

c) Kehamilan dengan perdarahan 

d) Perdarahan plasenta previa 

e) Perdarahan solusio plasenta 

f) Kehamilan dengan ketuban pecah dini 

g) Kehamilan lewat waktu persalinan 

h) Kehamilan dengan preeklamsia dan eklamsia 

i. Asuhan Antenatal 

Asuhan antenatal adalah upaya prefentif program 

pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal 

dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin 

selama kehamilan. 

Ada 6 alasan penting untuk mendapatkan asuhan 

antenatal, yaitu : 

1) Membangun rasa saling percaya antara klien dengan petugas 

kesehatan 

2) Mengupayakan terwujudnya kondisi terbaik bagi ibu dan 

bayiyang dikandungnya 

3) Memperoleh informasi dasar tentang kesehatan ibu dan 

kehamilannya 

4) Mengidentifikasi dan menatalaksana kehamilan resiko tinggi 

5) Memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan dalam 

menjaga kualitas kehamilan dan merawat bayi 
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6) Menghindarkan gangguan kesehatan selama kehamilan yang 

akan membahayakan keselamatan ibu hamil dan bayi yang 

dikandungnya. 

j. Jadwal kunjungan Asuhan Antenatal 

Bila kehamilan termasuk resiko tinggi perhatian dan jadwal 

kunjungan harus lebih ketat. Namun, bila kehamilan normal jadwal 

asuhan cukup empat kali. Dalam bahasa program kesehatan ibu 

dan anak, kunjungan antenatal ini diberi kode angka K yang 

merupakan singkatan dari kunjungan. Pemeriksaan antenatal 

yang lengkap adalah KI,K2,K3 Dan K4. Hal ini berarti minimal 

dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 

minggu, sekali kunjungan antenatal selama kehamilan 28-36 

minggu dan sebanyak dua kali kunjungan antenatal pada usia 

kehamilan diatas 36 minggu. 

Selama melakukan kunjungan untuk asuhan antenatal, para ibu 

hamil akan mendapatkan serangkaian pelayanan yang terkait 

dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan 

penelusuran berbagai kemungkinan adanya penyulit atau 

gangguan kesehatan selama kehamilan yang mungkin dapat 

mengganggu kualitas dan luaran kehamilan. Identifikasi kehamilan 

diperoleh melalui pengenalan perubahan anatomik dan fisiologik 

kehamilan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Bila 

diperlukan, dapat dilakukan uji hormonal kehamilan dengan 

menggunakan berbagai metode yang tersedia (sarwono 

prawihardjo, 2009, hal:279). 
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1) Asuhan kehamilan  kunjungan awal 

Kunjungan awal harus seawal mungkin yang meliputi: 

(a) Anamnesis 

(b) Pemeriksaan fisik 

(c) Pemeriksaan laboratorium 

(d) Pemeriksaan tambahna lain untuk memperoleh data 

(parameter) dasar 

(e) Memberikan support psikis untuk menstabilkan emosi ibu 

hamil 

2) Asuhan kehamilan kunjungan ulang 

Asuhan pada kunjungan merupakan setiap kunjungan 

antenatal yang dilakukan setelah kunjungan pertama sampai 

memasuki masa persalinan. Kunjungan ulang memiliki tujuan 

yaitu: 

(f) Mendeteksi komplikasi-komplikasi 

(g) Mempersiapkan kelahiran dan kegawatdaruratan 

(h) Pemeriksaan fisik umum. 

(Kusmiyati, 2010; h.136-141) 

3) Kebijakan program dalam ANC (ante natal care) 

Standar pelayanan ANC meliputi 14T, sehingga ibu hamil yang 

datang memperoleh pelayanan yang komprehensif dengan 

harapan ANC dengan standar 14T dapat meningkatkan 

pelayanan kehamilan dan menurunkan angka kematian ibu 

(Sumarni, 2011; h.19). 
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Langkah-langkah dalam memberikan pelayanan ANC 

diantaranya: 

(a) Timbang berat badan dan tinggi badan 

Pengukuran tinggi badan dilakukan untuk mendeteksi 

adanya resiko apabila pengukuran > 145 cm. Pengukuran   

berat badan dilakukan untuk mengetahui kenaikan atau 

penurunan berat badan. Kenaikan BB normal ibu hamil 6,8 

sampai 16 kg (Sumarni, 2011; h. 20). 

(b) Tekanan darah 

Pemeriksaan tekanan darah sangat penting untuk 

mengetahui standar normal, tinggi atau rendah. Tekanan 

darah normal berkisar sistole/diastole 110/80 sampai 

120/80 mmHg (Sumarni, 2009; h.20). 

(c) Pengukuran TFU 

Pengukuran tinggi fundus uteri dilakukan untuk 

mengetahui pertumbuhan janin dalam kandungan 

Hubungan antara tinggi fundus uteri dan tuannya 

kehamilan secara Mc Donald 

(d) Pemberian tablet tambah darah 

Tujuan pemberian tablet Fe yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan Fe pada ibu hamil dan nifas, karena pada masa 

Tinggu fundus  uteri 
Cm  

Umur kehamilan dalam 
 Minggu 

12 cm 12 
  16 cm 16 

20 cm 20 
24 cm 24 
28 cm 28 
32 cm 32 
36 cm 36 
40 cm 40 
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hamil kebutuhannya meningkat seiring dengan 

pertumbuhan janin. Tanpa pemberian zat besi yang cukup 

ibu dapat mengalami anemia dan dapat menyebabkan 

kelahiran premature, mudah sakit, bayi mengalami berat 

bdan lahir rendah dan perdarahan pasca persalinan.  

Cara pemberiannya yaitu satu tablet per hari sesudah 

makan selama masa kehamilan dan nifas. Jika ibu dengan 

kadar Hb kurang dari 8 gr% maka dosisnya 1-2 x 100 

mg/hari selama dua bulan sampai dengan melahirkan 

(Sumarni, 2011; h.21). 

(1) Pemberian imunisasi tetanus toxoid 

Pemberian TT bertujuan untuk melindungi janin dari 

tetanus neonatorum. (Sumarni, 2011; h.21-22) 

(2) Pemeriksaan Hb 

Pemeriksaan Hb dilakukan pada kunjungan ibu hamil 

yang pertama dan menjelang persalinan yang 

bertujuan untuk mendeteksi dini anemia pada ibu hamil 

(Sumarni, 2011; h.22). 

(3) Pemeriksaan protein urin 

Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui adanya 

protein dalam urin ibu hamil yang mengarah ke pre 

eklamsi (Sumarni, 2011; h.23). 
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(4) Pengambilan darah untuk pemeriksaan VDRL 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

treponema pallidum atau penyakit menular seksual 

seperti sifilis (Sumarni, 2011; h.23). 

(5) Pemeriksaan urin reduksi 

Dilakukan pemeriksaan urin reduksi hanya pada ibu 

dengan indikasi penyakit gula/DM atau riwayat 

penyakit gula pada keluarga (Sumarni, 2011; h.23). 

(6) Perawatan payudara 

Meliputi senam payudara, perawatan payudara, pijat 

tekan payudara yang ditujukan pada ibu hamil. 

Perawatan payudara dilakukan 2 kali sehari sebelum 

mandi dan dimulai pada kehamilan 6 bulan. Senam 

payudara dan pijat tekan payudara bertujuan untuk 

merangsang pembentukan air susu ibu (Sumarni, 

2011; h.23-24). 

(7) Senam ibu hamil 

Bermanfaat untuk membantu ibu hamil dalam 

mempersiapkan persalinan dan mempercepat 

pemulihan setelah persalinan, mencegah sembelit dan 

membantu tidur supaya lebih nyenyak (Sumarni, 2011; 

h.24). 

(8) Pemberian obat malaria 

Pemberian obat malaria diberikan khusus pada ibu 

hamil di daerah endemic malaria, ibu hamil pendatang 
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dari daerah malaria, ibu hamil dengan gejala panas 

tinggi disertai menggigil dan hasil darah yang positif 

(Sumarni, 2011; h.25). 

(9) Pemberian kapsul minyak beryodium 

Diberikan pada kasus gangguan kekurangan yodium 

didaerah endemis. (Sukarni, 2011; h.25) 

(10) Temu wicara/konsling 

Bertujuan untuk membantu ibu menerima 

kehamilannya sebagai upaya preventif terhadap hal-hal 

yang tidak diinginkan dan membantu ibu untuk 

menemukan kebutuhan asuhan kehamilan, penolong 

persalinan yang bersih dan aman atau tindakan klinik 

yang mungkin diperlukan. (Sumarni, 2011; h.26) 

3. Persalinan  

a. Pengertian  

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya 

serviks dan janin turun kedalam jalan lahir. Persalinan dan 

kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi 

pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan 

dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu 

maupun janin. (Icemia, 2013 h; 187) 

b. Tanda mulainya persalinan 

1) Teori progesterone 

2) Teori keregangan 

3) Teori oksitosin  
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Beberapa tanda mulainya persalinan 

4) Terjadinya his persalinan 

5) Pengeluaran lendir dengan darah 

6) Pengeluaran cairan 

7) Hasil-hasil yang didapatkan pada pemeriksaan dalam 

(Jenny, 2013 h ; 4) 

c. Factor yang mempengaruhi persalinan 

1) Power  

Power atau tenaga yang mendorong anak adalah : 

a) His/ kontraksi otot-otot Rahim 

b) Tenaga mengejan 

2) Passage/panggul  

a) Bagian-bagian tulang panggul 

(1) Os Coxae 

(2) Os Cossygis 

(3) Os Sacrum 

b) Bagian-bagian pelvis minor 

(1) Pintu Atas Panggul 

(2) Cavum Pelvis 

(3) Pintu Bawah Panggul 

c) Bidang panggul  

(Icemi, 2013 h; 188-195) 

3) Passanger / janin 

Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta. Hal-

hal yang perlu di perhatikan mengenai janin adalah ukuran 
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kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. 

Sedangkan yang perlu diperhatikan pada plasenta adalah 

letak, besar, dan luasnya ( jenny, 2013 h; 4). 

d. Tahapan persalinan 

1) Kala I (kala pembukaan) 

Kala I dimulai dari saat persalinan mulai (pembukaan nol) 

sampai pembukaan lengkap (10 cm). proses ini terbagi dalam 

2 fase : 

a) Fase laten 

b) Fase aktif : 

(1) Fase akselerasi 

(2) Fase dilatasi maksimal 

(3) Fase deselerasi 

2) Kala II (kala pengeluaran janin) 

a) His semakin kuat dengan interval 2 sampai 3 menit, 

dengan durasi 50 sampai 100 detik. 

b) Menjelang akhir kala I ketuban pecah yang ditandai 

dengan pengeluaran cairan secara mendadak. 

c) Ketuban pecah pada mendekati pembukaan lengkap diikuti 

keinginan mengejan akibat tertekannya pleksus 

frankenhauser. 

d) Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong 

kepala bayi sehingga terjadi kepala membuka pintu, 

subocciput bertindak sebagai hipomoglion, kemudian 
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secara berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung 

dan muka, serta kepala seluruhnya. 

e) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar. 

f) Setelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan 

bayi ditolong dengan cara : kepala di pegang pada os 

occiput dan dibawah dagu, kemudian ditarik dengan 

menggunakan cunam kebawah untuk melahirkan bahu 

depan dank e atas untuk melahirkan bahu belakang. 

Setelah kedua bahu lahir, ketiak dikait untuk melahitkan 

sisa badan bayi. Bayi lahir diikuti oleh sisa air ketuban. 

g) Lamanya kala II untuk primigravida 1,5-2 jam dan 

multigravida 1,5-1 jam. 

3) Kala III (pelepasan plasenta) 

Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya 

plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Proses 

lepasnya plasenta dapat diperkirakan dengan 

mempertahankan tanda-tanda : 

a) Uterus menjadi bundar 

b) Tali pusat bertambah panjang 

c) Terjadi semburan darah tiba-tiba. 

4) Kala IV (kala pengawasan/pemulihan) 

Kala IV dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam 

postpartum. Kala ini terutama bertujuan untuk melakukan 

observasi karena perdarahan postpartum paling sering terjadi 

pada 2 jam pertama. 
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7 pokok penting berikut : 

a) Kontraksi Rahim 

b) Perdarahan 

c) Kandung kemih 

d) Luka-luka 

e) Plasenta dan selaput ketuban harus lengkap 

f) Keadaan umum ibu, tekanan darah, nadi, pernapasan 

dan maslah lain. 

g) Bayi dalam keadaan baik. 

e. Komplikasi dalam persalinan 

Komplikasi yang terjadi pada masa persalinan meliputi 

1) Ketuban pecah dini (KPD) 

Merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum adanya tanda-

tanda persalinan. Factor predisposisi yang menimbulkan 

terjadinya ketuban pecah dini yaitu adanya infeksi genetalia, 

servik inkompeten, gemeli, hidramnion, kehamilan preterm, 

dan disproporsi sefalo pelvik. 

Apabila ketuban pecah dini terjadi pada kehamilan lebih dari 

36 minggu dan ada his maka pimpin meneran dan akselerasi 

bila ada inersia uteri. Bila tidak ada his lakukan induksi 

persalinan. (Sukarni, 2013; h.251-253) 

2) Infeksi intrapartum 

Merupakan infeksi yang terjadi dalam persalinan atau bisa 

terjadi sebelum persalinan. Infeksi intrapartum biasanya terjadi 

karena distosia bahu, pemeriksaan dalam lebih dari dua kali, 
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keadaan umum lemah, ketuban pecah dini, servisitis dan 

vaginitis. 

Penatalaksanaan pada perdarahan intrapartum yaitu dengan 

memberikan antibiotic sesuai penyebab. Dapat diberikan 

ampisilin 4x500 mg. persalinan diusahakan pervaginam. 

(Sukarni, 2013; h.248-249) 

3) Anemia 

Merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi 

ketika kadar sel darah merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi 

rendah. Hal ini dapat menyebabkan masa lah 

kesehatankarena sel darah merah yang mengandung 

hemoglobin tidak mampu memehuhi kebutuhan dalam tubuh. 

(Proverawati, 2011;h.1-2) 

Ibu yang menderita anemia tidak mampu mentoleransi 

kehilangan darah pada saat persalinan karena itu bisa 

beakibat fatal. Anemia juga bisa meningkatkan resiko 

penyembuhan luka tidak segera. (Prawirohardjo, 2009; h.55) 

f. Penggunaan partograf 

Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala l 

persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Tujuan 

utama dari penggunaan partograf adalah : (Ai Nurasiah,2012,h:82) 

1) mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan 

menilai pembukaan serviks melalui periksa dalam. 
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2) Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. 

Dengan demikian juga dapat mendeteksi secara dini 

kemungkinan terjadinya partus lama. 

3) Data pelengkap yang terkait dengan pemantaua kondisi ibu, 

kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan 

medikan mentosa yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, 

membuat keputusan klinik, dan asuhan atau tindakan yang 

diberikan dimana semua dicatatkan secara rinci pada status 

atau rekamedik ibu bersalin atau bayi baru lahir. (Ai 

Nurasiah,2012,h:83) 

4. Bayi Baru Lahir 

a. Definisi Bayi Baru Lahir 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi 

belakang kepala melalui vagina, tanpa alat, pada usia genap 

37minggu sampai 42minggu, dengan berat 2500-4000 gram, nilai 

Apgar >7 dan tanpa cacat bawaan. ( lia yulianti , 2013 h; 2) 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 

kehamilan 37 – 42 minggu dengan berat lahir antara 2500 – 4000 

gram. (jenny j.s , 2013 h; 150) 

b. Ciri – ciri bayi normal 

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

2) Panjang badan bayi 48 – 50 cm. 

3) Lingkar dada bayi 32 – 34 cm. 

4) Lingkar kepala bayi 33 – 35 cm. 
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5) Bunyi jantung dalam menit pertama ± 180 kali/menit, 

kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi 

berumur 30 menit. 

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

kali/menit disertai pernafasan cuping hidung, retraksi 

suprasternal dan intercostal, serta rintihan hanya berlangsung 

10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan 

cukup terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa. 

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

9) Kuku telah agak panjang dan lemas. 

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

mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 

11) Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk. 

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

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket. 

(jenny, 2013 h; 150) 

c. Penanganan bayi baru lahir  

Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir, ialah : 

1) Membersihkan jalan nafas 

2) Memotong dan merawat tali pusat 

3) Mempertahankan suhu tubuh bayi 

4) Identifikasi 

5) Pencegahan infeksi 
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6) Pembersihan jalan nafas, perawatan tali pusat, perawatan 

mata dan identifikasi adalah rutin segera dilakukan, kecuali 

bayi dalam keadaan kritis dan dokter memberikan instruksi 

khusus. 

d. Tanda dan gejala 

Bayi baru lahir normal memiliki tanda atau keadaan sbb: 

1) Denyut jantung dalam menit pertama ±180x/mnt kemudian 

turun 140-120x/menit dalam 30 menit kemudian 

2) Pernfasan cepat ± 80x/menit disertai dengan nafas cuping 

hidung, refraksi suprasternal dan interkostal serta rintihan 

yang berlangsung 10-15 menit. 

3) Mudah berlangsung, bayi menjadi tegang. 

4) Tinja berbentuk mekonium 

5) Refleks terdiri dari : 

a) Reflek moro/terkejut 

Apabila bayi diberi sentuhan mendadak terutama 

dengan jari dan tangan, maka akan menimbulkan 

gerak terkejut. 

b) Refleks menggengam 

Apabila telapak tangan bayi disentuh dengan jari 

pemeriksa, maka bayi akan berusaha menggenggam 

jari tersebut. 

c) Reflek rooting atau mencari 

Apabila pipi bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka 

akan menoleh dan mencari sentuhan. 
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d) Reflek sucking/menghisap 

Bila bayi di berikn puting maka akan berusaha 

menghisap puting tersebut. 

e) Reflek swallowing 

Bila bayi baru lahir berkoordinasi dengan menghisap 

bila cairan ditaruh di belakang lidah. 

f) Reflek tonic neck 

Apabila bayi di angkat dari tempat tidur, maka ia akan 

berusaha mengangkat kepalanya 

g) Reflek babinski 

Apabila telapak kaki dari tumit ke jari di tekan, maka 

akan menekuk ibu jarinya 

h) Reflek walking 

Menggendong bayi pada posisi berdiri dan 

menyentuhkan kakinya ke permukaan keras, mak 

bayi akan meninggikan dan menurunkan kakiknya 

dalam pola berjalan ( walsh, 2007 h.373) 

e. Konsep adaptasi bayi baru lahir. 

Konsep mengenai adaptasi bayi baru lahir adalah sebagai berikut:  

1) Memulai segera pernafasan dan perubahan dengan pola 

sirkulasi. Konsep ini memerlukan hal yang esensial pada 

kehidupan ekstrauterin. 

2) Dalam 24 jam setelah lahir, sistem ginjal, gastrointestinal, 

hematologi, metabolik, dan sistem neurologis bayi baru lahir 
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harus berfungsi secara memadai untuk mempertahankan 

kehidupan ekstrauterin. 

f. Periode transisi bayi baru lahir. 

Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi, yaitu : 

1) 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. 

2) Pada periode pertama reaktifitas ( segera setelah lahir ), akan 

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

pernapasan cuping hidung yang berlangsung sementara, 

retraksi, serta suara seperti mendengkur dapat terjadi. Denyut 

jantung dapat mencapai 180 kali/menit selama beberapa menit 

kehidupan. 

3) Setelah respon awal ini, bayi baru lahir ini akan menjadi 

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

sebagai fase tidur ) terjadi dalam dua jam setelah kelahiran 

dan berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. 

4) Periode kedua reaktifitas, dimulai ketika bayi bangun, ditandai 

dengan respons berlebihan terdapat stimulus, perubahan 

warna kulit dari merah muda menjadi agak sianosis, dan 

denyut jantung cepat. 

5) Lendir mulut dapat menyebabkan masalah yang bermakna, 

misalnya tersedak/aspirasi, tercekik, dan batuk. 
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g. Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus 

Periode adaptasi terhadap kehidupan luar Rahim disebut periode 

transisi.Periode ini berlangsung hingga 1 bulan atau lebih setelah 

kelahiran untuk beberapa system tubuh. Beberapa peruahan yang 

dialami pada bayi baru lahir diantaranya 

1) Perubahan pada system pernafasan 

Faktor yang berperan dalam rangsang nafas pertama 

bayi yaitu 

a) Hipoksi pada akhir persalinan dan rangsangan usat fisik 

lingkungann luar Rahim yang merangsang pusat 

pernafasan otak 

b) Tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena 

kompresi paru-paru selama persalinan yang merangsang 

udara masuk ke paru-paru. 

Pernafasan bayi pertama kali bertujuan untuk 

mengeluarkan cairan dalam paru-paru dan 

mengembangkan alveolus dalam paru-paru untuk pertama 

kali. (Yunanto, 2010; h.38) 

2) Perubahan dalam system peredaran darah 

Setelah lahir darah bayi harusmelewati paru untuk mengambil 

O2 dan mengantarkan ke jaringan. Untuk membuat sirkulasi 

yang baik guna mendukung kehidupan luar Rahim harus 

terjadi perubahan besar yaitu penutupan foramen ovale pada 

atrium jantung dan penutupan duktus arteriosus antara arteri 

paru-paru dan aorta. (Yunanto, 2010; h.379) 
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3) System pengaturan tubuh  

a) Pengaturan suhu  

Pembentukan suhu tanpa menggigil merupakan usaha 

utama bayi yang kedinginan untuk mendapatkan kembali 

panas tubuhnya melalui penggunaan lemak coklat. 

b) Mekanisme kehilangan panas 

Bayi dapat kehilangan panas melalui cara-cara sebagai 

berikut: 

(1) Evaporasi 

Terjadinya penguapan ketuban pada permukaan tubuh 

bayi 

(2) Konduksi 

Kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan 

yng dingin 

(3) Konveksi 

Karena terpapar oleh udara yang lebih dingin 

(4) Radiasi  

Ketika bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang 

mempunyai suhu lebih rendah. (Yunanto, 2010; h.40) 

(5) Metabolisme glukosa 

Untuk memfungsikan otak memerlukan glukosa dalam 

jumlah tertentu. BBL yang tidak dapat mencerna 

makanan dalam jumlah yang cukupakan membuat 

glukosa dari glikogen, ini terjadi bila bayi mempunyai 
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persediaan glikogen cukup yang disimpan dalam hati. 

(Yunanto, 2010; h.40-41) 

(6) Perubahan system gastrointestinal 

Reflek gumoh dan batuk yang matang sudah 

terbentukpada saat lahir. Kapasitas lambung pada BBL 

masih terbatas, kurang dari 30c dan akan bertambah 

secara perlahan sesuai pertumbuhan janin. (Yunanto, 

2010; h.41) 

(7) Perubahan system kekebalan tubuh 

Kekebalan alami yang dimiliki bayi diantaranya 

(a) Perlindungan oleh kulit membrane mukosa 

(b) Fungsi jaringan saluran nafas 

(c) Pembentukan koloni mikroba oleh kulit 

(d) Perlindungan kimia oleh lingkungan asam lambung 

(Yunanto, 2010; h.4) 

h. Adaptasi ginjal 

1) Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus. 

2) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir 

yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk 

berespon terhadap stesor. 

3) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

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

pertama, setelah itu mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 jam. 
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4) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat, noda 

kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok karena 

kristal asam urat. 

i. Adaptasi hati 

1) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentkkan darah. 

2) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat esensial 

untuk pembekuan darah. 

3) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat esensial 

untuk pembekuan darah. 

4) 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. 

5) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang 

bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan 

bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah merah. 

j. Adaptasi imun 

1) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang di 

pintu masuk. 

2) Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan 

meningkatkan resiko infeksi pada periode bayi baru lahir. 

3) Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas 

selama periode neonatus. 
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k. Perawatan bayi baru lahir 

1) Pertolongan pada saat bayi baru lahir 

a) Sambil menilai pernafasan secara cepat, letakkan bayi 

dengan handuk diatas perut ibu. 

b) Dengan kain yang bersih dan kering atau kasa, bersihkan 

darah atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidak 

terhalang. Periksa ulang pernapasan bayi, sebagian besar 

bayi akan menangis atau bernafas secara spontan dalm 

waktu 30 detik setelah lahir. 

c) Perawatan mata 

d) Pemeriksaan fisik bayi 

e) Identifikasi bayi 

2) Perawatan lain-lain 

a) Lakukan perawatan tali pusat 

b) Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi 

dipulangkan ke rumah, diberikan imunisasi BCG, polio, dan 

hepatitis B. 

c) Orang tua diajarkan tanda-tanda bayi dan mereka 

diberitahu agar merujuk bayi dengan segera untuk 

perawatan lebih lanjut. 

d) Orangtua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan 

perawatan harian untuk bayi baru lahir. 
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5. NIFAS 

a. Pengertian  

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 

minggu. Wanita yang melalui periode puerperium disebut 

puerpura. Puerperium berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, 

merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya alat kandungan 

pada keadaan yang normal. ( Diah Wulandari, 2008 h; 1) 

b. Tahapan masa nifas 

Nifas dibagi menjadi 3 tahap : 

1) Puerperium dini. 

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan. Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh 

bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 

minggu. 

3) Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna 

terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai 

komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-

minggu, bulanab, tahunan( Diah Wulandari, 2008 h; 1) 
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c. Perubahan fisiologis pada masa nifas 

1) Involusio uterus  

Involusio atau pengerutan uterus merupakan suatu proses 

dimana uterus kembali kekondisi sebelum hamil dengan berat 

sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta 

lahir akibat kontraksi otot-otot uterus. (yeti,2010,h;31) 

2) Cerviks 

Serviks mengalami involusio bersama-sama uterus. Setelah 

persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 

jari tanggan,setelah 6 minggu persalinan serviks menutup. 

(yeti,2010,h;39) 

3) Lokea  

Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari cavum uteri dan 

vagina selama masa nifas. Lokia terbagi menjadi 3 jenis yaitu 

a) Lokia rubra (cruenta) berwarna merah karena berisi darah 

segar dan sisa – sisa selaput ketuban, set – set desidua, 

verniks caseosa, lanugo dan mekonium selama 2 sampai 3 

hari pasca persalinan. 

b) Lokia sanguilentaberwarna merah kuning berisi darah dan 

lendir yang keluar pada hari ke 3 sampai hari ke 7 pasca 

persalinan. 

c) Lokia serosa berbentuk serum dan berwarna merah jambu 

kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada 

hari ke 7 sampai hari ke 14 pasca persalinan. 
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d) Lokia alba adalah lokia yang terakhir. Dimulai dari hari ke 

14 kemudian makin lama mikin sedikit hingga sama sekali 

berhenti sampai satu atau dua minggu berikutnya. 

Bentuknya seperti cairan putih berbentuk krim serta terdiri 

atas leukosit dan sel sel desidua. (siti saleha,2009,h;57) 

4) Payudara  

Laktasi dimulai pada semua wanita dengan perubahan 

hormone saat melahirkan. Apakah wanita memilih menyusui 

atau tidak, ia dapat mengalami kongesti payudara selama 

beberapa hari pertama pascapartum karena tubuhnya 

mempersiapkan untuk memberi nutrisi kepada bayi. 

Pengkajian payudara pada periode awal pascapartum meliputi 

penampilan dan integritas putting susu, memar atau iritasi 

jaringan payudara karena posisi bayi pada payudara, adanya 

kolostrum apakah payudara terisi air susu dan adanya 

sumbatan duktus kongesti, dan tanda-tanda mastitis potensial. 

( Varney, 2008 h;960) 

5) Vulva dan vagina 

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerpurium 

merupakan suatu saluran yang luas berdinding tipis. Secara 

berangsur – angsur luasnya berkurang, tetapi jarang sekali 

kembali seperti ukuran seorang nulipara. Rugae timbul 

kembali pada minggu ketiga. Himen tampak sebagai tonjolan 

jaringan yang kecil, yang dalam proses pembentukan berubah 
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menjadi karunkulae mitiformis yang khas bagi wanita 

multipara. (Siti saleha, 2009;h.58) 

6) Perubahan Gastrointestinal 

Konstipasi mungkin menjadi masalah pada puerperium awal 

karena kurangnya makanan padat selama persalinan dank 

arena wanita menahan defekasi.( Varney, 2008 h;961) 

7) Perubahan hematologi 

Hemoglobin, hematocrit dan hitung eritrosit sangat bervariasi 

dalam puerperium awal sebagai akibat fluktuasi volume darah, 

volume plasma, dan kadar volume sel darah merah. Kadar ini 

dipengaruhi oleh status hidrasi wanita saat itu, volume cairan 

yang ia dapat selama persalinan dan reduksi volume darah 

total wanita. ( Varney, 2008 h;962) 

8) Asuhan Kunjungan Masa Nifas Normal 

Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk 

menilai status ibu dan BBL, dan untuk mencegah, mendeteksi, 

dan menangani masalah-masalah yang terjadi dalam masa 

nifas.  

d. Pemeriksaan fisik pada masa nifas 

1) Pemriksaan fisik pada nifas 

a) Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi : pemeriksaan suhu 

tubuh , nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Bertujuan 

untuk memperoleh data dasar memantau perubahan 

status kesehatan klien diantaranya tanda-tanda infeksi. 
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b) Pemeriksaan wajah bertujuan untuk mengidentifikasi 

adanya tanda anemis, eklamsi post partum bias terjadi 1-2 

hari post partum. 

c) Pemeriksaan leher bertujuan untuk mengkaji adanya 

infeksi traktus pernafasaan jika ada panas sebagai 

diagnose banding. 

d) Pemeriksaan payudara bertujuan untuk pemeriksaan 

tindak lanjut dari pemeriksaan payudara prenatal dan 

segera setelah melahirkan apakah ada komplikasi post 

partum misalnya bendungan payudara. 

e) Pemeriksaan abdominal bertujuaan untuk memeriksa 

kandung kemih (adanya distensi dikarenakan retensi urine) 

bias terjadi setelah lahir. 

f) Pemeriksaan genetalia bertujuan untuk memeriksa 

[erineum terdahap penyembuhan luka meliputi ; edema, 

inflamasi, hematoma, supurasi, memar. 

g) Pemeriksaan ekstrimitas 

Untuk memeriksa adanya tromboplebistik, edema, menilai 

pembesaran varises. (yeti,2010,h;123-131) 
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e. Kunjungan masa nifas 

Tabel kunjungan masa nifas 

KUNJUNGAN WAKTU ASUHAN 
I 6-8 Jam 

PP 
a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri 
b. Pemantauan keadaan umum ibu 
c. Melakukan hubungan antara bayi dan ibu 
d. ASI ekslusif 

II 6 hari PP a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus dibawah umbilicus dan tidak ada 
tanda perdarahan abnormal. 

b. Menilai adanya tanda demam, infeksi dan perdarahan 
abnormal. 

c. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. 
d. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi. 
e. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda penyulit 

III 2 Minggu PP a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus dibawah umbilicus dan tidak ada 
tanda perdarahan abnormal. 

b. Menilai adanya tanda demam, infeksi dan perdarahan 
abnormal. 

c. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. 
d. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi. 
e. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda penyulit 

IV 6 Minggu PP a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ia alami 
b. Memberikan konseling untuk KB secara dini, imunisasi, 

senam,nifas dan tanda bahaya yang dialami ibu dan bayi. 

f. Komplikasi dan penyakit pada masa nifas 

1) Infeksi pada masa nifas 

a) Definisi 

Infeksi pada masa nifas mencakup semua peradangan 

yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman kedalam 

alat-alat genital pada waktu persalinan dan nifas, infeksi 

dapat berupa kenaikan suhu tubuh sampai 3    c atau lebih 

selama 2 hari pertama. ( yulianti ,2010,h:336) 

b) Fisiologi 

Umumnya disebabkan bakteri yang dalam keadaan normal 

berada dalam usus dan jalan lahir. Selain itu infeksi nifas 
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dapat juga disebabkan antara lain oleh bakteri 

streptoccocus haemolyticus aerobicus, staphilococus 

aureus, eschericia coli, dan clostridium welchi. Infeksi 

dapat terjadi pula melalui tangan pemeriksa atau penolong 

yang tertutup sarung tangan yang membawa bakteri yang 

sudah ada dalam vagina kedalam uterus. 

c) Abdominalis yang dapat menyertai kala nifas ( 

manuaba,2010, h: 419) 

(1) Subinvolusi uteri 

Segera setelah persalinan, berat rahim sekitar 1000 

gram dan selanjutnya mengalami kontraksi, sehingga 

otot rahim menjadi kecil ke bentuknya semula. Pada 

beberapa keadaan, terjadinya proses involusi rahim 

tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses 

pengecilannya terhambat. Penyebab involusi uteri 

adalah inveksi endometrium, terdapat sisa plasenta 

dan selaputnya, terdapat pembekuan darah atau 

mioma uteri. 

(2) Perdarahan kala nifas sekunder 

Perdarahan kala nifas sekunder yaitu perdarahan yang 

terjadi setelah 24 jam pertama. Penyebab utama 

perdarahan kala nifas adalah terdapatnya sisa plasenta 

atau selaput ketuban, infeksi pada endometrium, dan 

sebagian kecil terjadi dalam bentuk mioma uteri 

bersamaan dengan kehamilan dan inversio uteri. 
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(3) Flegmasia alba dolens 

Flegmasia alba dolens merupakan salah satu bentuk 

infeksi puerperalis yang mengenai pembuluh darah 

vena femoralis. Vena vemoralis yang terinfeksi dan 

disertai pembentukkan trombosis dapat menimbulkan 

gejala klinis seperti : terjadi pembengkakan pada 

tungkai, vena tampak berwarna putih, terasa sangat 

nyeri, tampak bendungan pembuluh darah, suhu tubuh 

dapat meningkat. 

(4) Bendungan ASI 

Bendungan ASI terjadi karena sumbatan pada saluran 

ASI, tidak dikosongkan seluruhnya. Keluhan yang 

muncul adalah mamae bengkak, keras dan terasa 

panas sampai suhu badan meningkat. Penanganannya 

dengan mengosongkan ASI dengan masase atau 

pompa. 

6. Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi 

a. Pengertian  

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah 

dan jarak anak yang diinginkan. (ari sulistywati, 2011 h; 12) 

Keluarga berencana menurut UU No. 10 th 1992 adalah 

upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat 

melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Icemi, 2013 h; 363) 
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Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti melawan 

atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara 

sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan 

kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan 

sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. 

(Icemi, 2013 h; 366) 

Kontrsepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara 

dapat juga bersifat permanen. (Prawirohardjo, 2008; h. 534) 

b. Jenis-jenis kontrasepsi 

1) Kontrasepsi alamiah 

Dalam menggunakan kontrasepsi alamiah, dianjurkan untuk 

tidak menggunakan salah satu metode, tetapi dengan 

mengkombinasikan keduanya. 

Yang termasuk dalam kontrasepsi alamiah tanpa alat : 

a) Metode kalender 

Metode ini memperhitungkan masa subur wanita yang 

berkaitan erat dengan siklus menstruasi. Pasangan tidak 

boleh melakukan hubungan suami istri selama istri pada 

masa kesuburan. (Sukarni, 2013 h;367) 

b) Suhu basal tubuh 

Penurunan suhu basal sebesar 0,5 sampai 1 derajat 

celcius pada hari ke 12 sampai ke 13 menstruasi  ketika 

ovulasi terjadi pada hari ke 14. Setelah menstruasi suhu 

akan naik lebih dari suhu basal . kelemahan sistem 
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pantang berkala adalah pengukuran suhu basal 

merepotkan dan tidak akurat, dan hanya berguna pada 

siklus menstruasi 20 sampai 30 hari. ( Manuaba, 2010; h. 

596) 

 

Yang termasuk kontrasepsi alamiah dengan alat : 

a) Spermaticid 

Konsep metode senggama terputus adalah 

mengeluarkan penis menjelang terjadinya ejakulasi. 

Kekurangan metode ini adalah mengganggu kepuasan, 

kegagalan hamil sekitar 30-35%, terlambat 

mengeluarkan penis, dan semen yang tertumpah diluar 

sebagian dapat masuk ke genitalia. ( Manuaba, 2010; 

h. 596-597) 

2) Kontrasepsi metode efektif 

a) kontrasepsi hormonal 

(1) Pil 

Kontrasepsi mencakup pil kombinasi yang berisi 

hormone estrogen dan progesterone yang biasa oleh 

wanita disebut dengan “pil” sedangkan yang hanya 

berisi progestin biasa disebut dengan “pil mini”. Semua 

pil kontrasepsi ini disingkat dengan COC dan POP pleh 

tenaga kesehatan. Banyak wanita memilih metode 

hormonal sebagai kontrasepsi mereka karena metode 

tersebut dapt diandalkan, dengan mudah mereka dapat 
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kembali subur (reversible), dan mereka tetap 

memegang kendali. 

(2) Pil kombinasi 

(a) Pengertian  

Pil kombinasi (combinated oral contraceptive 

COC) berisi hormone estrogen dan progesterone. 

Pil ini mencegah kehamilan dengan 

caraMenghambat ovulasi, membuat endometrium 

tidak mendukung untuk implantasi, membuat 

seviks tidak dapat ditembus oleh sperma. 

(b) Kerugian 

(1) Perlu diminum secara teratur, secara cermat, 

dan konsisten 

(2) Tidak ada perlindungan terhadap penyakit 

menular seksual (PMS) dan HIV. 

(3) Peningkatan risiko gangguan sirkulasi seperti 

hipertensi, penyakit arteri tromboembolisme 

vena. 

(4) Peningkatan risiko adenoma hati, ikterus 

kolestasik, batu ginjal. 

(5) Efek COC pada kanker payudara 

(6) Tidak cocok untuk perokok berusia diatas 35 

tahun. 

(c) Keuntungan : 

(1) Dapat diandalkan dan reversible 
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(2) Meredakan dismenorea dan menoragi 

(3) Mengurangi risiko anemia 

(4) Mengurani risiko penyakit payudara jinak 

(5) Meredakan gejala pramenstruasi 

(6) Kehamilan ektopik lebih sedikit 

(7) Menurunkan kista ovarium 

(8) Penyakit radang panggul lebih sedikit 

(9) Melindungi terhadap kanker endometrium dan 

ovarium 

(3) Pil mini 

Mini pil merupakan alat kontrasepsi oral yang kurang 

digunakan secara luas karena hanya mengandung 

progesterone saja dan tidak mengandung estrogen dan 

sedikit kurang efektif jika dibandingkan dengan pil 

kombinasi. Efektifitas mini pil bergantung pada 

kemampuan wanita minum satu pil setiap hari, mini pil 

yang terlupa lebih besar kemungkinannya 

menyebabkan kehamilan dari pada pil kombinasi yang 

terlupa. 

Pemakai yang lupa minum mini pil sampai tiga jam 

atau lebih harus menggunakan metode cadangan 

selama tujuh hari. Pemakaian mini pil memiliki risiko 

kehamilan ektopik yang lebih besar dari pada 

pemakain kontrasepsi oral kombinasi, tetepi risiko ini 
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masih lebih rendah dari pada risiko pada wnita yang 

tidak menggunakan kontrasepsi. 

(a) Keuntungan mini pil : 

(1) Dapat diberikan pada wanita yang  menderita  

keadaan tromboembolik. 

(2) Dapat diberikan pada wanita yang menyusui 

(3) Cocok untuk wanita dengan keluhan efek 

samping yang disebabkan oleh estrogen (sakit 

kepal, hipertensi, nyeri tungkai bawah, 

chloasma, BB bertambah dan mual) 

(b) Kerugian mini pil 

(1) Mini pil kurang efektif unttuk mencegah 

kehamilan dibandingkan dengan pil kombinasi. 

(2) Karena tidak mengandung estrogen, mini pil 

menambah insidens dari perdarahn bercak 

(spoting), perdarahan menyerupai haid, 

(breaktrough bleeding), variasi dalam  panjang 

siklus haid, kadang-kadang amenore. 

(3) Mini pil seperti IUD yaitu kurang akktif dalm 

mencegah kehamilan ektopik dibandingkan 

dengan mencegah kehamilan intrauterine. 

(4) Lupa minum 1 atau 2 tablet mini pil, atau 

kegagalan dalam absorbs mini pil disebabkan 

oleh muntah atau diare, sudah cukup unrtuk 

meniadakan proteksi kontraseptifnya. 
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(c) Mekanisme kerja mini pil 

(1) Menjegah terjadinya ovulasi dari beberapa 

siklus Pencegah ovulasi disebabkan gangguan 

pada sekresi hormone LH oleh kelenjar 

hypophyse, sehingga tidak terjadi puncak mid 

siklus. 

(2) Perubahan dalam mortalitas tuba 

Transport ovum melalui saluran tuba mungkin 

dipercepat sehingga mengurangi  kemungkinan 

terjadinya fertilitas 

(3) Perubahan dalam fungsi corpus luteum 

Corpus luteum berfungsi abnormal dimana 

sekresi progesterone sangat sedikit sekali 

sehingga tidak dapat terjadi konsepsi normal 

dan / implantasi. 

(4) Perubahan lendir serviks yang mengganggu 

mortalitas atau daya hidup  spermatozoa. 

Progestin mencegah penipisan lendir serviks 

pada pertengahan siklus sehingga lendir serviks 

tetap kental dan sedikt, yang memungkinkan 

penetrasi spermatozoa. Atau bila 

terjadispermatozoa akan dimobilisir. 

Pergerakannya sangat lambat sehingga hanya 

sedikt atau sama sekali tidakada spermatozoa 

yang mencapai cavum uteri. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Rita Yanuar Saputri, Kebidanan DIII UMP, 2014



68 
 

 

(5) Perubahan dalam endomertrium sehingga 

implantasi ovum yang telah dibuahi tidak 

mungkin terjadi. 

(4) KB suntik 

Metode suntikan KB telah menjadi bagian gerakan 

keluarga berencana nasional yang peminatnya makin 

bertambah.( Manuaba, 2010 h;600). Keuntungannya 

adalah Tingkat efektifitasnya tinggi dam tidak 

mengganguu laktasi dan tumbuh kembang bayi.( 

Manuaba, 2010 h;601) 

(5) Implant 

a) Jenis-jenis implant : 

(1) Norplan 

Norplan terdiri dari 6 kapsul, tiap kapsul berisi 

38 mg progesteron levonogastrol, yang 

dipasang secara subdermal dan berfungsi 

sebagai kontrasepsi selama 5 tahun. 

(2) Implanon 

Implanon berisi 68 mg etonogestrel yang 

dipasang secara subdermal dan berfungsi 

sebagai kontrasepsi selama 3 tahun. 

b) Indikasi pemasangan implant : 

(1) Pemakaian KB untuk jangka waktu lama 

(2) Masih berkeinginan mempunyai anak lagi, 

tetapi jarak kelahirannya tidak terlalu dekat 
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(3) Tidak dapat memakai jenis KB yang lain 

c) Kontraindikasi : 

(1) Hamil atau diduga hamil 

(2) Pasca keguguran 

(3) Riwayat kehamilan ektopik 

(4) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui 

penyebabnya 

(5) Mioma uteri dan kanker payudara 

d) Efek samping : 

(1) Nyeri atau gatal pada tempat pemasangan 

(2) Sakit kepala 

(3) Mual muntah 

(4) Perubahan berat badan 

(5) Nyeri tekan pada payudara 

 (Prawirohardjo S, 2009; h. 556-560) 

2) AKDR (alat kontasepsi dalam rahim) 

AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukan 

kedalam rahim yang sangat efektif,refersibel dan 

berjangka panjang, dapat dipakai oleh semua 

perempuan usia reproduktif. 

Jenis – jenis AKDR 

a) AKDR CuT-380A 

Kecil, kerangka dari plastic yang fleksibel, berbentuk 

huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat 
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dari tembaga (Cu). Tersedia di Indonesia dan 

terdapat di mana-mana. 

b) AKDR lain yang beredar di Indonesia adalah NOVA T 

(Schering). 

Cara kerja 

(1) Menghambat kemampuan sperma untuk masuk 

ke tuba falopii. 

(2) Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum 

mencapai kavum uteri. 

(3) AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan 

ovum bertemu. 

(4) AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam 

alat reproduksi perempuan dan mengurangi 

kemampuan sperma untuk fertilisasi. 

(5) Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur 

dalam uterus. 

Keuntungan 

a) Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi. 

Sangat efektif → 0,6 – 0,8 kehamilan/100 perempuan 

dalam 1 tahun pertama (1 kegagalan dalam 125 – 

170 kehamilan). 

b) AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. 

c) Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-

380A dan tidak perlu diganti). 
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d) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-

ingat. 

e) Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

f) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak 

perlu takut untuk hamil. 

g) Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR 

(CuT-380A). 

h) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 

i) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau 

sesudah abortus (apabila tidak terjadi infeksi). 

j) Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau 

lebih setelah haid terkahir). 

k) Tidak ada interaksi dengan obat-obat. 

l) Membantu mencegah kehamilan ektopik. 

Kerugian  

Efek samping yang umum terjadi: 

a) Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan 

pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan). 

b) Haid lebih lama dan lebih banyak. 

c) Perdarahan (spotting) antarmenstruasi. 

d) Saat haid lebih sakit. 

Indikasi IUD  

a) Usia reproduktif 

b) Keadaan nultipara 
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c) Menginginkan menggunakan alat kontrasepsi jangka 

panjang 

d) Perempuan menyususi dan menginginkan 

menggunakan kontrasepsi 

e) Setelah melahirkan dan menuyusui 

f) Setelah mengalami abortus dan tidak ada infeksi 

g) Resiko rendah dari IMS 

h) Tidak menghendaki metode hormonal 

i) Tidak menyukai minum-minum pil setiap hari 

j) Tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari 

senggama 

k) Perokok 

l) Gemuk ataupun kurus 

m) Pemasangan IUD dapat dilakikan oleh dokter atau 

bidan yang telah dilatih secara khusus. (Icemi sukarni 

K.20013.h, 371) 

Kontra indikasi 

a) Belum pernah melahirkan 

b) Adanya perkiraan hamil 

c) Kelainan alat kandungan bagian dalam seperti : 

perdarahan yang tidak normal dari alat kemaluan , 

pendarahan di leher rahim dan kangker Rahim 

d) Pendarahan pervaginam yang tidak diketahui 

e) Sedang menderita infeksi alat genetalia ( 

vaginitis,servingitis) 
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f) Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering 

menderita PRP atau abortus septic 

g) Kelainan bawaan uterus yang abdominal atau tumor 

jinan rahim yang dapatmempengaruhu kavum uteri 

h) Penyakit trobos yang ganas 

i) Kangker alat genetalia 

j) Ukuran gongga rahim kurang dr 5 cm. (Icemi sukarni 

K. 20013. h, 373-374) 

3) kontasepsi Mantap 

a) Tubektomi 

Tubektomi adalah salah satu cara kontrasepsi 

dengan tindakan pembedahan yaitu memotong tuba 

fallopi/ tuba uterine yang menyebabkan orang atau 

pasangan yang bersangkutan tidak akan 

memperoleh keturunan lagi dan bersifat permanen 

(Sukarni, 2013). 

4) Vasektomi 

Tindakan berupa suatu operasi yang dilakukan pada vas 

deferens pria untuk menutup saluran sperma. Indikasi 

vasektomo yaitu pada pasangan suami isteri yang sudah 

tidak menghendaki kehamilan lagi dan suami bersedia 

melakukan tindakan tersebut. Kontraindikasi vasektomi 

hanya apabila pengguna memiliki gangguan pada 

sembuhnya luka operasi maka hal tersebut harus di 

sembuhkan terlebih dahulu.  Keuntungan  dari 
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pemakaian metode vasektomi adalah tidak menimbulkan 

kelainan fisik maupun mental, tidak mengganggu libido 

seksualitas, dapat dikerjakan secara poliklinis ( 

Prawiroharjo S, 2009; h.572) 

 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Teori manajemen kebidanan varney 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan 

tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, ketrampilan 

dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu 

keputusan yang berfokus pada klien. (Estiwadani, dkk, 2008, h:124) 

Langkah-langkah manajemen kebidanan varney : 

Langkah l : Pengumpulan Data Dasar  

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat 

dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, 

pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-

tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang. 

Kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi yang akan 

menentukan proses interpretasi yang benar sehingga dalam tahap ini 

harus komprehensif meliputi data subyektif, obyektif dan hasil 

pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi pasien yang 

sebenarnya dan valid. (Estiwadani,dkk,2008,h:134) 
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Langkah II : Interpretasi data dasar 

Langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah 

berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Data 

dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat 

merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan 

diagnosa dan masalah keduanya digunakan karena masalah tidak 

dapat diidentifikasikan seperti diagnosa tetapi tetap membutuhkan 

penanganan. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan 

bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar 

nomenklatur diagnosa kebidanan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 135). 

 

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan 

mengantisipasi penanganannya 

Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah potensial atau 

diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah 

diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat 

waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosa atau masalah 

potensial ini menjadi benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali 

dalam melakukan asuhan yang aman. Bidan dituntut untuk mampu 

mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah 

potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan tindakan 

antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 135). 
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Langkah IV : Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk 

melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain 

berdasarkan kondisi klien 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan 

atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota 

tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Dalam kondisi 

tertentu seorang wanita mungkin akan memerlukan konsultasi atau 

kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lain seperti pekerja 

sosial, ahli gizi, atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir. 

Dalam hal ini bidan harus mampu mengevaluasi kondisi setiap klien 

untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang 

paling tepat dalam manajemen asuhan kebidanan. Bidan dalam 

melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau 

kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan 

tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa atau 

masalah potensial pada step sebelumnya, bidan juga harus 

merumuskan tindakan segera yang harus dirumuskan untuk 

menyelamatkan ibu dan bayi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 136-137). 

 

Langkah V : Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan 

oleh langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang 

menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi 

dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga 

dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti 
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apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan 

penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada 

masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi-kultural 

atau masalah psikologis. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh 

kedua belah pihak yaituoleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan 

dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana 

tersebut (Estiwadani,dkk, 2008;h. 137-138).  

 

Langkah VI : Pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan 

aman  

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

telah diuraikan pada langkah kelimadilaksanakan secara efisien dan 

aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau 

sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam 

situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani 

klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam 

manajemen asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab 

terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh 

tersebut. Kaji ulang apakah semua rencana asuhan telah 

dilaksanakan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 138). 

Langkah VII : Mengevaluasi 

Pada langkah ketujuh dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan 

yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan 

apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai kebutuhan sebagaimana 

telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut 
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dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam 

pelaksanaannya (Estiwadani,dkk, 2008;h. 139). 

2. Catatan perkembangan menggunakan pendekatan SOAP 

Menurut Helen Varney, alur berfikir seorang bidan pada saat 

menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain 

apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses brfikir 

sistematis, maka dokumentasi dalam bentuk SOAP : 

a. Subyektif (S) 

Data subyektif berisi tentang menggambarkan 

pendokumentasiannya hanya pengumpulan data klien melalui 

anamnesa tanda gejala subyektif yang diperoleh dan hasil 

bertanya pada pasien, suami dan keluarga (identitas umum, 

keluhan, riwayat haid, kehamilan, persalinan, KB, penyakit, 

riwayat penyakit keluarga, penyakit keturunan, riwayat psikososial, 

dan pola hidup). 

b. Obyektif (O) 

Menggambarkan tentang pendokumentasian hasil analisa dan 

pemeriksaan fisik pasien, hasil laboratorium, dan tes diagnostik 

lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung 

assesment. Tanda gejala obyektif yang diperoleh dan hasil 

pemeriksaan. Cara pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, 

auskultasi, dan perkusi. 

c. Assesment (A) 

Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi 

subyektif maupun obyektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. 
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Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi 

baru baik subyektif maupun obyektif, dan sering juga digunakan 

secara terpisah, maka proses pengkajian adalah suatu proses 

yang dinamik. 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi 

data subyektif dan  data obyektif dalam suatu identifikasi : 

a. Diagnosa atau Masalah 

1) Diagnosa adalah rumusan dan hasil pengkajian mengenai 

kondisi klien. Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh. 

2) Masalah adalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga 

kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu 

kesehatan tetapi tidak dalam diagnosa potensial. 

b. Planning (P) 

Menggambarkan pendokumentasian dan perencanaan evaluasi 

berdasarkan assesment SOAP untuk perencanaan, implementasi 

dan evaluasi dimasukkan dalam Planning 

1) Perencanaan  

Berdasarkan diagnosa yang ditegakkan, bidan menyusun 

rencana kegiatannya. Rencana kegiatan mencakup tujuan 

dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bidan dalam 

melakukan intervensi untuk memecahkan masalah pasien 

atau klien serta rencana evaluasi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 

131). 
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2) Implementasi 

Pelaksanaan rencana tindakan menghilangkan dan 

mengurangi masalah klien. Tindakan ini harus disetujui oleh 

klien kecuali bila tidak dilaksanakan akan membahayakan 

keselamatan klien. Oleh karena itu, klien harus sebanyak 

mungkin menjadi bagian dalam proses ini. Apabila kondisi 

klien berubah, intervensi mungkin juga harus berubah atau 

disesuaikan. 

3) Evaluasi  

Evaluasi adalah tindakan pengukuran antara keberhasilan 

dan rencana. Jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan tindakan kebidanan yang dilakukan 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 132). 

 

C. Landasan Hukum Dan Kewenangan Bidan 

Bidan memiliki kewenangan dalam memberikan asuhan pada ibu 

hamil, dalam pemberian asuhan secara komperehensif yang tercantum 

dalam kepmenkes (1464/MENKES/PER/X/2010 pada pasal 9 dan pasal 

10) serta tercantum dalam standar pelayanan dan standar kompetensi 

bidan sesuai dengan kasus yang di ambil. 

Pada pasal 9 bidan mempunyai kewenangan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan pada ibu, pelayanan kesehatan pada anak serta 

pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.  

Pada pasal 10 ayat 1 bidan mempunyai kewenangan 

sebagainama dimaksud dalam pasal 9 pada poin pelayanan kesehatan 
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ibu diberikan pada pra hamil, masa persalinan, masa nifas, masa 

menyusui dan masa antara dua kehamilan.  

Pasal 10 ayat 2 menjelaskan kewenangan bidan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat  1 yaitu memberikan pelayanan yang meliputi 

pelayanan konseling pada masa pra hamil, pelayanan antenatal pada 

kehamilan normal, pelayanan persalinan normal, pelayaan nifas normal, 

pelayanan ibu menyusui dan pelayanan konseling pada masa antara dua 

kehamilan. 

Pada pasal 10 ayat 3 menjelaskan dalam memberikan pelayanan 

sebagaiman pada ayat 2 bidan berwenang untuk melakukan episiotomy, 

penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, penanganan kegawatdaruratan, 

dilanjut dengan perujkan, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, pemberian 

vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui 

dini dan promosi air susu ibu eksklusif, pemberian uterotonika pada 

manajemen aktif kala tiga dan postpartum, penyuluhan dan konseling, 

bimbingan pada kelompok ibu hamil, pemberian surat keteranagan 

kematian dan pemberian surat keterangan cuti bersama. (Kepmenkes 

1464/MENKES/PER/X/2010) 
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