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BAB II 
TINJAUAN TEORI 

 

A. KONSEP DASAR TEORI 

1. KEHAMILAN 

a. Pengertian Kehamilan 

Kehamilan adalah bertemunya sel spermatozoa dan ovum yang 

akan dilanjutkan dengan proses nidasi atau implantasi. Bila dihitung 

dari saat fertilisasi sampai dengan lahirnya bayi, kehamilan normal 

akan berlangsung dalam waktu 40 minggu (Prawirohardjo, 2010;h. 

213). 

b. Etiologi Kehamilan 

Menurut Mochtar R (2012;h.16) setiap bulan wanita melepaskan 

1-2 sel telur dari indung telur (Ovulasi) yang ditangkap oleh fimbrai dan 

masuk ke dalam sel telur. Pada saat melakukan hubungan seksual, 

cairan semen tumpah ke dalam vagina dan berjuta-juta sel sperma 

bergerak memasuki rongga rahim, kemudian masuk ke sel telur. 

Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada tuba falopii. Pada 

tempat yang paling mudah dimasuki, masuklah sel sperma dan 

kemudian bertemu dengan sel telur. peristiwa ini yang disebut 

konsepsi. Ovum yang telah dibuahi segera membelah diri sambil 

bergerak oleh rambut getar tuba menuju rahim kemudian melekat pada 

mukosa rahim untuk selanjutnya berimplantasi di ruang rahim. dari 

pembuahan sampai implantasi membutuhkan waktu ±6-7 hari.  
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c. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Kehamilan 

 Menurut Mochtar R (2012;h.29-32) Perubahan Anatomi 

dan adaptasi fisiologis pada kehamilan terdiri dari: 

1) Perubahan pada payudara dan sistem reproduksi  

(a) Payudara (mammae) 

Selama kehamilan payudara akan bertambah besar, 

tegang dan berat. Dapat teraba nodul-nodul akibat hipertrofi 

kelenjar alveoli; bayangan vena lebih membiru. Hiperpigmentasi 

terjadi pada puting susu dan aerola payudara. Jika diperiksa 

akan keluar kolostrum. 

(b) Uterus 

Pada bulan- bulan pertama kehamilan, bentuk uterus 

seperti buah alpukat, pada kehamilan 4 bulan uterus berbentuk 

bulat dan pada akhir kehamilan seperti bujur telur Uterus wanita 

yang tidak hamil kira- kira sebesar telur ayam, pada kehamilan 

2 bulan sebesar telur bebek, dan pada kehamilan 3 bulan 

sebesar telur angsa. Pada minggu pertama, isthimus uterus 

mengadakan hipertrofi dan bertambah panjang sehingga jika 

diraba terasa lebih lunak (tanda hegar). Pada kehamilan 5 

bulan, uterus teraba seperti berisi cairan ketuban, dinding rahim 

teraba tipis, oleh karena itu bagian- bagian janin dapat diraba 

melalui dinding perut dan dinding uterus. Berat uterus naik 

secara luar biasa, dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir 

kehamilan.  
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Tabel 2.1 Pemeriksaan TFU sesuai kehamilan 
Usia 

kehamilan 
TFU 

Dalam cm Penunjuk badan 
12 minggu - Satu pertiga diatas simfisis 
16 minggu - Setengah simfisis dan pusat 
20 minggu 20 cm Dua pertiga diatas simfisis 
22 minggu  Setinggi pusat 
28 minggu 25 cm Tiga jari diatas pusat  
32 minggu 27 cm  
34 minggu  Pertengahan antara px dengan 

pusat 
36 minggu 30 cm Setinggi px 
40 minggu 26 cm  Dua jari dibawah px 

(Sumber: Manuaba, 2012;h.100) 

(c) Ovarium 

(1)Ovulasi terhenti 

(2) Masih terdapat korpus luteum graviditas sampai  

terbentuknya uri yang mengambil alih pengeluaran estrogen  

dan progesteron. 

(d) Vagina dan vulva 

Karena pengaruh ekstrogen, terjadi perubahan pada 

vagina dan vulva. Akibatnya hipervaskularisasi pada vagina 

dan vulva terlihat lebih merah atau kebiruan. 

(e) Dinding perut (Abdominal wall) 

Pembesaran dinding rahim menimbulkan peegangan dan 

menyebabkan robeknya serabut elastik di bawah kulit sehingga 

timbul striae gravidarum. Jika terjadi peregangan yang hebat 

misalnya pada hidromnion dan kehamilan ganda, dapat terjadi 

diastasi rekti, bahkan hernia. Kulit perut pada linea alba 

bertambah pigmentasinya dan disebut linea nigra. 
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2) Perubahan pada organ dan sistem reproduksi lainnya 

(a) Sistem kardiovaskuler 

Adaptasi kardiovaskuler melindungi fungsi fisiologis 

normal wanita, dan menyediakan perkembangan dan 

pertumbuhan janin. 

(b) Sistem pernafasan 

Terjadinya sesak nafas pada wanita hamil disebabkan 

karena usus yang tertekan kearah diafragma akibat 

pembesaran uterus.  

(c) Saluran pencernaan 

Salivasi meningkat pada trimester pertama, yang akan 

menimbulkan mual dan muntah. Tonus otot-otot pencernaan 

melemah sehingga motilitas dan makanan akan lebih lama 

dalam saluran pencernaan.  

(d) Tulang dan gigi 

Apabila pemberian makanan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan kalsium janin, maka kalsium pada tulang ibu akan 

diambil untuk memenuhi kebutuhan kalsium janin. Jika asupan 

kalsium cukup maka gigi tidak akan kekurangan kalsium. 

(e) Kulit  

Kulit akan terjadi hiperpigmentasi yaitu pada muka, 

payudara, perut dan vulva. 

(f) Kelenjar endokrin 

(1) Kelenjar tiroid : dapat membesar sedikit. 

(2) Kelenjar hipofisis: dapat membesar terutama lobus   anterior. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saroh Widiyanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



15 

 

 

 

(3) Kelenjar adrenal: tidak begitu terpengaruh.  

d. Perubahan Psikologis dalam Kehamilan 

Menurut Kusmiyati, dkk (2009;h.69-73) perubahan psikologis 

pada masa kehamilan, yaitu: 

1) Trimester I 

Sering disebut masa penentuan bahwa dia hamil.Pada 

kehamilan trimester pertama segera setelah konsepsi, kadar 

hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh akan meningkat. Ini 

menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, 

lelah dan membesarnya payudara. Ibu merasa tidak sehat dan 

seringkali membenci kehamilannya. Banyak ibu yang merasakan 

kekecewaan, penolakan, kecemasan dan kesedihan. Seringkali, 

pada awalmasa kehamilan ibu berharap untuk tidak hamil. 

2) Trimester II 

Trimester kedua biasanya ibu sudah merasa sehat dan sering 

disebut dengan periode pancaran kesehatan. Tubuh ibu telah 

terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak 

nyaman karena hamil sudah berkurang. Ibu telah menerima 

kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi serta 

pikirannya secara lebih konstruktif. Pada trimester ini pula ibu 

mampu merasakan gerakan janinnya. Banyak ibu yang merasa 

terlepas dari kecemasan dan rasa tidak nyaman, seperti yang 

dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan naiknya 

libido. 
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3) Trimester III 

Trimester ketiga seringkali disebut periode penantian untuk 

kelahiran bagi bayi dan kebahagiaan dalam menanti seperti apa 

rupa bayi nantinya dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa 

tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Kadang ibu merasa 

khawatir bila bayinya lahir sewaktu-waktu. Ibu sering merasa 

khawatir kalau-kalau bayinya lahir tidak normal. Kebanyakan ibu 

juga akan bersikap melindungi bayinya dan cenderung menghindari 

orang atau benda apa saja yang dianggapnya membahayakan bayi. 

Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada 

trimester ketiga dan banyak ibu merasakan aneh atau jelek. Di 

samping itu ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari 

bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima semasa 

hamil. 

e. Ketidaknyamanan pada Kehamilan 

Tabel 2.2 Ketidaknyamanan pada masa kehamilan 
Ketidak 

Nyamanan 
Dasar Anatomis 
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan 
meringankan 

Kelelahan 
selama TM 1 

Terjadi karena 
penurunan laju 
metabolisme basal 
pada awal 
kehamilan 

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

Keputihan TM 
I,II, dan III 

Terjadi karena 
peningkatan 
produksi lender 
sebagai akibat dari 
peningkatan kadar 
estrogen 

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

Ngidam TM I Berkaitan dengan 
persepsi individu 
wanita mengenai 
apa yang bisa 
mengurangi rasa 
mual dan muntah 
sehingga indra 
pengecap menjadi 
tumpul  jadi 
makanan yang 

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

Dasar Anatomis 
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan 
meringankan 

lebih merangsang 
yang diinginkan 

Sering buang air 
kecil TM I dan III 

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

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

Rasa mual   
muntah antara 
minggu ke 5 
sampain minggu 
ke 12 bisa 
terjadi lebih awal 
pada minggu ke 
2-3 setelah 
HPHT 

Terjadi karena 
disebabkan oleh 
peningkatan kadar 
HCG,estrogen,prog
esterone 

Menghindari faktor penyebab seperti 
bau, makan biscuit sebelum bangun 
dari tempat tidur, makan sedikit tapi 
sering, duduk tegak setiap kali selsai 
makan, hindari makanan yang 
beriminyak, berbumbu merangsang, 
makanan kering, bangun tidur 
secara perlahan dan hindari 
melakukan gerakan secara tiba- 
tiba, hindari menggosok gigi segera 
setelah makan, minum teh herbal, 
istirahat sesuai kebutuhan dengan 
mengangkat kaki dan kepala agak 
ditinggikan, hirup udara segar 

Cloasma TM II Terjadi karena 
adanya 
kecendrungan 
genetis, 
peningkatan kadar 
estrogen dan 
progesterone 

Hindari sinar matahari berlebihan 
selama masa kehamialan 

Striae 
gravidarum  
pada bulan 6-7 

Terjadi karena 
akibat perubahan 
hormon dan 
peregangan,  

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

 
Hemorrhoid TM 
II dan III 

Konstipasi, tekanan 
yang meningkat 
dari uterus gravid 
terhadap vena 
hemoroida 

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

Konstipasi TM II 
dan III 

Peningkatan kadar 
progesterone yang 
menyebabkan 
peristaltic usus jadi 
lambat, penurunan 
motilitas sebagai 
akibat dari relaksasi 
otot otot halus, 
penyerapan air dari 
colon meningkat, 
tekanan dari uterus 

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

Dasar Anatomis 
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan 
meringankan 

yang membesar 
pada usus, 
seplemen zat besi, 
diit, kurang senam 

Sesak napas 
TM II dan III 

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

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

Nyeri 
ligamentum 
rotondum 

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

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

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

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

Varises pada 
kaki/vulva 

Kongesti vena 
dalam vena bagian 
bawah yang 
meningkat sejalan 
dengan kehamilan 
karena tekanan dari 
uterus yang hamil, 

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

Dasar Anatomis 
dan Fisiologis 

Cara mencegah dan 
meringankan 

kerapuhan jaringan 
elastic yang 
diakibatkan oleh 
estrogen, 
kecenderungan 
bawaan keluarga, 
dan disebabkan 
factor usia dan 
lama berdiri 

kenakan kaos kaki, 

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

f. Tanda-Tanda Kehamilan  

Menurut Mochtar R (2012;h.35) tanda- tanda kehamilan dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

1) Tanda dugaan hamil  

a) Amenorea ( berhentinya menstruasi) 

b) Mual ( nausea ) dan muntah ( emesis) 

c) Ngidam ( menginginkan makanan tertentu) 

d) Pingsan ( syncope ) 

e) Anoreksia (tidak ada selera makan) 

f) Kelelahan  

g) Payudara membesar 

h) Sering miksi 

i) Konstipasi atau obstipasi 

j) Pigmentasi kulit 

k) Epulis  

l) Varices  

2) Tanda kemungkinan hamil 

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan fisiologis 

yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan melakukan 

pemeriksaan fisik pada wanita hamil. Selama  minggu-minggu awal 
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kehamilan, peningkatan aliran darah uterus dan limfe 

mengakibatkan edema dan kongesti panggul. Akibatnya uterus, 

serviks dan isthimus melunak secara progresif dan serviks menjadi 

agak kebiruan (tanda chadwick). Pada sekitar minggu ke-7 dan ke-

8, terlihat pola pelunakan uterus sebagai berikut: isthimus melunak 

dan dapat ditekan (tanda hegar), serviks melunak (tanda goodle) 

dan fundus pada serviks mudah fleksi (tanda McDonald) 

(Bobak,2005;h.107). 

3) Tanda pasti hamil 

Menurut Bobak (2005) tanda pasti adalah tanda yang 

menunjukkan langsung keberadaan janin, yang dapat dilihat 

langsung oleh pemeriksa. Tanda pasti kehamilan terdiri atas hal-hal 

berikut ini, yaitu: 

a) Gerakan janin dalam rahim 

 Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan 20 minngu. 

b) Denyut jantung janin ( DJJ ) 

Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan 

menggunakan alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler). 

Dengan stethoscope laenec, DJJ baru dapat  didengar pada usia 

kehamilan 18-20 minggu.  

c) Bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala dan 

bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba 
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dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir). 

Bagian janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan 

Ultrasonografi (USG). 

d) Kerangka janin 

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen maupun USG. 

g. Kunjungan Pemeriksaan Antenatal  

1) Menurut Kemenkes RI (2013;h.22) untuk menghindari resiko 

komplikasi pada kehamilan dan persalinan, anjurkan setiap ibu 

hamil untuk  melakukan kunjungan antenatal komprehensif yang 

berkualitas minimal 4 kali, termasuk minimal 1 kali diantar suami 

atau anggota keluarga. 

2) Jadwal kunjungan Antenatal 

Tabel 2.3 Jadwal kunjungan antenatal 
Kunjungan Waktu Info Penting 
Trimester I Sebelum 

minggu ke 
14 

Membangun hubungan saling percaya antara 
petugas kesehatan dan ibu hamil. 
Mendeteksi masalah dan menanganinnya. 
Melakukan tindakan pencegahan seperti 
tetanus neonaturum, anemia kekurangan zat 
besi, penggunaan praktik trdisional yang 
merugikan. 
Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan 
untuk menghadapi komplikasi. 
Mendorong prilaku yang sehat (gizi, latihan dan 
kebersihan, istirahat, dan sebagainnya). 

Trimester II Sebelum 
minggu ke 
28 

Sama seperti di atas, ditambah kewaspadaan 
khusus mengenai preeklamsia (tanya ibu 
tentang gejala-gejala preeklamsia, pantau 
tekanan darah, evaluasi edema, periksa untuk 
mengetahui proteinuria). 

Trimester III Antara 
minggu 28-
36 

Sama seperti di atas, ditamah palpasi 
abdominal untuk mengetahui apakah ada 
kehamilan ganda. 

Trimester III Setelah 36 
minggu 

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

  (Sumber: Saifuddin, 2012;h. N-2) 
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3) Standar Pelayanan ANC 

Dalam melaksanakan pelayanan antenatal care ada 10 

standar pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau, tenaga 

kesehatan. Yang dikenal dengan 10T, pelayanan atau asuhan 

standar minimal 10T adalah sebagai berikut (Sulistiyawati,2011;h 

121) : 

a) Timbang berat badan dan ukuran tinggi badan 

b) Pemeriksaan tekanan darah  

c) Nilai status gizi (nilai lengan atas) 

d) Pemeriksaan puncak Rahim (tinggi fundus uteri) 

e) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 

f) Skrining status imunisasi tetanus dan diberikan imunisasi tetanus 

toksoid (TT) 

g) Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

h) Tes laboratorium (rutin dan khusus) 

i) Tata laksanaan kasus  

j) Temu wicara (konseling) termasuk perencanaan persalinan, 

pencegahan, komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan. 

h. Komplikasi dalam Kehamilan 

Menurut KemenKes RI (2013;h.81) komplikasi kehamilan terdiri dari: 

1) Hiperemesis Gravidarum (HEG) 

Adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil 

sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan 

umumnya menjadi buruk, yang disebabkan karena dehidrasi 

(Mochtar R,2012;h.141). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saroh Widiyanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



23 

 

 

 

2) Abortus 

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin 

dapat hidup diluar kandungan (Mochtar R,2012;h.150). 

3) Mola hidatidosa 

Merupakan suatu kehamilan di mana setelah fertilisasi hasil 

konsepsi tidak berkembang menjadi embrio tetapi terjadi proliferasi 

dari vili korialis disertai dengan degenerasi hidropik. Uterus  

melunak dan berkembang lebih cepat dari usia gestasi yaang 

normal., tidak dijumpai adanya janin, kavum uteri hanya terisi oleh 

jaringan seperti rangkaian buah anggur (Saifuddin,2009;h.156). 

4) Kehamilan ektopik terganggu (KET) 

Kehamilan ekktopik ialah kehamilan di mana setelah fertilisasi, 

implantasi terjadi di luar endometrium kavum uteri. Hampir 90% 

kehamilan ektopik terjadi di tuba uterina. Kehamilan ektopik dapat 

mengalami abortus dan ruptura apabila masa kehamilan 

berkembang melebihi kapasitas ruang implantasi (misalnya tuba) 

dan peristiwa ini disebut sebagai KET (Saifuddin,2009;h.152). 

5) Ketuban Pecah Dini (KPD) 

Merupakan keadaan pecahya selaput ketuban sebelum 

dimulainya persalinan (KemenKes RI,2013;h.122). 

6) Plasenta previa 

Plasenta previa ialah plasenta yang berimplantasi pada 

segmen bawah rahim dan menutupi sebagian aatau seluruh ostium 

uteri internum (Saifuddin,2009;h.162).  
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7) Solusio plasenta 

Ialah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya sebelum 

janin dilahirkan. Definisi ini berlaku pada kehamilan dengan masa 

gestasi >22 minggu atau berat janin >500 gr (Saifuddin,2009;h.166).  

8) Hipertensi dalam kehamilan, Preeklamsia dan Eklamsia 

Hipertensi ialah tekanan darah sekurang-kurangnya 140 

mmHg sistolik ataau 90 mmHg diastolik pada 2 kali pemeriksan 

berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi 

(KemenKes RI,2013;h.109-111): 

a) Hipertensi kronik 

Yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang timbul dari sebelum 

kehamilan dan menetap setelah persalinan. 

b) Hipertensi gestasional 

Yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah 

kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. 

c) Preeklamsia dan Eklamsia 

(1) Preeklamsia ringan (PER) 

(a) Tekanan darah ≥140/90 mmHg pada usia kehamilan >20 

minggu. 

(b) Tes celup urin menunjukkan proteinuria 1+ atau 

pemeriksaan protein kuantitatif menunjukan hasil >5 g/24 

jam.  

(2) Preeklamsia berat (PEB) 

(a) Tekanan darah >160/110 mmHg pada usia kehamilan 

>20 minggu. 
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(b) Tes celup urin menunjukkan proteinuria ≥2+ atau 

pemeriksaan protein kuantitatif menunjukan hasil >300 

mg/24 jam.  

(c) Atau disertai keterlibatan organ lain: 

 Trombositopenis (<100.000 sel/uL), hemolisis 

mikroangiopati. 

 Peningkatan SGOT/SGPT, nyeri abdomen kuadran 

kanan atas. 

 Sakit kepala, skotoma pengelihatan. 

 Pertumbuhan janin terganggu, oligohidramnion. 

 Edema paru dan atau gagal jantung kongestif. 

 Oliguria (<500 ml/24 jam), kreatinin >1,2 mg/dl. 

(3) Eklamsia 

(a) Kejang umum dan atau koma. 

(b) Ada tanda dan gejala preeklamsia. 

(c) Tidak ada kemungkinan penyebab lain (misalnya epilepsi, 

perdarahan, dan meningitis). 

i. Pemeriksaan Penunjang pada Kehamilan 

Menurut Kemenkes RI (2013;h.27) pemeriksaan penunjang 

untuk ibu hamil meliputi pemeriksaan laboraturium (rutin maupun 

sesuai indikasi) dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). 

1) Lakukan pemeriksaan laboraturium rutin (untuk semua iibu hamil) 

pada kunjungan pertama: 

a) Kadar hemoglobin 

b) Golongan darah ABO dan rhesus 
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c) Tes HIV: ditawarkan pada ibu hamil di daerah epidemi meluas 

dan terkonsentrasi, sedangkan di daerah epidemi rendah tes HIV 

ditawarkan pada ibu hamil dengan IMS dan TB. 

d) Rapid testatau apusan darah tebal dan tipis untuk malaria: untuk 

ibu yang tinggal di atau memiliki riwayat berpergian kedaerah 

endemik malaria dalam 2 minggu terakhir. 

2) Lakukan pemeriksaan laboraturium sesuai indikasi: 

a) Urinalisis (terutama protein urin pada trimester kedua dan ketiga) 

jika terdapat hipertensi. 

b) Kadar hemoglobin pada trimester tiga terutama jika dicurigai 

anemia. 

c) Pemeriksaan spuntum bakteri tahan asam (BTA) untuk ibu 

dengan riwayat defisiensi imun, batuk >2 minggu atau LILA 

<23,5 cm. 

d) Tes sifilis. 

e) Gula darah puasa. 

3) Lakukan pemeriksaan USG 

a) Pemeriksaan USG direkomendasikan: 

(1) Pada awal kehamilan (idealnya sebelum usia kehamilan 15 

minggu) untuk menentukan usia gestasi, viabilitas janin, 

letak dan jumlah janin, serta deteksi abnormalitas janin yang 

berat. 

(2) pada usia kehamilan sekitar 20 minggu untuk deteksi 

anomali janin. 

(3) pada trimester ketiga untuk perencanaan persalinan. 
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2. PERSALINAN 

a. Pengertian 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, 

serta janin sudah turun kejalan lahir (Saifuddin,2009;h.100). 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(Janin dan plasenta) yang dapat hidup di dunia luar, dari rahim melalui 

jalan lahir atau dengan jalan lain (Mochtar R, 2012;h. 69). 

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 

janin maupun ibu (Sukarni,2013;h.185). 

b. Etiologi Persalinan 

Menurut Mochtar R (2012;h.69-70) yang menyebabkan 

terjadinya persalinan belum dapat diketahui secara pasti, yang ada 

hanyalah teori-teori yang kompleks. Teori-teori yang dikemukakan 

antara lain: 

1) Teori Penurunan hormon 

1-2 minggu sebelum partus, mulai terjadi penurunan kadar 

hormon estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai 

penenang otot-otot polos rahim dan akan menyebabkan kekejangan 

pembuluh darah sehingga timbul his apabila kadar progesteron 

turun. 
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2) Teori plasenta menjadi tua 

Teori ini akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan 

progesteron yang akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah 

hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim. 

3) Teori distensi rahim 

Rahim yang menjadi besar dan meregang menyebabkan 

iskemia otot-otot rahimsehingga mengganggu sirkulasi utero-

plasenta. 

4) Teori iritasi mekanik 

Di belakang serviks terletak ganglion servikale. Apabila 

ganglion ini digeser dan ditekan misalnya oleh kepala janin maka 

akan timbul kontraksi uterus. 

5) Induksi partus 

Partus juga dapat ditimbulkan dengan jalan : 

a) Gagang laminaria, bebeapa laminaria dimasukan dalam kanalis 

serviks dengan tujuan merangsang pleksus saraf frankenhauser. 

b) Amniotomi : pemecahan ketuban 

c) Oksitosin drips : pemberian oksitosin melalui tetesan per infus. 

c. Adaptasi Anatomis Dan Fisiologis  

Ibu dan janin harus beradaptasi secara anatomis dan fisiologis 

selama proses persalinan. Pengkajian ibu dan janin yang akurat 

membutuhkaan pengetahuan tentang adaptasi yang terjadi 

(Bobak,2005;h.248). 

1) Adaptasi janin 
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a) Denyut jantung janin (DJJ) 

Pemantauan DJJ memberi informasi yang dapat dipercaya 

dan dapat digunakan untuk menilai keadaan janin yang berkaitan 

dengan oksigenasi. Stres pada unit uteroplasenta akan tercermin 

dalam pola DJJ yag khas. DJJ normal pada aterm ialah 110 

sampai 160 kali per menit, pada kehamilan 20 minggu, DJJ lebih 

tinggi dengan nilai rata- rata 160 kali per menit. Namun DJJ akan 

menurun secara progresif dengan semakin matangnya janin saat 

mencapai aterm. 

b) Sirkulasi janin 

Sirkulasi janin dapat dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya posisi ibu, konteraksi uterus, tekanan darah dan 

aliran darahtali pusat. Kontraksi uterus selama persalinan 

cenderung mengurangi sirkulasi melalui arterior spiralis, 

sehingga mengurangi perfusi melalui ruang intervilosa. 

Kebanyakan janin sehat, mampu mengompensasi stres ini. 

Biasanya aliran darah tali pusat tidak terganggu oleh kontraksi 

uterus atau posisi janin. 

c) Pernafaasan dan perilaku janin 

Perubahan-perubahan tertentu menstimulasi kemoreseptor 

pada aorta dan badan karotid guna mempersiapkan janin untuk 

memulai pernafasan setelah lahir. Perubahan- perubahan ini 

meliputi hal- hal berikut: 

(1) 7 sampai 42 ml air ketuban diperas keluar dari paru- paru 

(selama persalinan vaginam). 
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(2) Tekanan oksigen janin menurun. 

(3) Tekanan karbon dioksida arteri meningkat 

(4) pH arteri menurun. 

Gerakan janin masih sama seperti pada masa hamil, tetapi 

menurun setelah ketuban pecah. 

2) Adaptasi ibu 

a) Perubahan kardiovaskuler 

Setiap kontraksi, 400 ml darah dikeluarkan dari uterus 

masuk ke dalam sistem vaskuler ibu. Hal ini akan meningkatkan 

curah jantung sekitar 10-15% pada tahap pertama persalinan 

dan sekitar 30%- 50% pada tahap kedua persalinan.  

Akibat kontraksi aliran darah akan menurun pada arteri 

uterus, selanjutnya diarahkan kembali ke pembuluh darah 

perifer. Timbul tahanan perifer, tekanan darah meningkat dan 

frekuensi denyut nadi melambat. Pada tahap persalinan pertama, 

kontraksi uterus meningkatkan tekanan sistolik sekitar 10 mmHg 

dan pada tahap kedua, kontraksi dapat meningkatkan tekanan 

sistolik sampai 30 mmHg dan tekanan diastolik sampai 25 

mmHg. Oleh karena itu pemeriksaan tekanan darah di antara 

kontraksi akan memberikan data yang lebih akurat.  

b) Perubahan pernafasan 

Peningkatan aktifitas fisik dan peningkatan pemakaian 

oksigen terlihat dari peningkatan frekuensi pernafasan. Pada 

tahap kedua persalinan, jika wanita tidak diberi obat- obatan, 
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maka ia akan mengkonsumsi oksigen hampir 2 kali lipat. 

Kecemasan juga dapat meningkatkan pemakaian oksigen. 

c) Perubahan pada ginjal 

Selama persalinan, wanita dapat mengalami kesulitan 

untuk berkemih secara spontan, yang diakibatkan karena edema 

jaringan akibat tekanan bagian presentasi, rasa tidak nyaman 

sedasi dan rasa malu. 

d) Perubahan integumen 

Adaptasi sistem integumen jelas terlihat khususnya pada 

daya distensibilitas daerah introitus vagina. Meskipun daerah ini 

dapat meregang, namun dapat terjadi robekan- robekan kecil 

pada kulit sekitar introitus vagina sekalipun tidak dilakukan 

episiotomi.  

e) Perubahan muskuloskeletal 

Sistem muskuloskeletal mengalami stres selama 

persalinan. Nyeri punggung dan nyeri sendi (tidak berkaitan 

dengan posisi janin) terjadi sebagai akibat semakin regangnya 

sendi pada masa aterm. 

f) Perubahan neurologi 

Perubahan ini menunjukan bahwa timbul stres dan rasa 

tidak nyaman selama persalinan.  

g) Perubahan pencernaan 

Persalinan mempengaruhi sistem pencernaan, bibir dan 

mulut dapat menjadi kering akibat wanita bernafas melalui mulut, 

dehidrasi dan sebagai respons emosi terhadap persalinan.  
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h) Perubahan endokrin 

Sistem endokrin aktif selama persalinan, awitan persalinan 

dapat diakibatkan oleh penurunan kadar progesteron dan 

peningkataan kadar ekstrogen, prostaglandin dan oksitosin. 

d. Faktor Predisposisi 

Faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya persalinan yaitu:  

1) Power / Tenaga 

Power utama pada persalinan adalah tenaga/kekuatan yang 

dihasilkan oleh kontraksi dan retraksi otot-otot rahim. Power adalah 

kekuatan his atau kontraksi dan kekuatan mengejan ibu yang 

sangat penting dalam proses persalinan. 

2) Passages / Jalan lahir 

Janin harus berjalan lewat rongga panggul atau serviks dan 

vagina sebelum dilahirkan untuk dapat dilahirkan, janin harus 

mengatasi pula tahanan atau resisten yang ditimbulkan oleh struktur 

dasar panggul dan sekitarnya. 

3) Passanger / Bayi 

Passenger utama lewat jalan lahir adalah janin dan bagian 

janin yang paling penting (karena ukurannya paling besar) adalah 

kepala janin selain itu disertai dengan plasenta selaput dan cairan 

ketuban atau amnion. 

4) Psikologis 

Dalam persalinan terdapat kebutuhan emosional jika 

kebutuhan tidak tepenuhi paling tidak sama seperti kebutuhan 
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jasmaninya. Prognosis keseluruhan wanita tersebut yang berkenan 

dengan kehadiran anaknya terkena akibat yang merugikan. 

5) Penolong 

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk 

memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal 

dan neonatal. Pengetahuan dan kompetensi yang baik diharapkan 

tidak ada kesalahan atau malpraktik yang terjadi (Mochtar 

R,2012;h.58). 

e. Tanda Dan Gejala Persalinan 

1) Tanda dan gejala menjelang persalinan 

Tanda dan gejala menjelang persalinan antara lain persaan 

distensi abdomen berkurang (lightening), perubahan serviks 

persalinan palsu, ketuban pecah , bloody show, lonjakan energi, 

dan gangguan pada saluran cerna (Varney,2007;h.672- 674).  

a) Lightening 

Ligtening yang di mulai kira- kira 2 minggu sebelum 

persalinan,  adalah penurunan bagian kepala janin, sehingga 

mengakibatkan sesak nafas yang terjadi selama trimester 3 

berkurang, karena kondisi ini akan menciptakan ruang ruang 

yang lebih besar di daalam abdomen atas untuk ekspensi paru. 

Namun lightening juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman 

seperti ibu sering berkemih, perasaan tidak nyaman akibat 

tekanan panggul yang menyeluruh, kram pada tungkai dan 

peningkatan stres vena. 
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b) Perubahan serviks 

Perubahan serviks diduga terjadi akibat peningkatan 

intensitas kontraksi braxton hiks. Saat mendekati persalinan, 

serviks semakin matang yang mengingindikasikan kesiapan 

untuk persalinan. 

c) Persalinan palsu 

Terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri, sehingga 

memberi pengaruh signifikan pada serviks. 

d) Ketuban pecah  

Pada kondisi normal, ketuban pecah pada akhir kala I 

persalinan. Apabila terjadi sebelum waktu persalinan disebut 

ketuban pecah dini (KPD). 

e) Bloody show 

Bloody show merupakan pengeluaran plak lendir diseksresi 

serviks sebagai proliferasi kelenjar lendir serviks pada awal 

kehamilan. Plak ini menjadi sawar pelindung dan menutup jalan 

lahir selama kehamilan. Bloody show biasanya terjadi dalam 24 

sampai 48 jam sebelum terjadinya persalinan. 

f) Lonjakan energi 

Banyak wanita mengalami lojakan energi kurang lebih 24 

jam sampai 48 jam sebelum waktu persalinan. Terjadinya 

lonjakan energi belum dapat dijelaskan selain bahwa hal tersebut 

terjadi secara alamiah, yang memungkinkan wanita tersebut 

memperoleh energi yang diperlukan untuk menjalani persalinan 

agama. 
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g) Gangguan saluran cerna 

Ketika tidak ada penjelasan yang tepat untuk diare, 

kesulitan mencerna, mual dan muntah, diduga hal- hal tersebut 

merupakan gejala menjelang persalinan.  

f. Tahap-Tahap Persalinan 

Menurut Kemenkes RI (2013;h.36) Persalinan dibagi menjadi 4 

kala yaitu:  

1) Kala I dibagi menjadi 2 yaitu: 

a) Fase Laten 

Dimulai dari pembukaan serviks 1cm sampai 3 cm yang 

terjadi dalam 8 jam. 

b) Fase Aktif  

Dimulai dari pembukaan 4 cm sampai 10 cm yang terjadi 

sekitar 6 jam. 

2) Kala II dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir,  

3) Kala III yaitu segera setelah bayi lahir sampai pengeluaran plasenta 

secara lengkap. 

4) Kala IV adalah kala yang dimulai setelah plasenta lahir legkap 

sampai 2 jam post partum. 

g. Mekanisme Persalinan 

Mekanisme persalinan terdiri dari engagement, penurunan, 

fleksi, putar paksi dalam, ekstensi, putar paksi luar dan ekspulsi 

(Bobak.2005;h.246-248). 
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1) Engagement 

Merupakan masuknya kepala di pintu atas panggul (PAP) dan 

terjadi peristiwa sinklitismus (sutura sagitalis berada ditengah- 

tengah jalan lahir dan tepat diantara simfisis dan promontorium). 

Pada primipara terjadi sebelum persalinan aktif dimulai, karena otot- 

otot abdomen masih tegang, sehinnga presentasi terdorong ke 

dalam panggul. Pada multipara yang otot- otot abdomennya lebih 

kendur, kepala seringkali digerakkan di atas permukaan 

panggulsampai persalinan dimulai.  

2) Penurunan 

Penurunan adalah gerakan bagian presentasi kepala melewati 

panggul, terjadi peristiwa asinklintismus posterior (sutura sagitalis 

mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah dari pada 

os parietal depan). Terjadi akibat tiga kekuatan yaitu tekanan dari 

cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin dan 

kontraksi diafragma dan otot abdomen ibu pada tahap kedua 

persalinan. Efek ketiga kekuatan itu dimodifikasi oleh ukuran dan 

bentuk bidang panggul ibu dan kapasitas kepala janin untuk 

molague. 

3) Fleksi 

Segera setelah kepala yang turun tertahan oleh serviks, 

dinding panggul, atau dasar panggul, dalam keadaan normal fleksi 

terjadi dan dagu didekatkan kearah dada janin. Dengan fleksi, 

suboksipitobregmantika yang diameter lebih kecil (9,5 cm) dapat 

masuk ke dalam pintu bawah panggul (PBP). 
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4) Putar Paksi Dalam 

Putar paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina 

isciadika, tetapi putaran ini belum selesai sampai bagian presentasi 

mencapai panggul bagian bawah. Ketika oksiput berputar ke arah 

anterior, wajah berputar ke posterior. Setiap terjadi kontraksi, kepala 

janin diarahkan oleh tulang panggul dan otot- otot dasar panggul. 

Akhirnya, oksiput berada di garis tengah di bawah lengkung pubis. 

5) Ekstensi 

Saat kepala janin mencapai perinium, kepala akan defleksi ke 

arah anterior oleh promontorium. Mula- mula oksiput melewati 

permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar akibat 

ekstensi: pertama- tama oksiput, kemudian wajah, dan akhirnya 

dagu.   

6) Restitusi dan Putar Paksi Luar  

Setelah kepala keluar, bayi berputar hingga mencapai posisi 

yang sama dengan saat kepala memasuki PAP. Gerakan ini dikenal 

dengan restitusi dan putaran 45 derajat membuat kepala janin 

kembali sejajar dengan punggung dan bahunya. Dengan demikian, 

kepala dapat terlihat berputar lebih  lanjut. Putaran paksi luar terjadi 

saat bahu engaged dan turun dengan gerakan mirip dengan 

gerakkan kepala. 

7) Ekspulsi 

Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang 

pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral 
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ke arah simfisis pubis. Ketika seluruh tubuh bayi keluar, persalinan 

bayi selesai. 

h. Diagnosis Kala dan Fase Persalinan 

Tabel 2.4 Diagnosis kala dan fase persalinan 
Gejala dan tanda Kala Fase 

Serviks belum berdilatasi Persalinan palsu/ 
belum in partu 

 

Serviks berdilatasi kurang dari 4 cm I Laten 
Serviks berdilatasi 4-9 cm 

a) Kecepatan pembukaan 1 cm 
atau lebih perjam. 

b) Penurunan kepala dimulai. 

I Aktif 

Serviks membuka lengkap (10 cm) 
a) Penurunan kepala berlanjut. 
b) Belum ada keinginan untuk 

meneran.  

II Awal 
(noneksplusif) 

Serviks membuka lengkap (10 cm) 
a) Bagian terbawah telah 

mencapai dasar panggul. 
b) Ibu meneran. 

III Akhir 
(eksplusif) 

(Sumber : Saifuddin,2012;h.N-7) 

i. Penatalaksanaan Persalinan 

Penatalaksanaan persalinan menurut Kemenkes RI (2013;h.36) yaitu: 

 Kala I 

1) Beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu. 

2) Jika ibu tampak gelisah/kesakitan maka:  

a) Biarkam ia beganti posisi sesuai keinginannya, tapi jika ia 

berada di tempat tidur makan sarankan untuk miring kiri. 

b) Biarkan ia berjalan atau beraktivitas sesuai 

kesanggupannya. 

c) Anjurkan suami atau keluarga memijat punggung ibu. 

d) Ajarkan teknik bernafas dengan benar. 

3) Jaga privasi ibu 

4) Izinkan ibu untuk mandi atau membasuh kemaluannya setelah 

BAB dan BAK. 
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5) Jaga kondisi ruangan agar tetap hangat. 

6) Beri minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi. 

7) Sarankan ibu berkemih sesering mungkin. 

8) Pantau Tekanan darah (TD), suhu, nadi, DJJ, Kontraksi, 

Pembukaan serviks, penurunan kepala dan warna cairan amnion 

dengan menggunakan partograf. 

Tabel 2.5 Frekuensi minimal penilaian dan intervensi 
dalam persalinan normal 

Parameter Frekuensi pada Fase 
laten 

Frekuensi pada 
Fase aktif 

TD Setiap 4 jam Setiap 4 jam 
Suhu Setiap 4 jam Setiap 2 jam 
Nadi Setiap 30-60 menit Setiap 30-60 menit 
DJJ Setiap 1 jam Setiap 30 menit 
Kontraksi Setiap 1 jam Setiap 30-menit 
Pembukaan 
serviks 

Setiap 4 jam* Setiap 4 jam* 

Penurunan Setiap 4 jam* Setiap 4 jam* 

  *Dinilai pada setiap pemeriksaan dalam 

(Sumber : Saifuddin,2012;h.N-9) 

 Kala II 

Tatalaksana kala II, III dan IV tergabung dalam 58 langkah 

APN yaitu: 

a) Mengenali tanda dan gejala kala II  

(1) Memeriksa tanda berikut: 

(a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

(b) Ada tekanan pada anus 

(c) Perinium menojol dan menipis 

(d) Vagina dan spingter ani membuka. 

b) Menyiapkan pertolongan persalinan 

(2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat- obatan 

esensial yaitu: 
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(a) Klem, gunting tali pusat, benang tali pusat, penghisap 

lendir steril siap dalam wadahnya. 

(b) Semua pakaian, handuk, selimut dan kain untuk bayi 

dalam kondisi bersih serta hangat. 

(c) Timbangan, metline, stetoskop bayi, dan termometer 

dalam kondisi bersih dan hangat. 

(d) Patahkan ampul oksitosin 10 IU dan tempatkan kedalam 

spuit  steril sekali pakai di dalam partus set. 

(e) Untuk tempat resusitasi : tempat datar, rata, bersih, 

kering dan hangat, 3 handuk atau kain bersih dan 

kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt 

dengan jarak 60 cm di atas tubuh bayi.  

(f) Persiapan bila terjadi kegawatdaruratan pada ibu : Set 

infus, cairan kristaloid. 

(3) Gunakan celemek plastik yang bersih, sepatu tertutup kedap 

air, tutup kepala, masker dan kacamata. 

(4) Lepaskan semua perhiasan pada lengan dan tangan, 

kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

kemudian keringkan dengan handuk atau tisu bersih. 

(5) Pakai handscoon steril untuk melakukan pemeriksaan 

dalam. 

(6) Ambil spuit dengan tangan yang menggunakan handscoon, 

isi dengan oksitosin 10 IU dan letakan kembali spuit tersebut 

kedalam partus set. 

c) Memastikan pembukaan lengkap dan janin dalam keadaan baik. 
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(7) Bersihkan vulva dari depan ke belakang dengan kapas atau 

kasa yang dibasahi dengan air DTT. 

(8) Lakukan pemerikaan dalam untuk mematikan pembukaan 

lengkap. Lakiukan amniotomi jika elaput ketuban beelum 

pecah, dengan yarat: kepala udah mauk kedalam panggul 

dan tali puat tidak teraba. 

(9) Dekontamiaihandscoon dengan mencelupkan tangan yang 

masih memakai handscoon ke dalam larutan clorin 0,5%, 

kemudian lepaskan handscoon dalam posisi terbalik dan 

rendam kedalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

Selanjutnya cuci kedua tangan dengan sabun dan air 

mengalir. 

(10) Periksa DJJ segera setelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan DJJ dalam batas normal (120- 160 X/Mnt). 

Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

d) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan 

meneran. 

(11) Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam 

keadaan baik. 

(12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi 

meneran. 

(a) Bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan dia 

merasa nyaman. 

(b) Anjurkan ibu untuk cukup minum. 
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(13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai 

dorongan yang kuat untuk meneran. 

(a) Perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. 

(b) Nilai DJJ setiap konteraksi uterus selesai. 

(c) Lakukan rujukan jika bayi tidak lahir segera setelah 2 

jam meneran bagi primigravida dan 1 jam untuk 

multigravida. 

(14) Anjurkan ibu untuk berjalan, jongkok atau mengambil posisi 

yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran 

dalam waktu 60 menit. 

(a) Mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi. 

(15) Jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva maka 

letakan handuk bersih di atas perut ibu. 

(16) Letakan kain bersih atau underpad di bawah bokong ibu. 

(17) Buka tutup partus set dan periksa kelengkapannya. 

(18) Pakai handscoon steril pada kedua tangan. 

(a) Membantu lahirnya kepala. 

(19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5- 6 cm, 

lindungi perinium dengan satu tangan yang dilapisi kain 

bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan 

kepala bayi untuk mencegah posisi defleksi dan membantu 

lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran sambil bernafas 

cepat- cepat. 

(20) Periksa lilitan tali pust dan lakukan tindakan yang sesuai jika 

hal itu terjadi. 
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(a) Jika lilitan tali pusat di leher bayi masih longgar, selipkan 

tali pusat lewat kepala bayi. 

(b) Jika lilitan tali pusat terlalu ketat, klem tali pusat di dua 

titik lalu gunting diantaranya. Jangan lupa untuk tetap 

lindungi leher bayi. 

(21) Tunggu kepala bayi melakkan putaran paksi luar secara 

spontan. 

(a) Membantu lahirnya bahu. 

(22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang 

secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat 

konttraksi. 

(a) Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan 

distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. 

(b) Gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu 

belakang. 

(c) Membantu lahirnya badan dan tungkai. 

(23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan yang berada di 

bawah ke arah perinium ibu untuk menyangga kepala, 

lengan dan siku sebelah bawah.  

(a) Gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri 

dan memegang lengan dan siku sebelah atas. 

(24) Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran 

tangan yang berada diatas punggung, bokong tungkai dan 

sampai mata kaki.  
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(a) Pegang kedua mata kaki ( masukan telunjuk di antara 

kaki dan pegang masing- masing mata kaki dengan ibu 

jari dan jari- jari lainnya). 

(b) Penanganan bayi baru lahir 

(25) Lakukan penilian sekilas untuk menilai: 

(a) Apakah bayi cukup bulan? 

(b) Apakah bayi menangis atau bernafas/ tidak megap- 

megap? 

(c) Apakah bayi bergerak aktif/ tonus otot bayi baik? 

(d) Apakah air ketuban bercamur mekonium? 

Bila salah satu jawaban tidak maka lakukan tindakan 

resusitasi. 

(26) Keringkan dan posisikan bayi di atas perut ibu. 

(a) Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian 

tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa 

membersihkan verniks. 

(b) Ganti handuk basah dengan handuk yang kering. 

(c) Pastikan bayi dalam kondisi mantap di atas dada atau 

perut ibu.   

(27) Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi 

lain dalam uterus (janin tunggal). 

(a) Manajemen aktif kala III. 

(28) Beritahukan kepada ibu bahwa akan disuntikan oksitosin 

untuk membantu uterus berkontraksi dengan baik. 
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(29) Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah bayi lahir, berikan 

suntikan oksitosin 10 IU IM di sepertiga paha atas bagian 

distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan 

oksitosin). 

(a) Jika tidak ada oksitosin maka rangsang puting susu ibu 

atau minta ibu menyusui untuk menghasilkan oksitosin 

alamiah. 

(b) Beri ergometrin 0,2 mg IM. Namun tidak boleh diberikan 

pada pasien preeklamsia, eklamsia, dan hipertensi 

karena dapat memicu terjadinya penyakit 

serebrovaskuler. 

(30) Dengan menggunakan klem, 2 menit setelah bayi lahir jepit 

tali pusat menggunakan klem pertama dengan jarak 3 cm 

dari umbilikal bayi (dorong isi tali pusat kearah distal {ibu}) 

dan jepit dengan klem ke dua 2 cm dari klem pertama 

(31) Potong dan ikat tali pusat 

(a) Dengan satu tangan, angkat tali pusat yang telah dijepit  

kemudian gunting tali pusat diantara 2 klem tersebut 

(sambil lindungi perut bayi). 

(b) Ikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi 

kemudian lingkarkan kembali benang ke sisi berlawanan 

dan lakukan ikatan kedua menggunakan simpul kunci. 

(c) Lepaskan klem dan masukan dalam larutan Klorin 0,5%. 

(32) Lakukan IMD minimal 1 jam. 
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(33) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering serta 

pasang toppi pada kepala bayi. 

(34) Pindahkan tali pusat hingga berjarah 5- 10 cm dari vulva.  

(35) Letakan satu tangan di atas kain yang ada diperut ibu, tepat 

di tepi atas symfisis dan tegangkan tali pusat serta klem 

dengan tangan yang lain. 

(36) Setelah uterus berkonteraksi, tegangkan tali pusat ke arah 

bawah yambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah 

dorso kranial secara hati- hati untuk mencegah terjadinya 

inversio uteri.  

(a) jika uterus tidak segera konteraksi minta keluarga untuk 

menstimulasi puting susu. 

(b) Jika plasenta tidak lahir setelah 30- 40 detik, hentikan 

penegangan tali pusat dan tinggu sampai ada konteraksi 

berikutnya dan ulangi prosedur diatas. 

(37) Lakukan penegangan dan dorso kranial hingga plasenta 

terlepa, lalu meminta ibu meneran ambil menarik tali puat 

dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke atas ke bawah 

mengikuti poros jalan lahir dengan tetap melakukan dorso 

kranial. 

(a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem 

hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva. 

(b) Jika plasenta tidak lahir selama 15 menit maka: 

(1) Beri dosis ulang oksitosin 10 IU IM 

(2) Lakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh 
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(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(4) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya 

(5) Segera rujuk jika plasenta tidak lahir dalam waktu 

30 menit setelah bayi lahir 

(6) Jika terjadi perdarahan lakukan manual plasenta. 

(38) Saat plasenta terlihat di introitus vagina lanjutkan kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan.  

(a) Jika selaput ketuban robek, pakai handscoon steril untuk 

melakukan eksploraasi sisa selaput kemudian gunakan 

jari- jari tangan atau klem untuk mengeluarkan bagian 

selaput yang tertinggal. 

(39) Segera setelah plsenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

massase uterus dengan meletakan telapak tangan di fundus 

dan lakukan masase dengan gerakan secara lambat hingga 

uterus berkonteraksi. 

(a) Menilai perdarahan. 

(40) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian fetal maupun 

maternal dan pastikan bahwa selaput lengkap dan utuh. 

(41) Evaluasi adanya laserasi jalan lahir dan lakukan heacting 

apabila laserasi menyebabkan perdarahan aktif.  

(a) Melakukan asuhan pasca persalinan (Kala IV) 

(42) Pastikan uterus berkonteraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan pervaginam. 
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(43) Mulai melakukan IMD dengan memberi bayi cukup waktu 

untuk melakukan kontak kulit dengan ibu (di dada ibu 

minimal 1 jam) 

(a) Biarkan bayi mencari dan menemukan puting dan mulai 

menyusu. 

(b) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD 

dalam waktu 60-90 menit. Menyusu pertama biasanya 

berlangsung pada menit ke 45- 60 dan berlangsung 

selama 10-20 menit. Bayi cukup menyusu dengan satu 

payudara. 

(c) Tunda asuhan bayi baru lahir normal lainya dan biarkan 

bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi 

sudah berhasil menyusu. 

(d) Bila bayi harus dipindahkan dari kamar bersalin sebelum 

1 jam atau sebelum bayi menyusu, usahakan ibu dan 

bayi dipindah bersama dengan mempertahankan kontak 

kulit ibu dan bayi. 

(e) Jika bayi belum menemukan putig ibu, IMD dalam waktu 

1 jam, posisikan bayi lebih dekat dengan puting susu ibu 

dan biarkan kontak kulit selama 30-60 menit. 

(f) Jika bayi masih belum dapat melakukan IMD dalam 

waktu 2 jam, pindahkan ibu ke ruang pemulihan dengan 

bayi tetap berada di dada ibu. Lanjutkan asuhan 

perawatan neonatal esensial lainnya (Pengukuran 
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antopometri, pemberian Vit K1, salf mata) dan kemudian 

kembalikan bayi kepada ibu untuk menyusu. 

(g) Kenakan pakaian pada bayi atau tetap diselimuti untuk 

menjaga kehangatannya. 

(h) Tetap tutupi kepala bayi dengan topi selama beberapa 

hari pertama. Bila suatu saat kaki bayi terasa dingin saat 

disentuh, buka pakaiannya kemudian telungkupkan 

kembali di dada ibu dan selimuti keduanya sampai bayi 

hangat kembali. 

(i) Tempatkan ibu dan bayi diruangan yang sama. Bayi 

harus selalu dalam jangkauan ibu selama 24 jam dalam 

sehari sehingga bayi bisa menyusu sesering mungkin 

sesuai keinginannya. 

(44) Setelah kontak kulit ibu- bayi dan IMD selesai: 

(a) Lakukan pengukuran antopometri 

(b) Beri bayi salf atau tetes mata antibiotika 

profilaksis(tetrasiklin 1% atau antibiotika lain) 

(c) Suntikan Vitamin K1 1 mg (0,5 mL untuk sediaan 2 

mg/mL) IM di paha kiri anterolateral bayi. 

(d) Pastikan suhu bayi dalam batas normal (36,5°C – 

37,5°C) 

(e) Berikan gelang pengenal pada bayi 

(f) Lakukan pemeriksaan untuk melihat adanya kelainan 

kongenital dan tanda- tanda bahaya pada bayi. 
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(45) Satu jam setelah pemberian vitamin K1, berikan suntikan 

imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral pada bayi. 

(46) Lanjutkan pemantauan kotraksi dan pencegahan perdarahan 

pervaginam: 

(a) Setiap 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca 

persalinan. 

(b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama. 

(c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. 

(d) Lakukan asuhan yang sesuai untuk penatalaksanaan 

atonia uteri jika uterus tidak berkonteraksi dengan baik. 

(47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan 

menilai konteraksi, mewaspadai tanda bahaya pada ibu, 

serta kapan harus memanggil bantuan medis. 

(48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

(49) Periksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih 

ibu setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit 

pada jam ke dua pasca persalinan. 

(a) Periksa temperatur ibu sekali setiap jam selama 2 jam 

pertama pasca persalinan. 

(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°C – 37,5°C).  

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Saroh Widiyanti, Kebidanan DIII UMP, 2016



51 

 

 

 

(a) Tunda proses memandikan bayi minimal 24 jam  setelah 

suhu stabil.  

(51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan 

klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. 

Kemudian cuci dan bilas peralatan yang telah 

didekontaminasi. 

(52) Buang bahan- bahan yang terkontaminasi ketempat sampah 

yang sesuai. 

(53) Bersihkan badan ibu menggunkan air DTT. Bersihkan sisa 

cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai 

pakaian yang bersih dan kering. 

(54) Pastikan ibu merasa nyaman. 

(a) Bantu ibu memberikan ASI 

(b) Anjurkan keluarga untuk memberikan ibu makan dan 

minum sesuai dengan keinginannya. 

(55) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan Klorin 0,5%. 

(56) Celupkan handscoon kotor kedalam larutan klorin 0,5% 

balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam selama 10 

menit. 

(57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian 

keringkan dengan handuk atau tisu kering. 

(58) Lengkapi partograf.(Kemenkes RI,2013;h.39-49). 
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10. Indikasi-indikasi untuk Melakukan Tindakan dan/ atau Rujukan Segera 

Selama Persalinan 

Tabel 2.6 Indikasi melakukan tindakan atau rujukan segera 
selama persalinan Kala I 

Temuan – temuan 
anamnesis atau 

pemeriksaan 

Rencana untuk asuhan atau perawatan 

Riwayat bedah sesar 
 

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang mempunyai 
kemampuan untuk melakukakn bedah 
sesar.Dampingi ibu ke tempat rujukan dengan 
memberikan dukungan dan semangat. 

Perdarahan pervaginam 
selain lendir bercampur 
darah (show) 

Jangan melakukan pemeriksaan dalam : 
baringkan ibu ke sisi kiri, pasang infus 
menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat, segera 
rujuk ke fasilitas yang memiliki kemampuan 
untuk melakukan bedah sesar, dampingi ibu ke 
tempat rujukan. 

Kurang dari 37 minggu 
(persalinan kurang bulan) 

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, 
berikan dukungan dan semangat. 

Ketuban pecah disertai 
dengan keluarnya 
mekonium kental 

Baringkan ibu miring kiri, dengarkan DJJ, segera 
rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan 
bedah sesar, dampingi ibu ke tempat rujukan 
dan bawa partus set, kateter penghisap lendir 
Dee Lee dan handuk/kain untuk mengeringkan 
dan menyelimuti bayi untuk mengantisipasi jika 
ibu melahirkan diperjalanan. 

Ketuban pecah (lebih dari 
24 jam atau ketubahn 
pecah pada kehamilan 
kurang bulan (usia 
kehamilan <27 minggu. 

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri, dampingi ibu ke tempat rujukan dan 
berikan dukungan serta semangat. 

Tanda gejala infeksi : 
Tempratur>38ºC, 
menggigil, nyeri 
abdomen, cairan ketuban 
berbau. 

Baringkan ibu miring ke kiri, pasang infus 
menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram 
fisiologis (NS) dengan tetesan 125 cc/jam, 
segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan penatalksanaan 
gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan 
dukungan dan semangat. 

Tekanan darah lebih dari 
160/110 atau terdapat 
protein dalam urine 
(preeklampsia berat) 

Baringkan ibu miring ke kiri, pasang infus 
menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram 
fisiologis (NS), berikan dosis awal 4 gr MgSO4 
20% IV selama 20 menit, suntikkan 10 gr 
MgSO4 50% (5 gr IM pada bokong kiri dan 
kanan), segera rujuk ibu ke fasilitas yang 
memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri 
dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat 
rujukan, berikan dukungan dan semangat. 

Tinggu fundus 40 cm 
atau lebih (makrosomia, 
polihidramnion, 
kehamilan ganda) 

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, 
berikan dukungan dan semangat. 
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Temuan – temuan 
anamnesis atau 

pemeriksaan 

Rencana untuk asuhan atau perawatan 

DJJ <100 atau >180 
x/menit pada dua kali 
peniliaian dengan jarak 5 
menit (gawat janin) 

Baringkan ibu miring ke kiri, pasang infus 
menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram 
fisiologis (NS) dengan tetesan 125 cc/jam, 
segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan penatalksanaan 
gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan 
dukungan dan semangat. 

Primipara dalam fase 
aktif kala satu persalinan 
dengan penurunan 
kepala janin 5/5 

Baringkan ibu miring ke kiri, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki kemampuan 
penatalaksanaan penatalksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan, berikan dukungan dan 
semangat. 

Presentasi bukan 
belakang kepala 
(sungsang, letak lintang 
dll) 

Baringkan ibu miring ke kiri, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki kemampuan 
penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan, berikan dukungan dan 
semangat. 

Presentasi ganda 
(majemuk) adanya 
bagian lain dari janin, 
misalnya lengan atau 
tangan, bersama dengan 
presentasi belakang 
kepala 

Baringkan ibu miring ke kiri, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki kemampuan 
penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan, berikan dukungan dan 
semangat. 

Tali pusat menumbung 
(jika tali pusat masih 
berdenyut) 

Gunakan sarung tangan Desinfeksi tingkat 
tinggi, letakkan satu tangan di vagina dan 
jauhkan kepala janin dari tali pusat yang 
menumbung, Segera rujuk ibu ke fasilitas yang 
memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri 
dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat 
rujukan, berikan dukungan dan semangat. 

Tanda dan gejala syok : 
Nadi cepat lemah (lebih 
dari 110x/menit), 
Tekanan darah menurun 
(sistolik kurang dari 90 
mmHg), pucat, 
berkeringat atau dingin, 
napas cepat (>30 
x/menit), cemas, bingung 
atau tidak sadar, 
produksi urine sedikit 
(kurang dari 30 ml/jam) 

Baringkan ibu miring ke kiri, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki kemampuan 
penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan, berikan dukungan dan 
semangat. 

Tanda dan gejala fase 
laten berkepanjangan : 
pembukaan serviks 
kurang dari 4 cm setelah 
8 jam, kontraksi teratur 
(>2 dalam 10 menit) 

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, 
berikan dukungan dan semangat. 

Tanda dan gejala belum Anjurkan ibu untuk makan dan minum, anjurkan 
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Temuan – temuan 
anamnesis atau 

pemeriksaan 

Rencana untuk asuhan atau perawatan 

inpartu : frekuensi 
kontraksi kurang dari 2 
kali dalam 10 menit dan 
lamanya <20 detik, tidak 
ada perubahan pada 
serviks dalam waktu 1 
hingga 2 jam. 

ibu untuk bergerak bebas, jika kontraksi berhenti 
atau tidak ada perubahan serviks, evaluasi DJJ 
jika tidak ada tanda – tanda kegawatan pada ibu 
dan janin, persilahkan ibu pulang dengan 
nasehat untuk makan dan minum, datang dan 
mendapatkan asuhan jika terjadi peningkatan 
frekuensi dan lama kontraksi. 

Tanda dan gejala partus 
lama : pembukaan 
serviks mengarah 
kesebelah kanan garis 
waspada (partograf), 
pembukaan serviks 
kurang dari 1 cm per jam, 
frekuensi kontraksi 
kurang dari 2 kali dalam 
10 menit dan lamanya 
kurang dari 40 detik. 

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, 
berikan dukungan dan semangat. 

(Sumber JNPK-KR, 2008; h. 48-51) 
 

Tabel 2.7 Indikasi untuk tindakan dan rujukan segera selama 
persalinan Kala II 

Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

Nadi, 
takanan 
darah, 
pernafasan, 
kondisi 
keseluruhan, 
urine 

Tanda atau gejala syok : 
nadi cepat, lemah (110 
x/menit atau lebih), tekanan 
darah rendah (sistolik kurang 
dari 90 mmHg). 

Baringkan ibu miring ke kiri, 
naikkan kedua kaki untuk 
meningkatkan aliran darah 
kejantung, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki 
kemampuanpenatalaksanaan 
gawatdarurat obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan. 

Nadi, urine Tanda atau gejala dehidrasi : 
perubahan nadi (100 x/menit 
atau lebih), produksi urine 
sedikit (kurang dari 30 
cc/jam) 

Anjurkan ibu untuk minum, 
nilai ulang setiap 30 menit 
(menurut pedoman di 
partograf) jika kondisinya tidak 
membaik dalam waktu satu 
jam, pasang infus 
menggunakan jarum diameter 
besar (ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 
ml/jam, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Nadi, suhu 
cairan 
vagina, 
kondisi 
secara 
umum 

Tanda gejala atau infeksi : 
nadi cepat (110 x/menit atau 
lebih), suhu lebih dari 38ºC, 
menggigil, air ketuban atau 
cairan vagina yang berbau 

Baringkan ibu miring ke kiri, 
pasang infus menggunakan 
jarum diameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan RL 
atau NS 125 ml/jam, berikan 
Ampicilin 2 gr atau Amoxicilin 
2 gr per oral, segera rujuk ibu 
ke fasilitas yang memiliki 
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Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

kemampuan penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Tekanan 
darah, urine, 
keluhan 
subyektif, 
kesadaran 

Tanda atau gejala 
preeklampsia ringan : 
tekanan darah diastolik 90-
110 mmHg, proteinuria 
hingga 2+ 

Nilai ulang tekanan darah 
setiap 15 menit (saat diantara 
kontraksi atau meneran), 
baringkan ibu miring ke kiri 
dan cukup istirahat, bila gejala 
bertambah berat maka 
tatalaksana sebagai 
preeklampsia berat 

Kejang  Tanda atau gejala 
preeklampsia berat atau 
eklampsia : tekanan darah 
diastolik 110 mmHg atau 
lebih, tekanan darah diastolik 
90 mmHg atau lebih dengan 
kejang nyeri kepala, 
gangguan penglihatan, 
kejang (eklampsia) 

Baringkan ibu miring ke kiri, 
pasang infus menggunakan 
jarum diameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan RL 
atau NS 125 ml/jam, berikan 
dosis awal 4 G MgSO4 40 5 IV 
dengan kecepatan 1 G/menit, 
berikan dosis pemeliharaan 
mgSO4 40%, 6 G dalam 6 
jam, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Kontraksi Tanda – tanda inersia uteri : 
kurang dari 3 kontraksi 
dalam waktu 10 menit, lama 
kontraksi kurang dari 40 
detik 

Anjurkan ibu mengubah posisi 
dan berjalan – jalan, anjurkan 
untuk minum, jika selaput 
ketuban masih utuh dan 
pembukaan diatas 6 cm maka 
pecahkan (gunakan setengah 
kocher DTT), stimulasi puting 
susu, anjurkan ibu untuk 
mengosongkan kandung 
kemihnya, jika bayi tiidak lahir 
setelah 2 jam (primigravida) 
atau 1 jam (multigravida), 
segera rujuk ibu ke fasilitas 
yang memiliki kemampuan 
penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Denyut 
jantung janin 

Tanda gawat janin : DJJ 
<120 atau >160 x/menit, 
mulai awal waspada tanda 
awal gawat janin, DJJ <100 
atau >180 x/menit 

Baringkan ibu miring ke kiri, 
nilai ulang DJJ setelah 5 menit 
: jika DJJ normal, minta ibu 
kembali meneran dan pantau 
DJJ setelah setiap kontraksi 
pastikan ibu tidak berbaring 
terlentang dan tidak menahan 
nafasnya saat meneran, jika 
DJJ abnormal, rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
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Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

gawatdarurat obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan. 

Penurunan 
kepala bayi 

Kepala bayi tidak turun Anjurkan meneran sambil 
jongkok atau berdiri, jika grafik 
penurunan kepala pada 
partograf melewati garis 
waspada sedangkan 
pembukaan serviks dan 
kontraksi cukup memuaskan 
maka segera rujuk pasien  ke 
fasilitas rujukan, dampingi ibu 
ke tempat rujukan. 

Lahirnya 
bahu 

Tanda – tanda distosia bahu 
: 

Lakukan tindakan dan upaya 
tindak lanjut (tergantung hasil 
tindakan yang yang dilakukan) 
: perasat Mc Robert, Pronce 
Mc Robert (menungging), 
anterior dysimpact, perasat 
Cork-screw dari Wood, 
perasat Schwartz-Dixon 

Cairan 
ketuban 

Tanda – tanda cairan 
ketuban bercampur 
mekonium : cairan ketuban 
berwarna hijau 
(mengandung mekonium) 

Nilai DJJ : jika DJJ normal 
minta ibu kembali meneran 
dan pantau DJJ setelah setiap 
kontraksi dan pastika ibu tidak 
terlentang dan tidak menahan 
nafasnya saat meneran, jika 
DJJ tidak normal tangani 
sebagai gawat janin (lihat 
diatas), setelah kepala bayi 
lahir, lakukan penillaian segera 
dan bila bayi tidak bernapas 
maka hisap lendir di mulut 
kemudian hidung bayi dengan 
penghisap lendir Dee Lee 
(DTT/steril\0 atau bola karet 
penghisap (baru dan bersih) 
lakukan tindakan lanjutan 
sesuai dengan hasil penilaian.  

Tidak pucat Tanda – tanda tali pusat 
menumbung : tali pusat 
teraba atau terlihat saat 
periksa dalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanda – tanda lilitan tali 
pusat : tali pusat melilit leher 
bayi 

Nilai DJJ jika ada segera rujuk 
ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan, baringkan miring kiri 
dengan pinggul agak naik, 
dengan memakai sarung 
tangan DTT/steril, satu tangan 
di dalam vagina untuk 
menahan kepala bayi agar 
tidak menekan tali pusat dan 
tangan lain di abdomen untuk 
menahan bayi pada posisinya 
(keluarga dapat membantu 
melakukannya), atau ganjal 
bokong ibu agar lebih tinggi 
dari kepalanya, dengan 
menggunakan sarung tangan 
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Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

ke dalam vagina untuk 
menahan kepala bayi agar tak 
menekan tali pusat, jika tidak 
ada DJJ beritahukan ibu dan 
keluarganya, lahirkan bayi 
dengan cara yang paling 
aman. 
Jika tali pusat melilit longgar 
dileher bayi, lepaskan 
melewati kepala bayi, jika tali 
pusat melilit erat di leher bayi 
lakukan penjepitan tali pusat 
dengan klem di dua tempat 
kemudian potong diantaranya 
kemudian lahirkan bayi 
dengan segera. 

Untuk 
kehamilan 
kembar tak 
terdeteksi 

Kehamilan kembar tak 
terdeteksi 

Nilai DJJ, jika bayi kedua 
dengan presentasi kepala 
segera turun, biarkan 
kelahiran berlangsung seperti 
pertama, jika kondisi tersebut 
tidak terpenuhi, baringkan ibu 
miring kiri, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
gawatdarurat obstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan. 

(Sumber JNPK-KR, 2008; h. 93-96) 
 

Tabel 2.8 Indikasi untuk tindakan atau rujukan segera 
selama persalinan kala III dan kala IV 

Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

Plasenta  Tanda atau gejala retensio 
plasenta 

Jika plasenta terlihat lakukan 
penegangan tali pusat 
terkendali dengan lembut dan 
tekanan dorso kranial pada 
uterus minta ibu meneran agar 
plasenta keluar, setelah 
plasenta lahir : lakukan 
masase pada uterus dan 
periksa plasenta. Atau jika 
plasenta masih didalam uterus 
dan perdarahan minimal, 
berikan oksitosin 10 unit IM, 
pasang infus menggunakan 
jarum besar (ukuran 16 atau 
18) dan berikan RL atau NS, 
segera rujuk ibu ke fasilitas 
yang memiliki kemampuan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan, jika plasenta masih di 
dalam uterus dan terjadi 
perdarahan berat, pasang 
infus menggunakan jarum 
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Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

besar (ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS dengan 20 
unit oksitosin (coba lakukan 
manual plasenta dan lakukan 
penanganan lanjutan, bila 
tidak memenuhi syarat 
plasenta manual di tempat 
atau tidak kompeten maka 
segera rujuk ibu ke fasilitas 
terdekat dengan kapabilitas 
kegawatdaruratan obstetri, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan.  

Plasenta, tali 
pusat 

Tanda atau gejala avulsi 
(putus) : tali pusat putus 
atau plasenta tidak lahir 

Palpasi uterus untuk menilai 
kontraksi, minta ibu meneran 
setiap kontraksi, setiap 
plasneta terlepas, lakukan 
periksa dalam hati – hati, jika 
mungkinbcari tali pusat dan 
keluarkan plasenta dari vagina 
sambil melakukan tekanan 
dorso-kranial pada uterus, 
setelah plasenta lahir, lakukan 
masase uterus dan periksa 
plasenta, jika plasenta belum 
llahir dalam 30 menit tangani 
sebagai retensio plasenta. 

Plasenta, 
perdarahan 
pervaginam 

Tanda atau gejala bagian 
plasenta yang tertahan : 
bagian permukaan 
plasenta yang menempel 
pada ibu hilang, bagian 
selaput ketuban robek, 
perdarahan pasca 
persalinan, uterus 
berkontraksi 

Lakukakn periksa dalam, 
keluarkan selaput ketuban dan 
bekuan darah yang 
mungkinmasih tertinggal, 
lakukan masase uterus, jika 
ada perdarahan hebat, ikuti 
langkah – langkah 
penatalaksanaan atonia uteri. 

Perdarahan 
pasca 
persalinan 

Tanda atau gejala atonia 
uteri:perdarahan 
pascapersalinan, uterus 
lembek dan tidak 
berkontraksi 

Ikuti langkah– langkah 
penatalaksaan atonia uteri. 

Perdarahan 
pasca 
persalinan, 
vagina, 
perineum, 
serviks 

Tanda atau gejala robekan 
vagina, perineum atau 
serviks : perdarahan 
pascapersalinan, plasenta 
lengkap, uterus 
berkontraksi 

Lakukan pemeriksaan secara 
hati -hati, jika terjadi laserasi 
derajat satu atau dua lakukan 
penjahitan, jika terjadi laserasi 
derajat tiga atau empat atau 
robekan serviks : segera rujuk 
ibu ke fasilitas terdekat 
dengan kapabilitas 
kegawatdaruratan obstetri, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Nadi, 
tekanan 
darah, 
pernafasan, 
kesehaytan 
dan 

Tanda atau gejala syok : 
nadi cepat, lemah (110 
kali/menit atau lebih), 
tekanan darah rednah 
(sistolik <90 mmHg), pucat, 
berkeringat atau dingin, 

Baringkan miring kiri, jika 
mungkin naikkan kedua 
tungkai untuk meningkatkan 
curah darah ke jantuung, 
pasang infus dengan jarum 
menggunakan jarum besar 
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Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

kenyamanan 
secara 
keseluruhan, 
urine 

kulit lembab, nafas cepat 
(>30 kali/menit), cemas, 
kesadaran menurun atau 
tidak sadar, produksi urine 
sedikit (kuranng dari 30 
cc/jam) 

(ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS, infuskan 
1 L dalam 15 sampai 20 menit, 
jika mungkin infuskan 2 L 
dalam waktu satu jam pertama 
kemudian turunkan ke 125 
cc/jam, segera rujuk ibu ke 
fasilitas terdekat dengan 
kapabilitas kegawatdaruratan 
obstetri, dampingi ibu ke 
tempat rujukan. 

Nadi, urine, 
suhu tubuh 

Tanda atau gejala 
dehidrasi : meningkatnya 
nadi (100 kali/menit atau 
lebih) suhu diatas 38ºC, 
urine pekat, produksi urine 
sedikit (<30 cc/jam) 

Anjurkan ibu untuk minum, 
nilai ulang ibu setiap 15 menit 
selama satu jam, pertama 
pasca persalinan, dan setiap 
30 menit selama jam kedua 
pascapersalinan, jika 
kondisinya tidak membaik 
dalam satu jam, pasang infus 
dengan menggunakan jarum 
besar (ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 
cc/jam, jika suhu tetap tinggi, 
ikuti asuhan untuk infeksi, 
segera rujuk ibu ke fasilitas 
terdekat dengan kapabilitas 
kegawatdaruratan obstetri, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Nadi, suh, 
cairan 
vagina, 
kesehatan 
dan 
kenyamanan 
secara 
umum 

Tanda atau gejala infeksi : 
nadi cepat (110 kali/menit 
atau lebih), suhu tubuh 
diatas 38ºC, cairan vagina 
yang berbau busuk 

Baringkan ibu miring ke kiri, 
pasang infus menggunakan 
jarum diameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan RL 
atau NS 125 ml/jam, berikan 
Ampicilin 2 gr atau Amoxicilin 
2 gr per oral, segera rujuk ibu 
ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Tekanan 
darah, urine 

Tanda atau gejala 
preeklampsia ringan : 
tekanan darah diastolik 90 
– 110 mmHg, proteinuria 

Niali ulang tekanan darah 
setiap 15 menit (pada saat 
istirahat diantara kontraksi dan 
meneran), jika tekanan darah 
110 mmHg atau lebih pasang 
infus menggunakan jarum 
diameter besar (ukuran 16 
atau 18) dan berikan RL atau 
NS 125 ml/jam, baringkan 
miring kiri, penatalaksanaan 
preeklampsia berat. 

Tekanan 
darah 

Tanda atau gejala 
preeklampsia berat atau 
eklampsia : tekanan darah 
diastolik 110 mmHg atau 
lebih dengan kejang 

Baringkan ibu miring ke kiri, 
pasang infus menggunakan 
jarum diameter besar (ukuran 
16 atau 18) dan berikan RL 
atau NS 125 ml/jam, berikan 
dosis awal 4 G MgSO4 40 5 IV 
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Penilaian Temuan dari penilaian 
dan pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau 
perawatan 

dengan kecepatan 1 G/menit, 
berikan dosis pemeliharaan 
mgSO4 40%, 6 G dalam 6 
jam, segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
penatalaksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat 
rujukan. 

Tonus uteri, 
tinggi fundus 

Tanda atau gejala kandung 
kemih penuh : bagian 
bawah uterus sulit 
dipalpasi, tinggi fundus 
diatas pusat, uterus 
terdorong ke satu sisi 

Beritahu ibu untuk 
mengosongkan kandung 
kemihnya, kemudian masase 
uterus hingga berkontraksi, 
jika ibu tidak dapat berkemih 
kateterisasi kandung kemihnya 
dengan teknik aseptik, jika ibu 
mengalami perdarahan, 
penatalaksanaan atonia uteri. 

(Sumber JNPK-KR, 2008; h. 118-121) 
 

3. BAYI BARU LAHIR (BBL) 

a. Pengertian 

Bayi Baru Lahir (BBL) merupakan bayi segera setelah lahir yang 

berusaha untuk melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauteri 

ke hehidupan ekstrauteri (Bobak,2005;h.362). 

b. Asuhan Bayi Baru Lahir 

Menurut JNPK-KR (2008;h.126) asuhan BBLmeliputi: 

1) Jaga kehangatan 

2) Bersihkan jalan nafas (bila perlu). 

3) Keringkan dan tetap jaga kehangatan. 

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

menit setelah lahir. 

5) Lakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara kontak kulit bayi 

dengan kulit ibu. 

6) Beri salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata. 
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7) Beri suntikan vitamin K1 1 mg IM, di paha kiri anterolateral setelah 

IMD. 

8) Beri imunisasi hepatitis B 0,5 ml IM, dipaha kanan anterolateral, 

diberikan kira- kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. 

c. Pencegahan Kehilangan Panas 

Mekanisme pengaturan tubuh BBL belum sempurna, sehingga 

apabila tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas 

tubuh maka BBL dapat mengalami hipotermi (JNPK-KR.2008;h.127-

130). 

1) Mekanisme kehilangan panas 

BBL dapat mengalami kehilangan panas dengan cara-cara 

berikut: 

a) Evaporasi 

Merupakan jalan utama bayi kehilangan panas. Kehilangan 

panas dapat terjadi karena penguapan cairan ketuban pada 

permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri karena setelah 

lahir bayi tidak segera dikeringkan atau terlalu cepat dimandikan. 

b) Konduksi 

Merupakan kehilangan panas tubuh melalui kontak 

langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin.  

c) Konveksi 

Merupakan kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi 

terpapar udara sekitar yang lebih dingin.  
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d) Radiasi 

Merupakan kehilangan panas yang terjadi karena bayi 

ditempatkan di dekat benda- benda yang mempunyai suhu lebih 

rendah dari suhu tubuh bayi. 

2) Mencegah kehilangan panas 

Cegah terjadinya kehilangan panas melalui upaya berikut, 

yaitu: 

a) Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan verniks, karena 

verniks akan membantu menghangatkan tubuh bayi. 

b) Letakkan bayi agar terjadi kontak kulit ibu ke kulit bayi. 

c) Selimuti ibu dan bayi serta pakaikan topi dikepala bayi. 

d) Jangan segera menimbang atau memandikan BBL.Lakukan 

penimbangan setelah 1 jam kontak kulit bayi dengan kulit ibu dan 

mandikan bayi minimal 6 jam setelah bayi lahir. Karena BBL 

cepat kehilangan panas tubuhnya (terutama jika tidak 

berpakaian), sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahulu 

selimuti bayi dengan kain atau selimut bersih dan kering. 

e) Tempatkan bayi dilingkungan yang hangat. 

Idealnya BBL ditempatkan di tempat tidur yang sama dengan 

ibunya, hal ini adalah cara yang paling mudah untuk menjaga 

bayi tetap hangat dan mendorong ibu segera menyusukan 

bayinya serta dapat mencegah paparan infeksi pada bayi.  

f) Bayi jangan dibedong terlalu ketat, karena akan menghambat 

gerakan bayi. 
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d. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

Segera setelah bayi lahir dan tali pusat diikat, letakan bayi 

tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi bersentuhan langsung ke kulit 

ibu, biarkan kontak kulit ini setidaknyaberlangsung 1 jam atau lebih 

bahkan sampai bayi dapat menyusui sendiri. Bayi diberi topi dan 

diselimuti, ayah atau keluarga dapat memberi dukungan dan 

membantu ibu selama proses ini. Melakukan IMD akan memberikan 

keuntungan pada ibu dan bayi. 

1) Keuntungan untuk bayi 

a) Makanan dengan kualitas dan kuantitas optimal. Mendapat 

kolostrum segera, disesuaikan dengan kebutuhan bayi. 

b) Segera memberikan kekebalan pasif pada bayi. Kolostrum 

adalah imunisasi pertama pada bayi. 

c) Meningkatkan kecerdasan. 

d) Membantu bayi mengkoordinasikan kemampuan hisap, telan dan 

nafas 

e) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu- bayi. 

f) Mencegah kehilangan panas. 

2)  Keuntungan untuk ibu yaitu merangsang produksi oksitosin dan 

prolaktin. 

a) Oksitosin:  

(1) Mentimulasi kontraksi uterus dan menurunkan risiko 

perdarahan pasca persalinan. 

(2) Merangsang pengeluaran dan meningkatkan produksi ASI. 

(3) Keuntungan dan hubungan mutualistik ibu dan bayi. 
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(4) Ibu menjadi lebih tenang, fasilitasi kelahiran plasenta dan 

pengalihan rasa nyeri dari berbagai prosedur pasca 

persalinan lainnya. 

b) Prolaktin 

(1) Meningkatkan produksi Asi. 

(2) membantu ibu menghadi rasa stres dari berbagai rasa 

kurang nyaman. 

(3) memberi efek relaksasi kepada ibu setelah bayi selesai 

menyusu. 

(4) menunda ovulasi (JNPK-KR,2008;h.131-132). 

e. Tanda-Tanda Bayi Baru Lahir Normal 

Menurut Sonadkh, J (2013;h.150) Bayi lahir dikatakan normal 

dengan kriteria antara lain: 

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

2) Panjang badan bayi 48-50 cm. 

3) Lingkar dada bayi 32-34cm. 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm. 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama kurang lebih 180x/menit sampai 

kemudian turun antara 120-160x/menit dalam usia bayi 30 menit 

6) Pernafasan cepat pada menit menit pertama kira kira 80x/menit 

disertai pernafasan caping hidung dan rintihan hanya berlangsung 

10-15 menit 

7) Terdapat vernik caseosa dan cairan surfaktan dilapisan kulit 

kemerahan bayi 

8) Rambut kepala tumbuh baik sedangkan rambut lanuago telah hilang 
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9) Kuku panjang dan lemas 

10) Mempunyai reflek hisap, moro dan menelan 

11) Testis sudah turun pada jenis kelamin laki laki dan labia mayora 

telah menutupi labia minora pada jenis kelamin perempuan 

12) Sudah buang air kecil dan besar maksimal dalam 24 jam dan 

konsistensi mekonium hitam kehijauan dan lengket. 

f. Tanda-Tanda Kelainan Pada Bayi Baru Lahir 

Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kelainan 

yang menunjukan suatu penyakit, yaitu : Sesak nafas, frekuensi 

pernafasan 60 kali/menit, retraksi dinding dada, malas minum, panas 

atau suhu bayi rendah, kurang aktif dan BBLR.Tanda- tanda bayi sakit 

berat, apabila terdapat salah satu atau lebih tanda seperti : sulit 

minum, sianosis sentral, perut kembung, kejang, perdarahan, merintih, 

sangat kuning dan BBLSR (Saifuddin, 2009; h.139). 

g. Reflek Bayi Baru Lahir  

Reflek bayi baru lahir adalah respon otomatis dan spontan 

terhadap rangsangan eksternal atau internal.Respon adalah bahan 

pembangun kecerdasan dan dasar dari koordinasi fisik.Beberapa 

reflek seperti tersedak, dan berkedip tetap ada selama hidup. 

Sedangkan yang lainnya seperti menggenggam dan melangkah akan 

hilang atau tersembunyi hanya muncul pada saat tertentu, sebagai 

aktivitas pengontrol di luar sadar (Kelly,2010;h. 23-24). 
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Tabel 2.9 Reflek pada Bayi Baru Lahir 

Refleks Pemicu Gambaran 
Muncul/ 

Menghilang 
Moro 
(Terkejut) 

Rangsangan eksternal 
seperti perubahan 
cahaya, suara bising, 
perubahan gerak, atau 
posisi yang tiba-tiba. 
Rangsangan internal 
seperti tangisan bayi 
sendiri atau pergerakan 
otot selama tidur. 

Bayi akan 
merentangkan 
lengan dan 
tungkainya, 
kemudian segera 
menariknya kea 
rah dada 
sementara 
tubuhnya 
melengkung. 

Mulai terlihat 
pada usia 1 
sampai 2 minggu 
dan menghilan 
pada usia 6 
bulan. 

 Menghisap Menyentuh bagian mulut 
atau pipi bayi dengan 
putting atau jari. 

Bibir bayi 
mencucu dan 
lidahnya ditarik 
melengkung ke 
arah dalam. 

Reflek menguat 4 
bulan pertama. 
Setelah 6 bulan 
menghilang 
secara bertahap 
menjadi aktivitas 
yang disadari. 

Rotting Mengusap pipi atau area 
disekitar mulut 

Kepala bayi 
kearah sumber 
sentuhan dan 
mencari putting 
dengan mulutnya. 
Bayi 
menggunakan 
reflek ini untuk 
mencari makanan 

Terus berlanjut 
selama bayi 
masih menyusu. 

Berkedip  Sinar yang terang 
menyentuh mata, atau 
suara bising yang 
mendadak. 

Kelopak mata bayi 
akan membuka 
dan menutup 
sangat cepat. 

Permanen 

Menelan Makanan di dalam mulut Trakea bayi 
menutup pada 
saat esophagus 
membuka 

Permanen 

Menggengga
m 

Menepuk dengan tangan 
atau menekan tumit di 
telapak kaki 

Jari-jari bayi 
melengkung 
seperti 
memegang benda 
atau jari-jari kaki 
melengkung 

Mulai berkurang 
setelah 10 hari 
dan biasanya 
menghilang 
sekitar 4 bulan. 
Refleks di kaki 
dapat terus ada 
sampai usia 6 
bulan. 

Melangkah Pegang bayi dalam posisi 
berdiri dan kaki agak 
menekan ke lantai 

Bayi akan 
mengangkat kaki 
secara 
bergantian, atau 
jari-jari kaki 
melengkung. 

Berkurang setelah 
1 minggu dan 
menghilang pada 
usia sekitar 2 
bulan. 

Menapak Pegang bayi dengan 
posisi tulang kering 
menyentuh pinggiran 
sesuatu 

Bayi akan 
mencoba untuk 
melangkah baik 
dan menapakkan 
kakinya 
dipermukaan meja 
atau tempat tidur 

Menghilang pada 
usia 2 bulan 
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Refleks Pemicu Gambaran 
Muncul/ 

Menghilang 
Tonic neck 
 

Baringkan bayi terlentang Kepala bayi akan 
menoleh ke 
samping pada 
saat berbaring. 
Lengan yang 
sejajar arah 
kepala menoleh 
akan direntangkan 
lurus, sementara 
lengan lainnya 
akan menekuk 
(fleksi) 

Paling nyata 
terlihat usia 2 
sampai 3 bulan 
dan menghilang 
pada usia 4 
bulan. 

Withdrawal  
 

Nyeri udara dingin Bayi berusaha 
untuk menarik 
lengan dan 
tungkainya 
mendekati tubuh 

Permanen 

Tersedak  
 

Benda asing masuk ke 
system pernapasan. 

Bayi akan seperti 
tercekik, megap-
megap, lidah 
menjulur, dan 
menjadi agak 
kebiruan (vahkan 
jika kepala berada 
di dalam air, pada 
kebanyakan 
kasus reflek ini 
mencegah bayi 
mengambil napas) 

Permanen 

Parasut Menerjunkan bayi kearah 
lantai 

Bayi akan 
merentangkan 
tangannya 
sebagai upaya 
melindungi diri 

Muncul pada usia 
7 bulan setelah 
lahir. 

(Sumber : Kelly,2010;h. 24-26) 

h. Kunjungan Bayi Baru Lahir 

Terdapat minimal 3 kali kunjungan ulang BBL yaitu: 

1) Pada usia 6-48 jam (Kunjungan neeonatal 1) 

a) Pastikan bayi tetap hangat dan jangan mandikan bayi higga 24 

jam setelah persalinan. Jaga kontak kulit antara ibu dan bayi 

serta tutupi kepala bayi dengan topi. 

b) Tanyakan pada ibu dan atau keluarga tentang masalah 

kesehatan pada ibu. 

c) Lakukan pemeriksaan fisik. 
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d) Catat seluruh hasil pemeriksaan. Bila terdapat kelainan, lakukan 

rujukan sesuai pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS). 

e) Berikan ibu nasihat cara perawatan tali pusat. 

f) Jika tetes mata antibiotik profilaksis belum diberikan, berikan 

sebelum 12 jam persalinan. 

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

a) Jaga kehangatan tubuh bayi 

b) berikan Asi Ekslusif 

c) Cegah Infeksi 

d) Rawat tali Pusat 

3) Pada usia 8-28 hari (Kunjungan neonatal 3) 

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

kebiasaan makan bayi. 

b) Periksa tanda bahaya:  

c) Periiksa tanda infeksi-infeksi kulit superfisial, seperti nanah 

keluar dari umbilikus, umbilikus kemerahan, adanya lebih dari 10 

pustula di kulit, pembengkakan, kemerahan dan pengerasan 

kulit. 

d) Bila terdapat tanda bahaya atau infeksi, rujuk bayi ke fasilitas 

kesehatan. 

e) Pastikan ibu memberikan ASI eksklusif. 

f) Tingkatkan kebersihan dan rawat kulit, mata serta tali pusat 

dengan baik. 

g) Ingatkan orangtua untuk mengurus akte kelahiran bayinya. 
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h) Berikan Imunisasi tepat waktu. 

i) Jelaskan kepada orang tua untuk waspada terhadap tanda 

bahaya pada bayinya.  

(KemenKes RI,2013;h.50;52;54-56). 

i. Komplikasi Bayi Baru Lahir 

Menurut Saefuddin (2009;h.347-399) kompliasi yang dapat terjadi 

pada BBL yaitu: 

1) Asfiksia 

Asfiksia berarti hipoksia yang progresif, penimbunan CO2 dan 

asidosis. Bila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat 

mengakibatkan kerusakan otak atau kematian. Asfiksia juga dapat 

mempengaruhi organ vital lainnya (Saefuddin,2009;h.347). 

2) Gangguan pernafasan 

Gangguan pernafasan pada BBL dapat terjadi karena berbagai 

sebab. Apabila gangguan pernafasan tersebut ditandai dengan 

tanda-tanada hipoksia (kekurangan O2), maka prognosisnya buruk 

dan merupakan penyebab kematian BBL atau jika BBL selamat dan 

tetap hidup maka akan beresiko tinggi terjadinya kelainan neurologis 

dikemudian hari (Saefuddin,2009;h.370). 

3) Hipotermia dan hipertermia 

Hipotermia merupakan keadaan suhu tubuh bayi  <360 C, 

sedangkan bayi dengan suhu tubuh >37,5oC disebut dengan 

hipertermia (Saefuddin,2009;h.372).  
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4) Berat bayi lahir rendah (BBLR) 

BBLR ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir 

kurang dari 2500 gram (Saefuddin,2009;h.376). 

5) Dehidrasi 

Kadar air dalam tubuh bayi kurang lebih 82%, apabila bayi 

kehilangan cairan 5% atau lebih, maka akan terjadi dehidrasi 

(Saefuddin,2009;h.379). 

6) Ikterus 

Ikterus fisiologis merupakan warna kekuningan pada tubuh bayi 

yang timbul pada hari kedua dan ketiga serta akan menghilang 

dengan sendirinya (Saefuddin,2009;h.381). 

7) Infeksi/sepsis 

Infeksi pada BBL lebih sering ditemukan pada BBLR. BBL 

mendapat kekebalan transplasenta terhadap kuman yang berasal 

dari ibunya. Sesudah lahir bayi terpapar dengan kuman yang dari 

orang lain dan terhadap kuman dari orang lain, dalam hal ini bayi 

tidak mempunyai imunitas (Saefuddin,2009;h.385). 

8) Tetanus neonaturum 

Tetanus neonaturum adalah penyait tetanus yang terjadi pada 

neonatus (bayi <1 bulan) yang disebabkan oleh Clostridium tetani, 

yaitu kuman yang mengeluarkan racun dan menyerang sistem saraf 

pusat (Saefuddin,2009;h.388). 

9) Kejang 

10) Gangguan saluran cerna 
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11) Cedera lahir  

Cedera lahir merupakan kelainan pada BBL yang terjadi karena 

trauma lahir akbat tindakan, cara persalinan atau gangguan 

persalinan yang diakibatkan kelainan fisiologik pesalinan 

(Saefuddin,2009;h.399). 

4. NIFAS 

a. Pengertian 

Nifas merupakan masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-

organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil 

(Bobak,2005;h.492). 

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai 

dari persalinan selesai sampai alat kandungan kembali seperti pra 

hamil. Lamanya masa nifas yaitu 6-8 minggu (Mochtar R,2012;h.87). 

b. Perubahan Anatomis dan Fisiologis 

 Menurut Bobak (2005;h.493 - 495) Perubahan anatomis dan fisiologis 

yang terjadi pada masa nifas yaitu: 

1) Sistem reproduksi dan struktur terkait 

a) Uterus 

(1) Proses Involusi 

Involusi merupakan proses kembalinya uterus ke 

keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. Pada akhir kala III 

persalinan uterus berada digaris tengah, kira-kira 2 cm di 

bawah umbilikus, dan beratnya sekitar 1000 g. Dalam waktu 12 

jam, tinggi fundus mencapai ± 1 cm di atas umbilikal. Dalam 

beberapa hari kemudian, perubahan involusi berlangsung 
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dengan cepat. Fundus turun kira- kira 1- 2 cm setiap 24 jam, 

sehingga pada hari keenam pascapartum. 

Tabel 2.10 Involusi uterus 
Involusi TFU Berat 

Uterus 
Bayi Lahir Setinggi pusat 1.000 gr 
Plasenta lahir 2 jari bawah pusat 750 gr 
1 minggu Pertengahan pusat 

simfisis 
500 gr 

2 minggu Tidak teraba diatas 
simfisis 

300 gr 

6 minggu Bertambah kecil 50 gr 

8 minggu Sebesar Normal 30 gr 
 (Sumber: Mochtar,2012;h.87) 

(2) Kontraksi 

  Intensitas kontraksi uterus meningkat secara bermakna 

segera setelah bayi lahir, diduga terjadi sebagai respon 

terhadap penurunan volume intrauterin yang sangat besar. 

Selama 1-2 jam pertama pasca partum intensitas kontraksi 

uterus bisa berkurang dan menjadi tidak teratur. Karena penting 

sekali untuk mempertahankan kontraksi uterus selama masa 

ini, maka suntikan oksitosin secara IM diberikan setelah 

plasenta lahir.  

(3) Lokia 

Darah uterus yang keluar setelah bayi lahir seringkali 

disebut lokia, mula-mula berwarna merah kemudian berubah 

menjadi merah tua atau merah cokelat. Darah ini dapat 

mengandung bekuan darah kecil. Selama 2 jam pertama, 

jumlah cairan yang keluar tidak boleh lebih dari jumlah 

maksimal yang keluar selama menstruasi. Setelah waktu 

tersebut, aliran lokia yang keluar harus semakin berkurang. 
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Lokia rubra terutama mengandung darah dan debris desidua 

serta debris trofoblastik. Aliran menyembur, menjadi merah 

muda atau cokelat setelah 3-4 hari (Lokia serosa). Lokia serosa 

terdiri dari darah lama, serum, leukosit dan debris jaringan. 

Sekitar 10 hari setelah bayi lahir, warna cairan ini menjadi 

kuning sampai putih (alba). Lokia alba akan bertahan selama 2- 

6 minggu setelah bayi lahir. 

b) Serviks 

Serviks menjadi lunak setelah ibu melahirkan. Dalam 18 jam 

pascapartum, serviks memendek dan konsistensinya menjadi lebih 

padat dan kembali kebentuk semula.  

c) Vagina dan Perinium 

Vagina yang semula sangat teregang akan kembali secara 

bertahap  seperti sebelum hamil, sekitar 6-8 minggu setelah bayi 

lahir.   

d) Topangan otot panggul 

Struktur penopang uterus dan vagina bisa mengalami cedra 

sewaktu melahirkan dan masalah ginekologi dapat timbul di 

kemudian hari. Jaringan penopang dasar panggul yang terobek 

atau teregang saat ibu melahirkan memerlukan waktu sampai 6 

bulan untuk kembali seperti semula. 

c. Kunjungan Nifas 

Kunjungan masa nifas dilakukan paling sedikit 4 kali. kunjungan 

ini bertujuan untuk menilai status ibu dan BBL, juga untuk mencegah, 

mendeteksi, serta menangani masalah- masalah yan terjadi. 
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1) Kunjungan pertama  

  Kunjungan ini dilakukan pada 6-8 jam postpartum, yang 

bertujuan untuk: 

a) Mencegah terjadinya perdarahan masa nifas. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan memberi 

rujukan bila perdarahan berlanjut. 

c) Memberi konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga 

mengenai bagaimana mencegah terjadinya perdarahan karena 

atonia uteri. 

d) Pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu. 

e) Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru 

lahir. 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. 

2) Kunjungan kedua  

Dilakukan pada 6 hari post partum yang bertujuan untuk: 

a) Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan 

tidak ada bau. 

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

persalinan. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat. 

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

penyulit. 

e) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

cara merawat tali pusat, dan bagaimana agar bayi tetap hangat. 
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3) Kunjungan ketiga  

Kunjungan ini dilakukan pada 2 minggu post partum dengan 

tujuan sama seperti kunjungan kedua. 

4) Kunjungan keempat  

Dilakukan pada 6 minggu post partum yang bertujuan untuk: 

a) Menanyakan pada ibu tentng penyulit-penyulit yang dialami ibu 

atau bayi 

b) Memberikan konseling KB secara dini  (Saleha,2009;h.6-7).  

d. Tanda bahaya masa nifas  

1) Infeksi masa nifas  

Infeksi nifas adalah keadaan yang mencakup semua 

peradangan alat-alat genetalia dalam Rahim (Mochtar R,2012;h. 

281).Klasifikasi infeksi masa nifas yaitu : 

a) Infeksi yang terlokalisasi di jalan lahir biasanya pada perineum, 

vulva, servik, dan endometrium 

b) Infeksi yang menyebar ke tempat lain melalui pembuluh darah 

vena, pembuluh limfe, dan endometrium. 

2) Subinvolusi uteri 

  Segera setelah persalinan, berat Rahim sekitar 1000 gram dan 

selanjutnya mengalami masa proteoliotik, sehingga otot Rahim 

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

3) Perdarahan nifas sekunder (Late Puerperal Haemorrhage) 

Yaitu perdarahan yang terjadi setelah lebih dari 24 jam 

postpartum dan biasanya terjadi pada minggu kedua nifas (Mochtar 

R,2012;h.285). 
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4) Flegmasia alba dolens 

Flegmasia alba dolens adalah salah satu bentuk infeksi 

puerperalis yang mengenai pembuluh darah vena femoralis 

(Manuaba,2010;h.418). 

5) Kelainan pada payudara  

a) 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 (Manuaba,2012;h.420). 

b) Mastitis 

Adalah suatu peradangan pada payudara yang disebabkan 

kuman, terutama staphylococcus aureus melalui luka pada 

putting susu, atau melalui peredaran darah (Mochtar 

R,2011;h286). 

5. KELUARGA BERENCANA (KB) 

a. Pengertian 

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan 

atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai 

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

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

b. Syarat 

Kontrasepsi hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Aman dan dapat dipercaya pemakainya. 

2) Tidak ada efek samping yang merugikan. 
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3) Tidak mengganggu hubungan seksual.  

4) Dapat ditrima oleh kedua pasangan suami isteri. 

5) Tidak memerlukan kontrol medik yang ketat selama 

penggunaannya. 

6) Harganya murah sehingga dapat dijangkau masyarakat luas 

(Mochtar R,2012;h.195). 

c. Jenis Metode Kontrasepsi Pascapersalinan 

Berdasarkan Kemenkes RI (2013;h.256-259) terdapat beberapa 

pilihan metode kontrasepsi yang dapat digunakan setelah persalinan 

karena tidak mengganggu proses menyusui. Kontrasepsi yang dapat 

digunakan pasca persalinan yaitu: 

1) Metode Amenorea Laktasi 

Adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI 

secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan 

makanan atau minuman apapun. Dan apabila terdapat dalam 

keadaan- keadaan berikut: 

a) Menyusui secara penuh tanpa susu formula dan lebih efektif 

apabila diberikan ≥8 kali perhari. 

b) Belum mendapatkan haid. 

c) Umur bayi kurang dari 6 bulan. 

2) Kondom  

Merupakan alat kontrasepsi yang tidak hanya mencegah 

kehamilan, tetapi juga dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. 

Efektivitas tidak terlalu tinggi tergantung cara penggunaannya. 
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3) Minipil 

Metode ini sangat efektif digunakan pada masa laktasi karena 

tidak akan menurunkan produksi ASI. Efek samping yang utama 

yaitu terjadi mual, pusing dan gangguan haid. 

4) Suntikan Progestin 

a) Jenis 

 Tersedia 2 jenis suntikan yang hanya mengandung 

progestin yaitu: 

(1) Depo Medroksiprogesteron Asetat (Depo Provera), 

mengandung 150 mg DMPA,yang diberikan setiap 3 bulan 

dengan cara disuntik secara intramuskular  (IM) di daerah 

bokong. 

(2) Depo Nerotesteron Enantat (Depo Noristerat), yang 

mengandung  200 mg Nerotindron Enantat, diberikan setiap 

2 bulan dengan cara disuntik secara IM. 

b) Cara Kerja 

Cara kerja suntikan progestin yaitu dengan mencegah 

ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan 

kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim 

tipis dan atrofi, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. 

c) Keuntungan 

Keuntungan dari kotrasepsi ini yaitu: 

(1) Sangat efektif karena memiliki efektivitas yang sangat tinggi, 

dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan setiap tahun. 

(2) Pencegahan kehamilan jangka panjang 
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(3) Tidak berpengaruh pada hubungan suami isteri. 

(4) Tidak mengandung esterogen sehingga tidak berdampak 

serius pada jantung dan gangguan pembekuan darah. 

(5) Tidak mempengaruhi jumlah ASI. 

(6) Dapat digunakan pada wanita dengan usia >35 tahun 

sampai premenepause. 

(7) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. 

(8) Mencegah beberapa penyebab penyakit panggul 

d) Keterbatasan 

(1) Sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang 

memendek atau memanjang, perdarahan sedikit sampai 

dengan banyak, perdarahan tidak teratur atau spottingdan 

tidak haid sama sekali. 

(2) Klien sangat tergantung pada tenaga kesehatan. 

(3) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum jadwal 

suntikan berikutnya. 

(4) Meningkatkan berat badan. 

(5) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan penyakit 

infeksi menular seksual, Hepatitis B virus, atau infeksi virus 

HIV. 

(6) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian 

pemakaian. 

e) Indikasi 

Yang dapat menggunakan kontrasepsi progestin yaitu: 

(1) Usia reproduksi 
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(2) Nulipara dan yang telah mempunyai anak. 

(3) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan efektivitas 

tinggi. 

(4) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai. 

(5) Setelah melahirkan dan tidak menyusui atau setelah 

keguguran. 

(6) Telah banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi 

(7) Tekanan darah <180/110 mmHg, dengan masalah 

gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit. 

(8) Tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandug 

ekstrogen.  

f) Kontraindikasi 

   Kontraindikasi dari kontrasepsi suntikan progesterin yaitu: 

(1) Hamil atau dicurigai hamil. 

(2) Perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya. 

(3) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, terutama 

Amenorea. 

(4) Menderita kanker payudara atau riwayat payudara. 

(5) Diabetes militus disertai komplikasi. 

g) Waktu 

Waktu mulai menggunakan kontrasepsi suntikan progestin 

yaitu suntikan dapat diberikan setiap saat selama siklus haid 

berlangsung asalkan klien tidak hamil, pada hari 1-7 siklus haid. 

Ibu yang sedang menggunakan kontrasepsi lain dan ingin 

mengganti dengan kontrasepsi suntikan progestin, mak suntikan 
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pertama dapat diberikan segera asalkan ibu tidak hamil, Jika ibu 

sedang menggunakan kontrasepsi suntikan yang lain dan ingin 

mengganti dengan suntikan progestin maka suntikan dapat 

diberikan sesuai dengan jadwal suntikan sebelumnya. Ibu yang 

menggunakan kontrasepsi non hormonal dan ingin 

menggantinya dengan suntikan progestin maka suntikan dapat 

langsung diberikan, tidak perlu menunggu haid berikutnya, dan 

bila ibu disuntik setelah haid hari ke-7 ma selama 7 hari tidak 

boleh melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan 

kondom. Jika ibu ingin menggantikan AKDR dengan suntikan 

progestin maka suntikan dapat diberikan pada hari ke 1-7.  

h) Cara Penggunaan 

Kontrasepsi suntikan DMPA diberikan setia 3 bulan dengan 

cara disuntik secara IM di daerah pantat, penyuntikan tidak boleh 

terlalu dangkal karena akan mengurangi efekstivitas dari 

suntikan. Sebelum penyuntikan dilakukan maka kulit yang akan 

disuntik dibasahi dengan ka€€pas alkohol, kemudian biarkan 

kulit kering sebelum disuntik dan kocok suntikan DMPA dengan 

baik dan hindarkan terjadinya glembung-gelembung udara. 

(Affandi,B. 2012;h.MK 44-46) 

5) Implan 

Adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak 

permanen dan dapat mencegah kehamilan 3 tahun untuk implanon, 

5 tahun norplant II, efek samping dari metode ini adalah perubahan 
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pola perdarahan haid. Dan pasien melakukan kunjungan ulang 

setelah 1 minggu pemasangan atau jika ada keluhan. 

6) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang memiliki 

sambungan ke serviks berupa untaian benang, dapat mencegah 

kehamilan hingga 10 tahun untuk jenis Copper T 380A. Untuk 

kunjungan ulang dilakukan kurang lebih dalam waktu 6 minggu 

(Varney, 2006;h.449-456). 

7) Kontrasepsi Mantap 

Kontrasepsi mantap atau sterilisasi merupakan tindakan 

menghambat atau menutup jalan bagi sperma atau sel telur melalui 

upaya pembedahan untuk mencegah terjadinya pembuahan 

(Varney, 2006;h.419). 

d. Penapisan calon akseptor keluarga berencana  

Penapisan calon akseptor keluarga berencana menurut Afandi 

(2012) yaitu: 

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

Penapisan yang dilakukan pada calon askeptor baru 

kontrasepsi hormonal yaitu dengan menanyakan kepada klien 

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

kurang dari 6 minggu pasca bersalin, mengalami perdarahan bercak 

antara haid setelah senggama, ikterus kulit atau sklera mata, nyeri 

kepala hebat atau gangguan visual, nyeri hebat pada betispaha 

atau dada dan tungkak bengkak, tekanan darah diatas 160 

mmhg(sistolik) atau 90 mmhg (diastolik),terdapat masa atau 
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benjolan pada payudara, sedang minum obat- obat epilepsi, jika 

didapati salah satu dari hal tersebut maka penggunaan kontrasepsi 

hormonal tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. 

2) Penapisan kontrasepsi AKDR  

Penapisan yang dilakukan pada calon akseptor kontrasepsi 

AKDR yaitu dengan menanyakan kepada klien apakah hari pertama 

haid terakhir 7 hari atau lebih, klien maupun pasangan mempunyai 

pasangan seks lain, menderita infeksi menular seksual IMS, 

penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik, mengalami haid 

banyak, haid lama, disemenorea berat yang membutuhkan 

analgetik dan atau istirahat baring, perdarahan bercak haid atau 

setelah senggama, gejala penyakit jantung atau kongenital. Jika 

ditemukan salah satu dari hal tersebut maka penggunaan 

kontrasepsi AKDR tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan.  

3) Penapisan metode mantap  

a) Tubektomi  

Penapisan yang dilakukan yaitu apakah keadaan umum 

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

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

riwayat SC (tanpa perlekatan) riwayat radang panggul, 

kehamilan ektopik, apendiksitis dalam batas normal, HB ≥8 gr% 

jika di dapat tanda-tanda tersebut, tubektomi dapat dilakukan di 

lakukan di fasiitas rawat jalan. 
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B. KONSEP DASAR TEORI MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN 

Dalam membuat karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan 

manajemen 7 langkah varney yaitu: 

1. Pengkajian 

  Merupakan suatu pengumpulan data secara menyeluruh untuk 

mengevaluasi keadaan ibu dan bayi baru lahir (Varney,2007;h.27). 

Validitas dan akurasi data akan sangat membantu dalam memberi 

pelayanan untuk melakukan analisis dan akhirnya digunakan untuk 

membuat keputusan klinik yang tepat, data tersebut meliputi data 

subyektif dan data obyektif (JNPK, 2008;h.8). 

a. Data Subyektiif 

Merupakan informasi yang diceritakan ibu tentang apa yang 

dirasakannya serta apa yang sedang dan telah dialaminya. Selain itu 

data subyektif merupakan data informasi tambahan yang diceritakan 

oleh anggota keluarga tentang status ibu, terutama jika ibu merasa 

nyeri atau sangat sakit. 

b. Data Obyektif 

Merupakan informasi yang dikumpulkan berdasarkan 

pemeriksaan atau pengamatan terhadap ibu dan bayi baru lahir, hasil 

pemeriksaan berupa pemeriksaan fisik yang meliputi inspeksi, palpasi, 

auskultasi, perkusi dan pemeriksaan penunjang yang meliputi 

pemeriksaan laboraturium, USG, rontgen dsb. 

2. Interpretasi Data 

Diagnosa kebidanan mengacu pada data utama, analisis data 

subyektif dan obyektif yang diperoleh. Masalah dapat memiliki dimensii 
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yang lebih luas dan mungkin berada di luar kontek kebidanan sehingga 

batasannya menjadi tidak jelas  untuk diagnosa kebidanan yang akan 

dibuat dibuat sehingga sulit untuk segera diselesaikan (JNPK,2008;h.9). 

3. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial 

Dianalogikan dengan proses membuat diagnosis kerja setelah 

mengembangkan berbagai kemungkinan daignosis banding 

(JNPK,2008;h.9). 

4. Identifikasi Kebutuhan tindakan Segera 

Mengantisipasi masalah atau diagnosis yang akan terjadi lainnya, 

dapat menjadi tujuan yang diharapkan, karena telah ada masalah atau 

diagnosis yang teridentifiikasi (Varney,2007;h.26).  

5. Perencanaan 

Langkah ini merupakan pengembangan masalah data diagnosis 

yang diidentifikasi baik pada saat ini maupuun yang dapat diantisipasi 

serta perawatan kesehatan yang dibutuhkan (Varney,2007;h.28). 

6. Pelaksanaan 

Langkah ini adalah melaksanakan rencana perawatan secara 

menyeluruh, dapat dilaksanakan oleh bidan atau dilakukan sebagian oleh  

ibu atau orang tua, bidan, atau anggota tim kesehatan 

(Varney,2007;h.28). 

7. Evaluasi 

Merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana perawatan 

yang dilakukan benar- benar telah mencapai tujuan, yaitu memenuhi 

kebutuhan ibu (Varney,2007;h.28). 
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8. Metode SOAPIE 

Metode SOAPIE terdiri dari S adalah Subjektif, O adalah data 

Objektif, A adalah Analyisis/Assesment dan P adalah planning I adalah 

Implementsi E adalah Evaluasi. Merupakan catatan yang bersifat 

sederhana, jelas, logis dan singkat. Prinsip dari metode SOAPIE ini 

merupakan proses pemikiran penatalaksanaan manajemen kebidanan 

 

C. ASPEK HUKUM 

Standar profesi bidan diatur dalam KepMenKes RI nomor 

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

standar Kompetensi bidan di Indonesia, Standar pendidikan, Standar 

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

dan dilaksanakan oleh setiap bidan dalam mengamalkan amanat profesi 

kebidanan.  

1. Kewenangan Bidan 

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

tentang penyelenggaraan praktik bidan pada pasal 9 dijelaskan bahwa 

bidan dalam menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan 

anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. Sedangkan pasal 10 menjelaskan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ibu meliputi konseling pada masa pra kehamilan, 

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

konseling pada masa antara dua kehamilan. Dalam pasal 11 dijelaskan 

bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak, bidan berwenang 
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untuk memberikan asuhan bayi baru lahir normal, dan dalam memberikan 

penyuluhan dan koseling tentang kesehatan reproduksi perempuan dan 

KB tercantum pada pasal 12. 

2. Wewenang bidan Berdasarkan PemenKes RI nomor 

146/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktik bidan 

menyebutkan bahwa dalam pasal 14 bidan yang menjalankan praktik di 

daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan 

di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.  

(KepMenKes RI,2010;h.5-7). 

3. Standar Kompetensi Bidan  

 Standar kompetensi Bidan ini disusun berdasarkan body of 

knowedge, filosofi dan paradigma pelayanan kesehatan dengan mengacu 

pada Permenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang standar profesi 

bidan, Permenkes No. 161/Menkes/PER/I/2010 tentang registrasi tenaga 

kesehatan dan Permenkes No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin 

dan penyelenggaraan praktik bidan serta essential competencies 

International Confederation of Midwives (ICM) tahun 2010, yang meliputi: 

1) Kompetensi ke-1 : Etik legal dan keselamatan pasien yaitu Bidan 

berperilaku profesional, bermoral dan memiliki etika dalam tanggap 

terhadap/menyikapi/mencermti issue etik maupun aspek legal dalam 

peraktik kebidanan yang berorientasi pada keselamatan perempauan 

dan masyarakat. 

2) Kompetensi ke-2 : Komunikasi efektif yaitu Bidan mampu bertukar 

informasi secara verbal dan non-verbal dengan paien/perempuan, 
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keluarganya, masyarakat di lingkunagan perempuan, sesama profesi, 

antar profesi kesehatan dan stakeholder. 

3) Kompetensi ke-3 : Profesionalisme dan pengembangan diri yaitu bidan 

mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan ilmu 

dan teknologi terkini, serta menyadari keterbatasan diri berkaitan 

dengan praktik keidanan serta menjunjung tinggi komitmen terhadap 

profesi bian. 

4) Kompetensi ke-4 : Landasan ilmiah praktik kebidanan yaitu Bidan 

memiliki pengetahuan tentang ilmu kebidanan, neonatologi, ilmu-ilmu 

sosial, ilmu kesehatan masyarakat, etika, budaya dan asuhan yang 

tepat untuk perempuan, bayi baru lahir dan keluarga.  

5) Kompetensi ke-5 : Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan yaitu 

Bidan memiliki keterampilam tentang ilmu kebidanan, neonatologi, 

ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat, etika, budaya dan 

asuhan yang tepat untuk perempuan, bayi baru lahir dan keluarga.  

6) Kompetensi ke-6 : Promosi dan konseling yaitu bidan melakukan 

promosi kesehatan dan konseling mengenai kesehatan masyarakat 

pada umumnya, dan kesehatan perempuan sesuai dengan siklus 

perkembangan reproduksinya. 

7) Kompetensi ke-7 : Manajemen, kepemimpinan dan kewirausahaan 

yaitu Bidan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya 

dibawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komperehensif 

sumber daya di wilayah kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK untuk 

menghasilkan langkah-langkah strategis pengembangan organisasi. 

(Kemdikbud,DitjenDikti.2011).
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