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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KEHAMILAN 

a. Definisi  

Menurut Federasi Obtetri Genekologi Internasional kehamilan yaitu 

sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dengan sel ovum dan 

dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Dihitung dari saat fertilisasi 

hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung selama 40 

minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. 

Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester yaitu trimester 1 dihitung sampai 

minggu ke 12, trimester 2 dihitung dari minggu ke 13 sampai minggu ke 

27, dan trimester 3 dihitung dari minggu ke 28 sampai minggu ke 40 

(Prawirohrajo.2010;213). 

b. Perubahan Fisiologis dalam Kehamilan ( Manuaba.2013;85-92) 

Dalam terjadinya kehamilan maka seluruh system reproduksi genetalia 

pada wanita mengalami perubahan sehingga dapat menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Plasenta dalam 

perkembangannya mengeluarkan hormon somatomamotropin, estrogen, 

dan progesterone yang menyebabkan perubahan pada bagian – bagian 

tubuh antara lain : 

1. Uterus 

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 

gram akan mengalami perkembangan yang drastis menjadi seberat 

1000 gram saat akhir kehamilan. Otot rahim mengalami peregangan 

menjadi besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena 

pertumbuhan janin. 

Pembesaran rahim atau uterus terjadi sesuai umur kehamilannya, 

inilah gambaran pembesaran rahim sesuai umur kehamilannya : 

1) Pada usia kehamilan 16 minggu tinggi rahim adalah setengah dari 

jarak simfisis dan pusat. 

2) Pada umur kehamilan 20 minggu fundus rahim terletak dua jari 

dibawah pusat sedangkan pada usia 24 minggu tepat ditepi atau 

sejajar dengan pusat. 
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3) Pada usia kehamilan 28 minggu tinggi fundus uteri yaitu sekitar 3 

jari diatas pusat atau sepertiga jarak antara pusat dan px. 

4) Pada umur kehamilan 32 minggu tinggi fundus uteri yaitu stengan 

jarak px dan pusat. 

5) Pada usia kehamilan 36 minggu tinggi fundus sekitar satu jadi 

dibawah px dan kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. 

6) Pada usia kehamilan 40 minggu fundus uteri turun setinggi 

setinggi tiga jari dibawah px, oleh karena itu kepala janin sudah 

masuk ke pintu atas panggul. 

2. Vagina 

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah karena 

pengaruh hormone estrogen sehingga warnanya makin tampak 

merah dan kebiru – biruan itulah yang disebut tanda Chadwicks. 

3. Ovarium  

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung corpus 

luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sebagai 

pembentukan plasenta yang akan sempurna pada usia kehamilan 16 

minggu. 

4. Payudara  

Pada masa kehamilan payudara akan mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan untuk mempersiapkan pemberian ASI untuk laktasi. 

Pertumbuhan dan perkembangan payudara tidak bisa terlepas 

dengan adanya hormone estrogen, progesteron, dan 

sematomamotrofin. 

Perubahan payudara pada ibu hamil antara lain : 

a) Payudara semakin besar 

b) Aerola payudara semakin hiperpigmentasi atau menghitam. 

c) Puting susu semakin menonjol. 

d) Pengeluaran ASI belum terjadi karena prolaktin belum berfungsi. 

e) Setelah persalinan hambatan prolaktin tidak ada sehingga 

pengeluaran ASI mulai berlangsung. 

5. Sirkulasi Darah Ibu 

Peredaran darah ibu pada masa kehamilan yaitu : 
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a) Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih 

besar dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran 

darah dengan puncaknya terjadi pada usia kehamilan 32 minggu. 

b) Sel darah. Pada sel darah merah menjadi meningkat jumlahnya 

untuk mengimbangi pertumbuhan janin dalam rahim, tetapi jumlah 

sel darah tidak seimbang dengan peningkatan volume darah 

sehingga terjadi hemodulasi dan anemiafisiologis. 

c) Sistem respirasi. Pada kehamilan terjadi perubahan system 

repirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan O2. Disamping itu 

terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang 

membesar pada usia kehamilan 32 minggu. Sebagai kompensasi 

terjadi desakan rahim dan kebutuhan O2 yang meningkat ibu 

hamil akan bernafas lebih dalam sekitar 20 sampai 25% dari 

biasanya. 

d) Sistem pencernaan. Pengaruh estrogen dapat menyebabkan 

pengeluaran asam lambung meningkat sehingga dapat 

menyebabkan hal sebagai berikut : 

1. Pengeluaran air liur yang berlebihan. 

2. Daerah lambung terasa besar. 

3. Terjadi mual dan sedikit pusing. 

4. Muntah yag berlebihan sehingga mengganggu kehidupan 

sehari – hari. 

5. Hormone progesteron menimbulkan gerakan usus makin 

berkurang dan dapat menyebabkan opstipasi. 

e) Traktus urinarius. Karena desakan hamil muda dan turunnya 

kepala bayi pada hamil tua maka terjadi gangguan sering 

berkemih. Desakan tersebut menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh. 

f) Perubahan pada kulit. Pada kulit terjadi perubahan deposit 

pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh melanophore 

stimulating hormone lobus hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar 

supralenaris. Hiperpigmentasi ini terjadi pada strie gravidarum 

lavide atau alba, aerola mamae, papilla mamae, linea nigra, dan 
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cloasma gravidarum. Setelah persalinan hiperpigmentasi ini akan 

menghilang. 

g) Metabolism. Pada kehamilan metabolism tubuh akan mengalami 

perubahan yang  sangat pesat dimana kebutuhan nutrisi semakin 

tinggi untuk janin dan persiapan laktasi. 

c. Adaptasi Psikologi  Masa Kehamilan dan Prosesnya (Varney.2007;501) 

Pada Trimester I 

Pada trimester I biasanya dinamakan sebagai tahap penyesuain bahwa ia 

sedang mngandung.Sebagain besar wanita merasa sedih karena dirinya 

hamil.Kurang lebih 80% mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, 

depresi, dan kesedihan. Bagi mereka  yang menginginkan kehamilannya 

tidak percaya bahwa dirinya hamil dan mecari bukti apakah dia hamil. 

Trimester pertama menjadi waktu yang sangat menyenangkan untuk 

melihat apakah kehamilan tersebut berkembang atau tidak. 

Trimester II 

pada trimester ini biasanya hasrat untuk melakukan hubungn seks itu 

menurun hal dih karena dia ini dapat disebabkan karena pada awal 

kehamilan masih mengalami mual dan muntah, pembesaran pada 

payudara, rasa mudah lelah timbul, keprihatinan, dan kekawatiran. 

Semua ini menjadi hal yang norml dialami pada kehamilan trimester I. 

Pada Trimester III 

Pada trimester ini biyasanya wanita hamil sering merasakan dirinya sehat 

karena terbebas pada ketidaknyamanan kehamilan. Tubuh ibu terbiasa 

dengan kadar hormone yang lebih tinggi didalam tubuhnya. Perut ibu 

belum terlalu besar sehingga belum diraskan sebagai beban.Pada 

trimester ini biasanya ibu sudah merasakan gerakan bayinya.Banyak ibu 

yang merasa terlepas dari rasa kecemasan dan rasa ketidaknyamanan 

pada trimester pertama dan libido meningkat. 

Pada Trimester III 

Trimester III sering disebut juga tahap penantian.Pada priode ini wanita 

menanti kehadiran bayinya, dia tidak sabar untuk segaa melihat bayinya. 

Trimester tiga ini adalah waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan 

kedudukan sebagai orang tua. 
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d. Tanda – Tanda Kehamilan  

Tanda – tanda kehamilan menurut Sujiati(2010;97-101) dibagi menjadi  2 

yaitu : 

1. Tanda tidak pasti kehamilan antara lain : 

a) Amenorrhea 

Jika wanita yang mampu hamil  dan melakukan hubungan seksual 

terjadi keterlambatan datang bulan maka pikiran wanita itu bahwa 

dirinya hamil meskipun keadaan stress, obat – obatan, dan 

penyakit kronis dapat menyebabkan dirinya terlambat dtang bulan. 

b) Mual dan Muntah 

 Mual dan muntah sebagai tanda umum, untuk mengatasi mual 

            dan muntah maka diberikan makan-makanan yang ringan dan 

            mudah dicerna. 

c) Mostadinia  

 Rasa kencang-kencang dan sakit pada payudara disebabkan 

            pada pembesaran payudara karena dipengaruhi oleh hormon. 

d) Quickening  

 Adalah perasangka gerakan janin yang pertama, biasanya 

            disadari pada usia kehamilan 18 minggu – 20 minggu. 

e) Keluhan kencing  

 Biasanya frekuensi kencing bertambah pada malam hari 

            dikarenakan oleh disakan uterus yang membesar. 

2. Tanda Pasti Kehamilan 

a) Adanya denyut jantung janin (DJJ) 

Dapat didegah dengan stetoscop laeneck pada minggu ke 17-

18.Dapat didengar menggunakan Doppler pada minggu ke 12. 

b) Pemeriksaan palpasi 

Biasanya palpasi mulai teraba jelas setelah minggu ke -22, 

gerakan janin mulai terasa setelah minggu ke-24 

e.  Antenatal Care 

Ibu hamil sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau dokter sedini 

mungkin semenjak dirinya merasa hamil untuk mendapat pelayanan atau 

asuhan antenatal. 
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a) Tujuan pemeriksaan antenatal menurut (Sarwono.2008;90) yaitu : 

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu 

dan tumbuh kembang bayi  

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan 

sosial ibu dan bayi. 

3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi 

yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit 

secara umum, kebidanan, dan pembedahan. 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu dan bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan dengan normal dan 

pemberian ASI esklusif. 

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

b) Kujungan Antenatal 

Untuk menghindari adanya resiko komplikasi pada kehamilan dan 

persalinan, dianjurkan setiap ibu hamil untuk melakukan kunjungan 

antenatal komprehensif yang berkualitas minimal 4 kali seperti tabel 

dibawah ini : 

TABEL 2.1 kunjungan pemeriksaan antenatal  

TRIMESTER JUMLAH KUNJUNGAN  WAKTU KUNJUNGAN  

I 1KALI Sebelum minggu ke 16 

II 1KALI Antara minggu ke 24-28 

III 2KALI Antara minggu 30-32 

Antara minggu 36-38 

Sumber : ( Buku Pelayanan Kesehatan Ibu DI Fasilitas Kesehatan 

Dasar  Dan Rujukan. 2013;22) 

c) Standar Pelayanan Antenatal Care  

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2012) dalam melakukan 

pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan 

pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang terdiri dari : 

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 
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Penimbangan berat badan dalam setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk menditeksi adanya gangguan pertumbuhan 

janin.Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kg selama 

kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya menunjukan 

adanya gangguan pertumbungan janin. 

Pengukuran tinggi badan pada  saat kunjungan awal dilakukan 

untuk menepis adanya resiko pada ibu hamil. Tinggi badan ibu 

hamil kurang dari 145 cm meningkatkan resiko untuk terjadinya 

CPD. 

2. Ukur Tekanan Darah 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kinjungan antenatal 

dilakukan untuk menditeksi adanya hipertensi (tekanan darah 

lebih dari 140/90 mmHg ) pada kehamilan dan preeklamsi 

(hipertensi disertai edema wajah atau tungkai bawah dan disetrai 

dengan proteinurine). 

3. Nilai status Gizi (Ukur LILA) 

Pengukuran LILA dilakukan pada kontak pertama oleh tenag 

kesehatan di trimester I untuk skrining ibu hamil beresiko Kurang 

Energi Kronis (KEK) ditadai dengan LILA kurang dari 23,5 cm. ibu 

dengan KEK dapat melahirkan bayi dengan berat badan bayi 

rendah. 

4. Ukur Tinggi Fundus Uteri 

Pengukuran tinggi fundus uteri pada setiap kali kunjungan 

antenatal untuk menditeksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak 

dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan 

pertumbuhan janin. 

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin 

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan 

selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Jika pada trimester III 

again terbawah janin bukan kepala, aatu kepala janin belum 

masuk panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau 

masalah lain. 

Penilaian DJJ dilakukan pada trimester I dan slanjutnya setiap kali 

kunjungan antenatal.DJJ lambat kurang dari 120 kali/menit atau 

Asuhan Kebidanan Komprehenasif..., Safitri Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 
 

15 

DJJ cepat lebih dari 160 kali/menit menunjukan adanya gawat 

janin. 

6. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus 

Toksoid (TT) bila diperlukan. 

Untuk mencegah terjaninya tetanus neonatorum ibu hamil harus 

mendapat imunisasi TT.Pada saat kontak pertama, ibu hamil 

diskrining status imunisasi TTnya.Ibu hamil minimal memiliki 

status TT2 untuk mendapatkan perlindungan terhadap infeksi 

tetanus. 

7. Beri Tablet Tambah Darah  

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus 

mendapat tablet tambah darah da asam folat minimal 90 tablet 

selama kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama. 

8. Pemeriksaan laboratorium (rutin dan kusus) 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada ibu hamil adalah 

pemeriksaan rutin dan kusus pemeriksaan laboratorium tersebut 

yaitu: 

a. Pemeriksaan golongan darah 

b. Pemeriksaan kadar hemoglobin 

c. Pemeriksaan proteinurine dalam urin 

d. Pemeriksaan kadar gula darah 

e. Pemeriksaan kadar malaria. 

f. Pemeriksaan tes sifilis 

g. Pemeriksaan HIV 

h. Pemeriksaan BTA 

9. Tata laksana atau penanganan Kasus 

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal diatas dan hasil 

pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan ibu 

hamil harus ditangani sesuai dengan standard an kewenangan 

tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak bisa ditangani dirujuk 

sesuai dengan system rujukan. 

10. Temu wicara (Konseling) 

Konseling dilakukan secara rutin setiap kunjungan antenatal yang 

meliputi : kesehatan ibu, perilakui hidup bersih dan sehat, peran 

Asuhan Kebidanan Komprehenasif..., Safitri Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 
 

16 

suami dan keluarga dalam kehamilan dan perencanaan 

persalinan, tanda bahaya pada kehamilan, nifas serta kesiapan 

menghadapi komplikasi, asupan gizi seimbang, gejala penyakit 

menular dan tidak menular, penew`aran untuk melakukan testing 

dan konseling HIV, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI 

esklusif, KB pascapersalinan, imunisasi, dan peningkat kesehatan 

intelegensi pada kehamilan. 

f. Diteksi Dini Terhadap Komplikasi Pada Masa Kehamilan 

1) Perdarahan Pervagina Pada Kehamilan Muda 

Abortus  

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup diluar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan 

kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram ( 

Sarwono.2010;460) 

Jenis-jenis abortus menurut ( Wahyuningsih2010;155) 

a) Abortus Imminens 

Abortus yang mengancam, perdarahan bisa berlanjut beberapa hari 

atau dapat berulang.Dalam kondisi seperti ini kehamilan masih 

mungkin berlanjut atau dipertahankan.Beberapa kepustakaan 

menyebutkan resiko untuk terjadinya prematuritas atau gangguan 

pertumbuhan dalam rahim.Perdaraha yang sedikit pada hamil muda 

mungkin juga disebabkanb oleh hal-hal lain misalnya perdarahan 

dari pembuluh-pembuluh darah sekitar plasenta. 

b) Abortus Insipiens  

Abortus insipiens didiagnosa apabila pada wanita hamil ditemukan 

pedarahanb banyak, kadang-kadang keluar gumpalan darah 

disertai dengan rasa nyeri karena kontraksi rahim kuat dan 

ditemuka adanya dilatasi serviks sehingga jari pemeriksa dapat 

masuk dan ketuban dapat teraba.Kadang-kadang perdarahan dapat 

menyebabkan kematian bagi ibu dan jaringan yeng tertinggal dapat 

menyebabkan infeksi sehingga evakuasi harus segera 

dilakukan.Janin biasanya sudah mati dan mempertahankan 

kehamilan pada keadaan ini merupakan kontraindikasi. 

c) Abortus Incomplitrus  
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Didiagnosis apabila sebagian dari hasil konsepsi telah lahir atau 

teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringa 

plasenta).Perdarahan biasanya terus berlangsung, banyak dan 

membehayakan ibu.Servik masih terbuka karena masih ada benda 

didalam rahim yang dianggap sebagai benda asing. 

d) Abortus Komplitus  

Hasil konsepsi lahir dengan lengkap.Pada keadaan kuretase tidak 

diperlukan. Perdarahan segera berkurang seteleh isi rahim 

dikeluarkan dan selambat-lambatnya dalam 10 hari perdarahan 

akan berhenti sama sekali, karena dalam masa ini luka rahim telah 

sembuh dan epitelisasi telah selesai. Serviks dengan segera 

menutup kembali.Kalau dalam hari setelah ada perdarahan, abortus 

inkomplitus atau endometritis pasca abortus harus diperkirakan. 

2) Kehamila Ektopik Terganggu 

Kehamilan ektopik adalah kehamilaan yang terjadi di luar rahim 

(uterus), hamper 95% kehamilan ektopik terjadi di berbagai segmen 

tuba falopi, dengan 5% sisanya terdapat di ovarium, rongga 

peritoneum atau di dalm serviks. Apabila terjadi rupture di lokasi 

implantasi kehamilan, maka akan terjadi keadaan perdarahan massif 

dan nyeri abdomen akut yang disebut kehamilan ektopik terganggu 

(WHO 2013) 

Penanganan kehamilan ektopik pada umumnya adalah laparatomi. 

Dalam tindakan demikian, beberapa hal dapat diperhatikan dan 

pertimbangkan yaitu : kondisi penderita saat itu, keinginan penderita 

akan fungsi reproduksinya, lokasi kehamilan ektopik, kondisi anatomic 

organ pelvis, kemampuan teknik bedah mikro dokter operator, dan 

kemampua teknologi fertilisasi invistro setempat ( Sarwono.2010.482) 

3) Molahidatidosa 

Molahidratidosa merupakan kelainan troploblas pada kehamilan, 

dimana sel-sel villi korilis berkembang membentuk gelembung 

gelembung putih (seperti anggur), berisi cairan yang menyebabkan 

kegagalan dalam pembentukan janin, sel-sel tersebut akan 

berkembang menjadi sel-sel hidropik(Seto.2014;81)  
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Tanda dan gejala kehamilan mola yaitu biasanya ditandai dengan 

pertumbuhan uterus yang abnormal (biasanya lebih besar dari usia 

kehamilan ), hanya sebagian kecil yang menunjukan pertumbuhan 

uterus lebih kecil dari usia kehamilan. Mual dan muntah yang cukup 

parah, perdarahan pervaginam 3 bulan pertamakehamilan, terdapat 

tanda gejala hipertiroidisme seperti intolerensi panas, denyut jantung 

cepat, gelisah, gugup, kulit hangat dan lebih lembab dari biasanya, 

tangan gemetar (Seto.2014;82) 

4) Hipertensi pada kehamilan muda menurut Yuni(2010;162) 

a) Hipertensi Kronik 

Hipertensi yang menetap oleh sebab apapun, yang sudah 

ditemukan pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, atau 

hipertensi yang menetap setelah 6 minggu pasca persalinan.Ciri-

ciri hipertensi kronik yaitu nyeri kepala, gangguan penglihatan, 

tekanan darah pada diastolik lebih dari 90 mmHg, protein urine (-). 

b) Superimposed Preeklamsi 

Hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan dan diperberat 

dengan adanya kehamilan.Cirri-cirinya yaitu nyeri kepala, 

gangguan penglihatan, pada tekanan darah diastolik lebih dari 90-

110 mmHg, pemeriksaan penunjang protein urine kurang dari 

(++). 

5) Eklamsi Dan Preeklamsi 

Preeklamsi merupakan keadaan dimana tekanan darah kurang dari 

140/90 mmHg disertai dengan protein urine pada usia kehamilan di 

atas 20 minggu, pada wanita yang tidak memiliki riwayat hipertensi 

sebelumnya. Tidak semua kasus hipertensi ditemukan bersamaan 

dengan gejala odema, sehingga diagnosa preeklamsi ditentukan dari 

peningkatan tekanan darah dan hasil pemriksaan protein urine 

(Seto.2014;17) 

Preeklamsi dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Preeklamsi ringan  

Preeklamsi ringan ditandai dengan tekanan darah sistolik 140 

atau kenaikan 30 mmHg dengan interval pemeriksaan 6 

jam.Tekanan darah diastolik 90 atau kenaikan 15 mmHg dengan 
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interval pemeriksaan 6 jam.Kenaikan berat badan 1 kg atau lebih 

dalam seminggu. Proteinuria 0,3 g atau lebih dengan tingkat 

kualitif 1 sampai 2 ( Manuaba.2013;265) 

2. Preeklamsi berat  

Preeklamsi berat ditandai dengan tekanan darah 160/110 mmHg, 

oliguria urine kurang dari 400 cc dalam 24 jam, protein urine lebih 

dari 3 g/liter, mengeluh nyeri epigastrium, edema paru dan 

sianosis, gangguan kesadaran, pemeriksaan kadar enzim hati 

meningkat disetrai ikterus, perdaraha retina, dan trombosit kurang 

dari 100.000/mm (Manuaba.2013;256) 

Eklamsi yaitu keadaan preeklamsi yang disetrai dengan 

penurunan tingkat kesadaran dan disertai dengan reaksi kejang, 

baik pada kehamilan atau pasca persalinan. Eklamsi terjadi 

sebanyak 90% pada kehamilan trimester III, namun keadaan ini 

dapat terjadi pada usia kehamilan dia atas 20 minggu dan terjadi 

kurang lebih 23 hari pascapersalinan (Seto.2014;121) 

 

B. PERSALINAN 

a. Definisi  

Persalinan kelahiran merupakan kejadian yang fisiologis.Kelahiran 

seorang bayi merupakan peristiwa sosial yang dinantikan selama 9 bulan. 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 

turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan 

ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. 

Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi 

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

presentasi belakang kepala berlangsung dalam 18 jam, tanpa terjadi 

komplikasi antara ibu dan bayinya(Sarwono.2010; 100) 

Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin) yang dapat hidup 

diluar uterus melalui vagina ke dunia luar. Proses tersebut dapat disebut 

proses normal atau sepontan jika bayi berada pada posisi terbawah 

kepala berlangsung tanpa bantuan alat-alat atau pertolongan, serta tidak 

melukai ibu dan bayi (Sondakh.2013;2) 
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Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi 

pada usia kehamilan cukup bulan (setelah kehamilan 37 minggu) tanpa 

disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai sejak uterus berkontraksi dan 

menyebabkan perubahan dalam serviks (membuka dan menipis) dan 

berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum pada masa 

persalinan jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan pada 

serviks (JKPN-KR 2008;37) 

b. Tanda dan Gejala (JKPN-KR 2008;37) 

1. Penipisan dan pembukaan serviks. 

2. Kontraksi uterus yang menyebabkan perubahan serviks (frekuensi 

minimal 2 kali dalam 10 menit) 

3. Cairan lendir bercampur darah(show) melalui vagina. 

c. Faktor yang terpenting dalam persalinan menurut Sondakh(2013;4) 

1. Penumpang (passenger) 

Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta.Yang perlu 

diperhatikan adalah ukuran kepala janin, presetasi, letak, sikap, dan 

posisi janin.Yang perlu diperhatikan pada plasenta adalah letak, 

besar, dan luasnya. 

2. Jalan Lahir 

Jalan lahir terdiri dari dua, yaitu jalan lahir keras dan jalan lahir 

lunak.Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk tulang 

panggung.Hal yang perlu diperhatikan dari jalan lahir lunak adalah 

segmen bawah uterus yang dapat meregang, serviks, otot dasar 

panggul, vagina, dan introitus vagina. 

3. Kekuatan (Power)  

a. Kekuatan primer 

Kontraksi yang berasal dari segmen atas uterus yang menebal 

dan dihantarkan ke uterus bawah dalam bentuk gelombang atau 

istilah lain frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi. 

b. Kekuatan sekunder  

Kontraksi sekunder adalah tekanan menekan uterus pada semua 

sisi dan menambah kekuatan dalam mendorong keluar, kekuatan 
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ini cukup penting dalam usaha untuk mendorong keluar dari 

uterus dan vagina. 

4. Posisi ibu 

Posisi ibu dapat mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi 

persalinan.Posisi pada ibu bertujuan untuk menghilangkan rasa letih, 

member rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. 

5. Respons psikologi 

Respons psikologi ibu dapat diperngaruhi oleh : 

a. Dukungan ayah bayi/pasangan selama proses persalinan. 

b. Dukungngan kakek-nenek (saudara dekat) selamapersalinan. 

c. Saudara kandung bayi selama persalinan  

d. Fase Dalam Pesalinan ( Sumarah Dkk.2008;5) 

1. Persalinan kala 1 adalah kala pembukaan yang berlangsung antara 

pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan his 

kala berlangsung tidak begitu kuat sehingga ibu masih dapat 

berjalan-jalan. Tanda klinis dapat dinyatakan mulai terjadi partus jika 

timbul his dan ibu tersebut mengeluarkan lendir yang bersemu darah 

(bloody show).  Proses ini berlangsung kurang lebih 18-24jam, yang 

terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dari pembukaan 0 sampai 

pembukaan 3 cm berlagsung selama 8 jam, dan fase aktif 

pembukaan serviks 4 sampai 10 cm berlangsung kurang lebih 7 jam. 

Dalam fase aktif ini masih dibagi menjadi 3 yaitu fase akselerasi 

dimana dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm sampai 4 cm, fase 

dilatasi maksimal yakni dalam waktu pembukaan berlangsung sangat 

cepat, dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm, dan fase deselerasi dima 

pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam waktu 2 jam pembukaan 

9 cm menjadi 10 cm. 

2. Persalinan kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai 

bayi lahir. 

Proses ini berlangsung 2jam pada primigravida dan 1jam pada 

multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat, kurang 

lebih 2-3 menit sekali.Dalam kondisi yang normal pada kala ini kepala 

bayi sudah masuk dalam ruang panggul, maka pada saat his 

dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara 
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reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Wanita akan merasa 

tekanan pada rectum dan seperti akan buang air besar. Kemudian 

perineum menonjol dan menjadi melebar dengan membukanya 

anus.Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin 

tampak dalam vulva pada saat ada his. Dengan kekuatan his dan 

mengedan maksimal kepala janin akan dilahirkan dengan suboksiput 

dibawah simpisis dan dahi, muka, dagu melewati perineum. Setelah 

his istirahat sebentar, maka his akan mulai lagi untuk mengeluarkan 

anggota badan bayi. 

3. Persalinan kala 3 dimulai dari lhirnya bayi sampai lahirnya plasenta, 

yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit setelah lahirnyaa bayi. 

Uterus teraba keras dengan fundus uteri agak teraba diatas pusat. 

Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melapaskan 

plasenta dari dindingnya. 

4. Kala IV dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama 

post partum. Tujuan asuha persalinan adalah memberikan asuhan 

yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai 

pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan 

memperhatikan aspek saying ibu dan saying bayi. 

Observasi yang harus dilakukan pada kala IV adalah : 

a. Tingkat kesadaran penderita. 

b. Pemeriksaan tanda vital. 

c. Kontraksi uterus. 

d. Terjadinya perdarahan. 

Perdarahan dianggap masih normal jika jumlah tidak melebihi 

400-500 cc. 

58 LANGKAH APN 

1. Memeriksa tanda-tanda kala dua  seperti ibu merasa ingin 

mengejan, perineum menonjol, vulva-vagina membuka. 

2. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial 

seperti oxsitosin. 

3. Kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih, sepatu 

tertutup kedap air, tutup kepala, masker, dan kacamata. 
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4. Lepas semua perhiasan pada lengan dan tangan lalu cuci kedua  

tangan dengan sabun dan air bersih kemudian keringkan dengan 

handuk atau tisu bersih. 

5. Pakai sarung tangan steril atau DTT untuk pemeriksaan dalam. 

6. Ambil spuit dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan 

oksitosin 10 unit dan letakkan kembali spuit tersebut di partus 

setatau wadah DTT atau steril tanpa mengontaminasi spuit 

7. Bersihkan vulva dan perineum, dari depan ke belakang dengan  

kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. 

8. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa 

pembukaan 

serviks sudah lengkap. Lakukan amniotomi bila selaput ketuban 

belum pecah, dengan syarat: kepala sudah masuk ke dalam 

panggul dan tali pusat tidak teraba. 

9. Dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan yang 

masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, 

kemudian lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan 

rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua 

tangan setelahnya. 

10. Periksa denyut jantung janin (DJJ) segera setelah kontraksi 

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120 – 

160 kali/menit). Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

11. Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. 

12. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran 

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan 

yang kuat untuk meneran. 

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

letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

15. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. 

16. Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat 

dan bahan. 

17. Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 
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18.  Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, 

sementara tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan 

posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. 

19.  Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan yang sesuai jika hal 

ituterjadi.Jika lilitan tali pusat di leher bayi masih longgar, selipkan 

tali pusat lewat kepala bayi.Memeriksa lilitan tali pusat uterus 

selesai. Jika lilitan tali pusat terlalu ketat, klem tali pusat di dua titik 

lalu gunting di antaranya.Jangan lupa untuk tetap lindungi leher 

bayi. 

20.  Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan 

21. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan 

lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu 

depan muncul di bawah arkus pubis. Melahirkan bahu depan 

Gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakan 

22.  Setelah kedua bahu lahir, geser tangan yang berada di bawah ke 

arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku 

sebelah bawah. 

23.  Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran 

tangan yang berada di atas ke punggung, bokong, tungkai dan 

kaki bayi 

24.  Lakukan penilaian selintas dan jawablah tiga pertanyaan berikut 

untuk menilai apakah ada asfiksia bayi: 

a. Apakah kehamilan cukup bulan? 

b. Apakah bayi menangis atau bernapas/tidak megap-megap? 

c. Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif? 

25.  Bila tidak ada tanda asfiksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir 

normal. Keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu 

26.  Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain 

dalam uterus (hamil tunggal) 

27.  Beritahukan kepada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan 

oksitosin untuk membantu uterus berkontraksi baik. 
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28. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan oksitosin 

10Unit IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral (lakukan 

aspirasi karenadapat memicu terjadi penyakit serebrovaskular. 

29.  Dengan menggunakan klem, 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali 

pusat pada sekitar 3 cm dari pusat (umbilikus) bayi (kecuali pada 

asfiksianeonatus, lakukan sesegera mungkin). Dari sisi luar klem 

penjepit,dorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan lakukan 

penjepitan keduapada 2 cm distal dari klem pertama. 

30.  Potong dan ikat tali pusat. 

31. Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. 

Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Luruskan 

bahu 

bayi sehingga bayi menempel dengan baik di dinding dada-perut 

ibu. 

Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan 

posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. 

32. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering dan pasang 

topi pada kepala bayi. 

33. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari 

vulva 

34. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di 

tepiatas simfisis dan tegangkan tali pusat dan klem dengan 

tangan yanglain. 

35.  Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah 

sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorso-kranial 

secara hati-hati, seperti gambar berikut, untuk mencegah 

terjadinya 

inversio uteri. 

36. Lakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga 

plasentaterlepas, lalu minta ibu meneran sambil menarik tali pusat 

dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti 

poros jalan lahir dengan tetap melakukan tekanan dorso-kranial 

37.  Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran 

plasentadengan menggunakan kedua tangan. 

Asuhan Kebidanan Komprehenasif..., Safitri Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2015



 
 

 
 

26 

38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

Masase uterus dengan meletakkan telapak tangan di fundus dan 

lakukan masase dengan gerakan melingkar secara lembut hingga 

uterus berkontraksi (fundus teraba keras). 

39. Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

              janin dan pastikan bahwa selaputnya lengkap dan utuh. 

40.  Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan lakukan 

penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan aktif. 

41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

Perdarahan pervaginam. 

42.  Mulai IMD dengan memberi cukup waktu untuk melakukan kontak 

   kulit ibu-bayi (di dada ibu minimal 1 jam). 

43. Setelah kontak kulit ibu-bayi dan IMD 

44. Setelah satu  jam timbang  atau ukur bayi , member tetes mata 

dan menyuntikan vitamin K dipaha sebelah kiri. 

45. Satu jam setelah pemberian vitamin K1, berikan suntikan 

imunisasihepatitis B di paha kanan anterolateral bayi. 

46. Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai 

kontraksi, mewaspadai tanda bahaya pada ibu, serta kapan harus 

memanggil bantuan medis. 

47. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

48. Memeriksa bayi untuk memastikan apakah bayi bernafas megap-

megap. 

49. Periksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih ibu 

setiap15 menit selama 1 jam pertama pascasalin dan setiap 30 

menit selama jam kedua pascasalin. 

a. Periksa temperatur ibu sekali setiap jam selama 2 jam 

pertama pascasalin. 

b.  Lakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal 

50.  Periksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi 

bernafas dengan baik (40-60 kali/menit) serta suhu tubuh normal 

    (36,5 – 37,50C). 
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a. Tunda proses memandikan bayi yang baru saja lahir hingga 

minimal 24 jam setelah suhu stabil. 

51. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 

0,5%untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan 

setelahdidekontaminasi. 

52.  Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah 

yang 

sesuai. 

53. Bersihkan badan ibu menggunakan air DTT. Bersihkan  

Sisa cairan ketuban, lendir dan darah.Bantu ibu memakai pakaian 

yang bersihdan kering. 

54. Pastikan ibu merasa nyaman. 

55.  Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. 

56. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

balikkanbagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 

0,5% selama10 menit. 

57. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih mengalir 

kemudiankeringkan dengan tisu atau handuk yang kering dan 

bersih. 

58. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa tanda 

vital dan asuhan kala IV. 

e. Identifikasi dan Diteksi Dini pada Persalinan  

a. Tanda bahaya persalinan kala I menurut Sumarah (2010;81) 

1. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, rujuk ibu dengan 

membaringkan ibu miring kekiri sambil infus dengan larutan D 

5%. 

2. Temperatur atau suhu lebih dari 38°C, diberi minum banyak, 

beri antibiotik dan rujuk. 

3. Djj kurang dari 100x/menit atau lebij dari 160x/menit, posisikan 

ibu miring kiri, beri oksigen, rehidrasi, bila membaik diteruskan 

dengan pemantauan partograf, bila tidak membaik segera 

rujuk. 

4. Kontraksi kurang dari 2 kali dalam 10 menit berlangsung 

kurang dari 40 detik, jika terjadi seperti itu atur ambulasi, 
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perubahan posisi tidur, kosongkan kandung kencing, stimulasi 

putting susu, member nutrisi, jikapartograf melewati garis 

waspada segera rujuk. 

5. Cairan amniontic bercampur dengan mekoneum atau darah 

dan berbau, jika terjadi seperti itu lakukan rehidrasi, beri 

antibiotic, posisi tidur miring kiri dan rujuk. 

6. Urine , volume sedikit dan kental, beri minum banyak. 

b. Tanda bahaya persalinan kala II menurut Sumarah (2010;116) 

1. Gawat Janin 

Bila Djj kurang dari 100 atau lebih dari 160x/menit, maka 

persalinan kala II harus diakhiri dengan episiotomy dan 

tindakan seperti vakum, forcep, atau SC. 

2. His  

Bila his menjadi lemah, atau dalam 10 menit tidak sampai 

terjadi his 3 kali perlu dipertimbangkan tindakan untuk 

menanganinya seperti mengkoreksi pemberian cairan dan 

elektrolit, pemberian stimulasi uteroktonia. 

3. Kesulitan kelahiran bahu/distoksia bahu. 

Bila presentasi kepala, bahu enerior terjepit diatas sympisi 

pubis sehingga bahi tidak dapat masuk kepanggul kecil atau 

bidang sempit panggul. 

4. Presentasi bokong 

Yang dimasud presentasi bokng adalah bagian terendah janin 

adalah bokong .presentasi bokong merupakan suatu keadaan 

dimana janin dalam posisi membujur, memanjang, kepala 

berada difundus sedangkan bagian terendah janin adalah 

bokong. 

5. Presentasi muka 

Presentasi muka adalah posisi kepala ubun-ubun kecil 

menempel ke punggung dan penunjuknya adalah dagu. 

6. Letak lintang 

Letak lintang adalah posisi janindengan posisi sumbu panjang 

janin memotong atau tegak lurus dengan sumbu panjang 

ibu.Pada letak oblig biasanya hanya bersifat sementara, sebab 
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hal ini merupakan perpindahan letak janin menjadi letak 

lintang atau memanjang pada saat persalinan. 

c. Tanda bahaya persalinan kala III menurut buku JNPK-KP 

(2008;107) yaitu : 

1. Atonia Uteri 

Atonia uteri adalah dimana myomatrium tidak dapat 

berkontraksi maka darah yang keluar dari bekas tempat 

plasenta menjadi tidak terkendali. 

2. Retensiao Plasenta  

Retensio plasenta adalah plasenta tidak segera lahir dalam 

waktu setengah jam setelah lahirnya bayi. Plasenta harus 

segera dikeluarkan karena sangat berbahaya bisa 

menimbulkan perdarahan, infeksi sebagai benda mati, polip 

plasenta, dan terjadinya keganasan kario karsinoma 

(Manuaba.2013;399) 

3. Inversio Uteri 

Inversion uteri adalah keadaan ketika fundus uteri masuk 

kedalam kafum uteri, yang dapat menjadi secara mendadak 

atau perlahan. Inversion dapat menyebabkan rasa nyeri yang 

dapat menimbulkan keadaan syok neurogenik 

(Manuaba.2013;407) 

4. Perdarah Robekan Jalan Lahir 

Robekan jalan lahir selalu menimbulkan perdarahan dalam 

jumlah yang bermacam-macam.Perdarahan dari jaalan lahir 

harus di evaluasi yaitu sumber dan jumlah perdarahannya 

supaya dapat teratasi. 

 

C. BAYI BARU LAHIR 

a. Definisi  

Bayi baru lahir disebut juga neonatus merupakan individu yang 

sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta 

harus dapat menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan 

ekstrauterin.Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 
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kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2500-4000 

gram(Vivian.2010;1) 

b. Asuhan bayi baru lahir menurut (JNPK-KP.2008;126) yaitu : 

1. Menjaga kehangan  

Bayi baru lahir harus selalu dijaga kehangatannya dengn cara kontak 

kulit langsung dengan ibu selama 1 jam pertama. Hal ini supaya BBL 

tidak mengalami hipotermi. 

2. Membersihkan jalan nafas(bila perlu) 

3. Keringkan dan jaga kehangatan bayi 

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

setelah lahir. 

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

ibu. 

6. Beri salep mata antibiotic pada kedua mata. 

7. Memberikan suntikan vitamin K 1 mg IM, pada paha kiri setelah 

inisiasi menyusui dini. 

8. Beri imunisasi hepatitis B 0,5 ml IM, dipaha kanan, diberikan kira-kira  

1-2 jam setelah pemberian vitamin K. 

c. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir 

Tabel 2.2 

PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN KEADAAN NORMAL 

Lihatlah lubang anus 

Hindari memasukan alat atau jari dalam 
pemeriksaan ini. 

Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah 
buang air besar 

Terlihat lubang anus dan periksaan 
apakah mekonium sudah keluar. 

Biasanya mekonium keluar dalam 24 
jam 

Lihatlah dan raba alat kelamin luar 

Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah 
buang air kecil. 

Bayi perempuan biasanya terlihat cairan 
vagina berwarna putih atau kemerahan. 

Bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada 
ujung penis. 

Pastikan bayi sudah buang air kecil 
dalam 24 jam setelah lahir 

Timbang bayi dengan menggunakan selimut  Berat badan lahir biasanya 2,5-4 kg 

Dalam minggu pertama, berat bayi 

 turun dahulu baru kemudian naik 
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kembali. Penurunan berat badan 
maksimal 

10%. 

Mengukur panjang dan lingkar kepala bayi Panjang lahir normal 48-52 cm. 

Lingkar kepala normal 33-37 cm. 

Menilai cara menyusui, minta ibu untuk 
menyusui bayinya 

Kepala dan badan dalam garis lurus 
menghadap payudara ibu 

mendekatkan bayi ke tubuhnya 

Bibir bawah melengkung keluar, 
sebagian 

besar areola berada di dalam mulut bayi 

Menghisap dalam dan pelan kadang 

disertai berhenti sesaat 

(Sumber buku saku pelayanan kesehatan ibu difasilitas dasar atau 

rujukan 2013;54ksaan fisik yang dilakukan K eadaan normal 

d. Ciri – ciri menurut Vivian(2010;2) 

1. Lahir aterem antara 37-42 minggu 

2. Berat badan 2500-4000 gram 

3. Panjang badan 48-52 cm. 

4. Lingkar dada 30-38 cm. 

5. Lingkar kepala 33-35 cm. 

6. Lingkar lengan 11-12 cm. 

7. Frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit. 

8. Pernafasan 40 – 60 x/menit. 

9. Kulit kemerah – merahan dan licin karena jaringan subkutan yang 

cukup. 

10. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna. 

11. Kuku agak panjang dan lemas. 

12. Gerakan aktif. 

13. Bayi lahir langsung menangis kuat. 

14. Ada reflek rooting ada. 

15. Reflek sucking ada. 

16. Reflek morro ada. 
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17. Reflek grasping. 

18. Terdapat genetalia  

19. Eleminasi baik yang ditandai dengan keluarnya mekonium dalam 24 

jam pertama dan berwarna hitam kecoklatan. 

e. Adaptasi Fisiologis pada BBL terhadap Kehidupan Luar Uterus menurut 

Sondakh(2013;150) 

1. Adaptasi pernafasan  

Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik, dan 

kimia.Frekuensi pernafasan bayi baru lahir normal 30-60 kali/menit. 

Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam 30 detik sesudah 

kelahiran.Pernafasan ini timbul karena akibat aktivitas normal system 

saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh beberapa rangsangan 

lainnya. 

2. Adaptasi Kardiovaskular 

Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir.Denyut nadi 

berkisar 120-160 kali/menit saat bangun dan 100 kali/menit saat tidur. 

Dengan perkembangannya paru-paru, pada alvelosi akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen.  

3. Perubahan Termoligurasi dan Metabolik 

Suhu bayi dapat turun beberapa drajat karena lingkungan eksternal. 

Sesaat bayi lahir , bayi tersebut akan berada ditempat yang suhunya 

lebih rendah dari dalam kandungan dan dalam keadaaan basah. Bila 

bayi dibiarkan dalam suhu kamar 25° C maka bayi akan kehilangan 

panas 

4. Adaptasi Neurologi 

Bayi baru lahir menunjukan gerakan-gerakan tidak terkoordinasi, 

pengaturan suhu yang stabil , control otot yang buruk, mudak terkejut, 

dan tremor pada ektermitas. Reflek pada bai baru lahir merupakan 

indicator penting dalam perkembangan normal. 

Reflek pada bayi menurut Vivian(2010;25)meliputi : 

1. Reflek kedipan (glabelar reflek) 

Respon bayi terhadap cahaya terang yang mengindikasi 

normalnya saraf optic. 

2. Reflek menghisap (rooting reflek) 
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Relflek bayi membuka mulut dan mencari putting susu pada saat 

akan menyusu. 

3. Sucking (menghisap) 

Dilihat pada saat bayi menyusu 

4. Tonick neck  

Terjadi peningkatan tonus otot pada lengan dan tungkai ketika 

kepala bayi diputar. 

5. Grasping  

Fisiologisnya bayi akan menggenggam dengan kuat saat 

pemeriksa meletakan jari telunjuk pada palmar yang diletakan 

dengan kuat. 

6. Reflek moro 

Bayi merasa kaget jika ada bunyi yang menakjukan. 

7. Reflek babinsky 

Dengan menggores telapak kaki, dimulai dari tumit lalu gerakan 

jari sepanjang telapak tangan. 

f. Kunjungan Neonatal 

Kunjungan neonatal menurut Safrudin,2012;145) dibagi menjadi hari 

pertama dengan hari ketujuh (sejak 6 jam setelah lahir). Kunjungan kedua 

yaitu hari hari ke delapan sampai keduapuluh delapan. Kunjungan 

neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap 

pelayanan kesehatan dasar. Mengetahui sedini mungkin jika ada 

ketidaknormalan pada neonatus. 

1. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir selama ada diklinik sampai 

usia 24 jam yaitu : 

a. Menjaga kehangatan bayi. 

b. Ibu dianjurkan untuk mengawasi bayi untuk mrngingat jika ada 

salah satu tanda-tanda yang membahaykan bayi seperti kaki bayi 

tereba dingin,  bayi merintih, napas cepet atau lambat, retraksi 

dinding dada bawah, dan terjadi perdarahan maka ibu dapat 

melaporknnya langsung kepada tenaga kesehatan. 

c. Member dukungan kepada ibu untuk memberikan ASI esklusif. 

d. Mengajarkan ibu untuk merawat bayi. 

e. Memeriksa bayi setiap bayi akan pulang (JNPK-KR, 2008;141). 
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2. Asuhan kebidanan neonatus pada usia 2-6 hari yaitu : 

a. Menanyakan kepada ibu masalah apa yang dihadapi oleh bayinya 

seperti minum, berkemih, tidur, kebersihan kulit dan keamanan. 

b. Perawatan tali pusat. 

c. Pemberian ASI. 

d. Tanda bahaya bayi. 

e. Menentukan tindakan dan pemberian pengobatan jika diperluka. 

f. Menjaga kehangatan bayi. 

g. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

h. Melakuka konseling kepada ibu (Vivin, 2011;27). 

3. Asuhan kebidanan neonatus pada usia 1-6 minggu yaitu : 

a. Menanyakan mengenai kondisi kesehatan bayi secara 

keseluruhan. 

b. Menanyakan masalah-masalah yang di alami terutama dalam 

proses menyusui. 

c. Jika bayi sakit klasifikasikan penyakit. 

d. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi. 

e. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi (Vivian, 

2011;39) 

g. Asuhan Kebidanan pada BBL Normal menurut Vivian(2010;3) 

1. Cara memotong tali pusat  

Menjepit tali pusat dengan klem dengan jarak 3 cm dari pusat, lalu 

mengurut tali pusat ke arah ibu dengan memasang klem ke dua 

dengan jarak 2 cm dari klem. 

2. Mempertahankan suhu tubuh BBL dan mencegah hipotermi. 

Mengeringkan tubuh bayi segera lahir untuk mencegah terjadinya 

hipotermi, bayi yang baru lahir harus segera dikeringkan dan 

dibungkus dengan kain kering kemudian diletakan telungkup diletakan 

di atas dada ibu untuk mendapatkan dekapan dari dada ibu. 

h. Imunisasi Bayi 

Menurut Hidayah imunisasi adalah usaha untuk memberikan kekebalan 

pada bayi dan anak dengan memasukan vaksin dalam tubuh agar tubuh 

membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Vaksin 
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adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan antibody 

(Muslihatun.2010;207) 

Tabel jadwal imunisasi 2.3 

UMUR JANIS IMUNISASI 
0-7 hari HB 0 
1 bulan BCG, Polio 1 
2 bulan DPT/HB 1, Polio 1 
3 bulan DPT/HB 2, Polio 3 
4 bulan DPT/HB3, Polio 4 
9 bulan Campak 

(Sumber Buku KIA 2014;30) 

i. Komplikasi tyang terjadi pada bayi baru lahir menurut Vivian Nany 

(2010;4) 

1. Bercak mongol  

Suatu pigmentasi yang datar dan berwarna gelap di daerah pinggang 

bawah dan bokong yang biasa dapat ditemukan pada beberapa bayi 

baru lahir. 

 

2. Hemangioma  

Suatu tumor jaringan lunak / tumor vascular jinak akibat proliferasi ( 

pertumbuhan yang berlebih ) dari pembuluh darah yang tidak normal 

dan dapat terjadi pada setiap pembuluh darah. 

3. Ikterus  

Salah satu keadaan yang menyerupai penyakit hati yang terjadi pada 

bayi baru lahir akibat hiperbilirubin.Angka kejadian ikterus 25-50% 

pada bayi cukup bulan, dan 80% pada bayi berat badan lahir rendah. 

4. Muntah  

Keluarnya sebagian besar atau seluruh isi lambung setelah agak lama 

makanan dicerna dalam lambung dan disertai kontraksi lambung dan 

abdomen. 

5. Gumoh 

Keluanya kembali sebagian kecil isi lambung setelah  beberapa saat 

makanan dicerna dalm lambung. Biasanya disebabkan karena bayi 

menelan udara pada saat menyusu. 

6.  Oral Trush 

Terjadinya infeksi jamur candidiasis pada membrane mukosa mulut 

bayi yang ditandai dengan munculnya bercak keputihan, membentuk 
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plak-plak berkeping di mulut, ulkus dangkal, demam, dan adanya 

iritasi. 

7. Diaper rast  

Terjadi raum-raum kemerahan pada bokong akibat kontak terus-

menerus dengan lingkungan yang tidak baik. 

8. Sebhorrea  

Radang berupak sisik yang berlemak dan eritema pada daerah yang 

terdapat banyak kelenjar sebasea, biasaya terjadi pada kepala. 

9. Furunkel atau bisul 

Peradangan pada folikel rambut kulit dan jaringan sekitarnya yang 

sering terjadi pada daerah bokong, kuduk, aksila, badan, dan tungkai. 

10. Milliariasis  

Dapat disebut juga sudamina atau biang keringat disebabkan oleh 

retensi keringat akibat teraumbatnyapori bagian keringat. 

 

11. Diare  

Pengeluaran feses yang tidak normal atau cair.Bayi dikatak diare jika 

sudah BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, sedangkan neonatus 

dikatakan diare jika sudah lebih dari 4 kali BAB dalam sehari. 

12. Obstipasi  

Penimbunan feses yang keras akibat adanya penyakit dan obstruksi 

pada saluran cerna, atau bisa didefinisikan sebagai tiadak adanya 

pengeluaran fesef dalam 3 hari atau lebih. 

 

D. MASA NIFAS 

1. Definisi  

Masa nifas dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat 

kandungan sudah dalam keadaan sebelum hamil. Masa nifas 

berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan 

akan pulih kembali selama 3 bulan. Nifas yaitu darah yang keluar dari 

rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan.Darah nifas yaitu 

darah yang tertahan tidak bisa kluar dari rahim dikarenakan hamil. Maka 

ketika melhirkan darah tersebut keluar sedikit demi sedikit ( Yetti 2010;1) 
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Masa nifas yaitu dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai 

dengan 6 minggu atau 42 hari. Pelayanan pasca persalinan harus 

dilaksankan pada masa ini untuk memenuhi kebutuhan pada ibu dan bayi 

(Sarwono.2010;356). 

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas menurut Yetti (2010;2). 

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

b. Melaksakan skrining yang komprehensif, menditeksi masalah, 

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun 

bayinya. 

c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan dini, 

nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi pada bayi dan perawatan 

bayi sehat. 

d. Memberika pelayanan KB. 

e. Mendapatkan kesehatan emosi. 

3. Tahap Dalam Masa Nifas 

a. Peurperium dini waktunya 0-24 jam post partum. 

Yaitu kepulihan dimana ibu telah diperbolehan berdiri dan berjalan-

jalan. 

b. Peurperium intermedinal waktunya 1-7 hari post partum 

Yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat ganetalia yang lamanya 6-8 

minggu post partum. 

c. Remote Peurperium waktunya 1-6 minggu post partum 

Waktu yang diperlukan untuk pulih kembali dan sehat sempurna, 

terutama bila saat hamil dan persalinan mempunyai komplikasi. 

4. Kunjungan Masa Nifas menurut Sarwono (2009 ;123) yaitu :  

a. Kunjungan pertama dilakukan 6-8 jam setelah persalinan tujuannya 

yaitu: 

1) Mencegah perdarah pada masa nifas karena atonia uteri 

2) Menditeksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika 

perdarahan berlanjut. 

3) Member konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga 

bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

4) Pemberian ASI awal. 

5) Melakukan hubungan antara ibu dab bayi baru lahir. 
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6) Menjaga bayi agar tetap sehat dan mencegah hipotermi. 

a. Kunjungan kedua dilakukan setelah 6 hari setelah persalinan 

tujuannya yaitu : 

1) Memastiakan involusi uterus berjalan dengan normal, fundus 

berada di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan yang abnormal, 

dan tidak ada bau. 

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

abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik. 

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

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

b. Kunjungan ketiga dilakukan setelah 2 minggu persalinan tujuannya 

yaitu : 

1) Memastiakan involusi uterus berjalan dengan normal, fundus 

berada di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan yang abnormal, 

dan tidak ada bau. 

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

abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik. 

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

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

c. Kunjungan yang keempat dilakukan setelah 6 minggu persalinan 

tujuannya yaitu : 

1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ia tau bayi alami. 

2) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

5. Perubahan Fisiologis pada ibu nifas menurut Ari Sulistyawati (2009 h:73)  

a. Perubahan Pada Sistem Reproduksi . 

1. Uterus  

a) Pengeruta rahim atau involusi 
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Suatu proses kembalinya uterus dalam keadaan sebelum 

hamil. Dengan involusi uterus ini lapisan luar disidua yang 

mengelilingi situs plasenta akan menjadi layu atau mati. 

b) Lockhea 

Yaitu ekskresi cairan rahim selama masa nifas.Lockhea 

mengandung darah dan sisa jaringan disidua yang nekrotik 

didalam uterus.Lokhea yang berbau tidak sedap menandakan 

adanya infeksi. 

Lokhea dibagi menjadi bebarapa jenis yaitu : 

1. Lokhea rubra/ merah 

Lokhea ini keluar dari hari pertama sampai hari ke-4 post 

partum 

2. Lokhea sangoinolenta  

Lokhea ini berwarna merah kecoklatan dam berlendir 

berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 post partum. 

3. Lokhea serosa 

Lokhea ini berwarna kuning kecoklatan keluar pada hari 

ke-7 sampai hari ke-14. 

4. Lokhea alba/putih 

Lokhea ini biyasanya dapat berlangsung selama 2-

6minggu post partum. 

c) Perubahan pada Serviks 

perubahan yag terjadi pada serviks ialah bentuk serviks agak 

menganga seperti corong, segera setelah bayi lahir. Bentuk ini 

disebabkan oleh corpus uteri yang dapat mengadakan 

kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga 

seolah-olah pada pembatasan setelah corpus dan serviks 

membentuk semacam cincin. 

2. Vulva dan Vagina 

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang 

sangat besar selama proses melahirkan bayi. 

3. Perineum  

Segera setela lahir, perineum menjadi kendur karena 

sebelumnnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. 
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6. Tanda Bahaya Masa Nifas (Manuaba.2013;4018) 

a. Subinvolusi uteri 

Setelah persalinan berat rahim 1000 gram selanjutnya mengalami 

masa proteolitik, sehinggaotot rahim menjadi kecil ke bentuk semula. 

Pada vase itu terjadi evolusi rahim tidak berjalan seperti normalnya, 

sehingga proses pengecilan terlambat kaadaan tersebut yang 

dimaksud involusi uteri. Penyebabnya yaitu infeksi endometrium, 

terdapat sisa plasenta dan selaputnya, terdapat bekuan darah, atau 

mioma uteri. 

b. Perdarahan Masa Nifas Sekunder 

Perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama post partum. 

Penyebab utamanya terdapat sisa plasenta atau selaput ketuban, 

infeksi endometrium, dan sebagian kecil terjadi dalam bentuk mioma 

uteri dan inversion uteri. 

c. Flegmasia Alba Dolens 

Bentuk infeksi masa nifas yang mengenai pembuluh darah vena 

femoralis. Gejala terkena infeksi ini yaitu : 

1. Terjadi pembengkakan pada tungkai. 

2. Vena tampak berwarnaputih 

3. Terasa sangat nyeri 
4. Tampak bendungan pembuluh darah 
5. Suhu tubuh meningkat 

d. Bendungan ASI 
Bendungan ASI terjadi karena da penymbatan pada saluran ASI, 
keluhan yang sering muncul adalah mamae bengkak, keras, dan 
terasa panas sampai suhu badan meningkat. Penanganannya dengan 
cara mengosongkan ASI dan masase atau pompa ASI. 

e. Mastitis dan Abses Payudara 
Mastitis adalah infeksi pada payudara yang biasanya disebabkan oleh 
bakteri stafilokokus aureus yang masuk melalui putting susu yang 
luka, infeksi ini menimbulkan demam, nyeri local pada payudara, dan 
perubahan warna kulit pada payudara.bila mastitis tidak tertangani 
maka akan menjalar menjadi abses dengan warna kulit menjadi 
merah, terdapat rasa nyeri, terdapat bengkak, dan di bawah kulit 
terdapat cairan. 
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E. KELUARGA BERENCANA 

a. Definisi  

Menurut WHO keluarga berencana yaitu kegiatan yang membantu 

individu atau pasangan suami istri untuk : 

1. Mendapatkan objektif-objektif tertentu. 

2. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. 

3. Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan. 

4. Mengatur interval diantra kehamilan. 

5. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur 

suami istri. 

6. Menentukan jumlah anak dalam keluarga. 

b. Metode Keluarga Berencana menurut Manuaba (2010 h:593) 

1. Metode sederhana  

Metode KB sederhana yaitu metode yang yang digunakan tanpa 

bantuan orang lain. Yang termasuk metode sederhana yaitu : 

1) Kondom  

a) Profil  

Kondom tidak hanya untuk mencegah kehamlan, tetapi 

jugauntuk mencegah IMS(infeksi menular seksual) termasuk 

HIV/AIDS. 

Kondom sangat efektif jika dipakai dengan baik dan bener, 

dapat dipakai bersamaan dengan kontrasepsi lain untuk 

mencegah IMS(infeksi menular seksual) 

Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang terbuat 

dari bahan diantaranya leteks (karet), plastik (vinil), atau 

bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat 

hubungan seksual. 

Tipe kondom bermacam-macam yaitu : kondom biasa, 

kondom berkontur, kondom beraroma, kondom tidak beraroma 

( buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi 2010) 

b) Cara Kerja Kondom 

Cara kerjanya yaitu menampung spermatozoa sehingga tidak 

masuk ke dalam kanalis serviks.Di seluruh dunia, dengan 

makin meningkatnya perkembangan penyakit akibat hubungan 
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seksual, pemakaian kondom makin meningkat. Konsep kerja 

kondom adalah menghalangi tertumpahnya sperma kedalam 

vagina sehingga spermatozoa tidak mungkin masuk kedalam 

rahim dan seterusnya (Manuaba 2010 hal. 594)  

c) Keuntungan dan Kerugian Kondom  

Keuntungan kontrasepsi kondom adalah murah, mudah 

didapatkan(gratis), tidak melakukan pengawasan medis, 

berfungsi ganda, dan dipakai oleh kalangan yang 

berpendidikan. Sedangkan kerugiannya adalah kenikmatan 

terganggu, mungkin alergi terhadap karet atau jellinya yang 

mengandung spermisid, dan sulit dipasarkan kepada 

masyarakat dengan pendidikan rendah. Kondom yang dipakai 

bersamaan dengan pantang berkala mempunyai efektivitas 

yang makin meningkat (Manuaba 2010 hal. 594) 

2) Pantang Berkala dibagi memnjadi 3 jenis yaitu : 

a. Pantang berkala dengan sitem kalender. 

Sistem ini dikenal dengan nama system Ogino-Knaus, nama 

orang yang meneliti terjadinya ovulasi sekitar 12 sampai 16 

hari sebelum mentruasi. Kelemahan system ini sulit menilai 

mentruasi yang akan datang. Metode ini memerlukan system 

mentruasi yang teratur sehingga dapat memperhitungkan 

masa subur untuk menghindari kehamilan dengan tidak 

melakukan hubungan seks (Manuaba 2010 hal. 596) 

Masa subur wanita dapat dihitung dengan melakukan 

perhitungan minggu subur sebagai berikut : 

1. Mentruasi wanita teratur antara 26 sampai 30 hari 

2. Masa subur dapat diperhitungkan, yaitu mentruasi hari 

pertama ditambah 12 yang merupakan hari pertama 

minggu subur adalah hari pertama mentruasi ditambah 19. 

3. Puncak minggu subur adalah hari pertama mentruasi di 

tambah 14  ((Manuaba 2010 hal. 596) 

b. Pantang berkala  

Senggama dihindari pada masa subur yaitu dekat dengan 

pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda adanya 
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kesuburan yaitu keluarnya lendir encer dari liang vagina. 

Untuk perhitungan masa subur dipai rumus siklus tepanjang 

dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18. Waktu-waktu 

tersebut sebaiknya dihindari pada saat senggama 

(KKB.2012;7) 

c. Senggama terputus. 

Metode KB alami dengan senggama terputus adalah 

mengeluarkan alat kelamin pria supaya sperma tidak masuk 

ke dalam vagina ketika pria mencapai ejakulasi.Cara kerjanya 

alat kelamin pria dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga 

sperma tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak ada 

pertemuan antara sel ovum dan seperma maka dari itu 

kehamilan dapat dicegah. 

Manfaat KB alami ini adalah : 

1. Efektif bila dilaksankan dengan benar. 

2. Tidak mengganggu produksi ASI 

3. Dapat digunakan setiap waktu 

4. Tidak membutuhkan biyaya. 

5. Tidak ada efek samping(KKB.2012;15) 

2. Metode efektif  

a. Kontrasepsi  hormonal dibagi menjadi : 

1. Kontrasepsi hormonal pil  

2. Kontrasepsi hormonal suntik. 

3. Kontrasepsi hormonal susuk. 

3. Metode kontrasepsi mekanis 

Alat kontrasepsi dalam rahim  

Alat kontrasepsi dalam rahim sangat efektif, dan berjangka panjang, 

haid menjadi lebih lama dan lebih banyak, pemasangan dan 

memerlukan pelatihan, tidak dapat dipakai oleh penderita IMS. 
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