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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI  

1. KEHAMILAN 

a. Definisi  

Kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah. Hal 

ini perlu diyakini oleh tenaga kesehatan khususnya bidan, sehingga 

ketika memberikan asuhan kepada pasien, pendekatan yang 

dilakukan lebih cenderung kepada bentuk pelayanan promotif. 

Realisasi yang paling mudah dilaksanakan adalah pelaksanaan 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien dengan 

materi-materi mengenai pemantauan kesehatan ibu hamil dan 

penata laksanaan ketidaknyamanan selama hamil 

(Sulistyawati,2009;hal.2). 

Kehamilan normal yaitu masa kehamilan dimulai dari konsepsi 

sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal yaitu 280 hari (40 

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

(Saifudin,2009;h.89). Kehamilan dapat didefinisikan sebagai dengan 

nidasi atau implamentasi (Prawirohardjo,2008;h.213). 

b. Proses Kehamilan 

1) Sel telur (ovum)  

Menurut umur wanita jumlah oogonium adalah selama 

siklus hidup adalah Pada bayi baru lahir jumlah oogonium adalah 

750.000, pada wanita umur 6 – 15 tahun sebanyak 439.000, 
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pada wanita usia 16 – 25 tahun adalah 159.000, pada wanita 

usia 26 – 35 tahun sebanyak 59.000, pada wanita usia 35 – 45 

tahun sebanyak 34.000 dan pada masa menopause maka 

jumlah oogonium akan habis (Mochtar, 2011; h. 16). 

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi 

oleh system hormonal yang kompleks dimana proses 

pertumbuhan ovum  dimulai dari epitel germinal, oogonium, 

folikel primer, dan terjadilah proses pematangan pertama 

(Manuaba, 2010; h. 75). 

2) Spermatozoa 

Sperma berbentuk seperti kecebong, terdiri atas kepala, 

yang berbentuk lonjong atau gepeng berisi inti (nukleus), leher, 

yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah, dan ekor 

yang dapat bergetar sehingga sperma dapat bergerak dengan 

cepat. Panjang ekor kira – kira 10 kali bagian kepala(Mochtar, 

2011; h. 16). Pada setiap hubungan seksual dikeluarkan sekitar 

3 cc sperma yang mengandung 40 sampai 60 juta spermatozoa 

setiap cc (Manuaba, 2010; h. 76). 

3) Pembuahan (Konsepsi = fertilisasi) 

Pembuahan adalah suatu peristiwa penyatuan sel mani 

dengan sel telur di tuba uterine. Dalam pembuahan satu sperma 

yang telah mengalami proses kapasitasi yang dapat melintasi 

zona pelusida dan masuk ke vitelus ovum. Setelah itu zona 

pelusida akan mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui 

oleh sperma lain (Mohtar, 2011; h.17). 
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Setelah ovum matang maka siap dibuahioleh sperma 

setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam, sedangkan 

spermatozoa hidup selama tiga hari didalam genetalia interna 

(Manuaba, 2010;h. 79). 

c. Nidasi atau Implantasi 

Menurut Mochtar (2011;h.17) Nidasi adalah masuknya atau 

tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Hasil konsepsi 

yang telah tertanam tersebut menurut Manuaba (2010;h.80) 

memiliki kromosom dimana pada manusia terdapat 46 kromosom 

dengan rincian 44 dalam bentuk “autosom” sedangkan dua 

kromosom sisanya sebagai pembawa tanda seks. Kromosom seks 

yaitu X dan Y. Ababila kromosom X bertemu dengan ovum maka 

akan terjadi jenis kelamin perempuan sedangkan kromosom Y 

bertemu dengan ovum maka akan terjadi jenis kelamin laki – laki.  

d. Pembentukan plasenta 

Terjadinya nidasi mendorong sel blastula mengadakan 

diferensiasi. Sel yang dekat dengan ruangan eksoselom 

membentuk entoderm dan yolk sac (kantong kuning telur) 

sedangkan sel lain membentuk  ectoderm dan ruangan amnion 

(Manuaba, 2010; h. 82). Ruang amnion inilah akan bertumbuh 

pesat mendesak eksoselom sehingga dinding ruang amnion 

mendekati korion. Mesoblas diantara ruang amnion dan mudigah 

menjadi padat yang disebut dengan body stalk dan nantinya akan 

menjadi tali pusat. Pada tali pusat ini terdapat pertama jelly Wharton 

yaitu jaringan lembek yang berfungsi untuk melindungi pembuluh 
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darah, kedua adalah 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis. 

Kedua arteri dan satu vena ini berfungsi untuk 

menghubungkansistem kardiovaskuler janin dengan plasenta. 

Sistem kardiovaskular akan terbentuk kira –kira pada kehamilan 

minggu ke sepuluh (Mochtar, 2011; h.19). 

e. Perubahan psikologis terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut : 

1) Perubahan trimester pertama 

a) ibu merasa tidak sehat dan terkadang membenci dengan 

kehamilannya. 

b) Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan dan 

kesedihan. Dan kadang ibu berharap untuk tidak hamil saja. 

c) Ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar 

hamil. 

d) Setiap perubahan pada dirinya ibu selalu memperhatikan 

dengan seksama. 

e) Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda-beda pada 

tiap wanita, tetapi kebanyakan akan mengalami penurunan . 

2) Perubahan psikologis trimester kedua 

a) Ibu sudah menerima kehamilanya. 

b) Mersakan gerakan janin 

c) Ibu merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran. 

d) Ketertarian dan aktivitas terfokus pada kehamilan, kelahiran, 

dan persiapan untuk pran baru. 
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3) Perubahan psikologis trimester ketiga 

a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh 

dan juga tidak menarik. 

b) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat 

melahirkan, khawatir akan keselamatan. 

c) Khawatir bayi yang dilahirkan tidak normal atau meninggal. 

d) Perasaan mudah terluka (sensitif) 

(Sulistywati,2011;h.76-77). 

f. Standar Asuhan Kehamilan 

1) Asuhan kehamilan terbagi menjadi 3 triwulan yaitu sebagai 

beriku yaitu : 

a) Triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. 

b) Triwulan kedua dari bulan ke empat sampai 6 bulan. 

c) Triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan. 

2) Tujuan asuhan kehamilan. 

a) Memantau kemajuan kehamilan, memastikan keejahteraan 

ibu dan tumbuh kembang janin. 

b) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, 

serta sosial ibu dan bayi. 

c) Menentukan secara dini adanya masalah / ganggauan dan 

kemungkinan komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan. 

d) Mempersiapkan kehamilan dan persalinan dengan selamat, 

baik ibu maupun bayi dengan trauma seminimal mungkin. 

e) Mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI 

eksklusif berjalan normal (Sulistyawati,2009;hal.4). 
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3) Standar Asuhan Kehamilan 

a) Sedikitnya harus 4 kali datang berkunjung 

Bumil harus periksa selama kehamilan 4x: 

(1) Trimester I ( sebelum 14 minggu) 1x kunjungan 

(2) Trimester II (antara 14-28 minggu) 1x kunjungan 

(3) Trimester III (antara 28-36 minggu) 1x kunjungan 

(4) Trimester III sesudah 36 minggu 1x kunjungan 

b) Mengadakan hubungan atas dasar kepercayaan dengan 

bidan serta hubungan dengan sistem asuhan kesehatan 

c) Kesiapan untuk mlahirkan 

d) Screening dan pendeteksi penyakit yang ada 

e) Pendeteksi secara dini seraca dini serta penata-laksaan 

komplikasi 

4) TFU 

Menurut Prawirohardjo(2008;h.93) yaitu  

Tabel 2.1 TFU Kehamilan 

Usia kehamilan Tinggi Fundus  
 Dalam cm Mengunakan petunjuk badan 
12 mgu - Teraba diatas simpisis pubis 
16 mgu - Ditengah antara simpisis pubis dan 

umbilikus 
20 mgu 20 cm(+-2 cm) Pada umbilikus 
22-27 mgu Usia kehamilan dlm 

mgu=cm(+-2 cm) 
- 

28 mgu  Ditengah antara umbilikus dan 
prosesus sifolsius 

29-35 mgu Usia kehamilan dlm 
mgu=cm (+- 2 cm) 

- 

36mgu 36 cm( +-) Pada proses prosesus sifoideus 
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g. Perubahan fisiologis kehamilan 

Kehamilan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan 

baik anatomis maupun fisiologis pada ibu. Perubahan fisiologi yang 

terjadi pada masa kehamilan diantaranya: 

1) Uterus  

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, 

amnion) sampai persalinan. Pembesaran uterus meliputi 

peregangan dan penebalan sel-sel otot, sementara produksi 

miosit baru masih terbatas. Pada awal kehamilan penebalan 

uterus dipengaruhi oleh hormone estrogen dan 

progesterone.Akan tetapi, setelah kehamilan 12 minggu 

penebalan uterus lebih di pengaruhi oleh desakan dari hasil 

konsepsi (Prawirohardjo, 2009; h.175-176). 

2) Servik uteri 

Selama kehamilan, servik akan mengalami perubahan 

karena hormone estrogen dan progresteron. Akibat kadar 

estrogen meningkat dan adanya hipervaskularisasi serta 

meningkatnya suplai darah maka konsistensi servik menjadi 

lunak yang disebut tanda goodell (Kusmyati, 2010 h.55-56). 

3) Ovarium  

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum 

graviditatum, korpus luteum graviditatis berdiameter kira-kira 3 

cm yang akan mengecil setelah plasenta terbentuk. Korpus 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Septi Andriya Purwa, Kebidanan DIII UMP, 2014



19 
 

 
 

luteum ini mengeluarkan hormone estrogen dan progresteron 

(Kusmiyati, 2010; h.56). 

4) Vagina dan perineum 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hipeemia 

terlihat jelas pada kulit, otot-otot perineum dan vulva. Dinding 

vagina mengalami banyak perubahan sebagai persiapan untuk 

mengalami peregangan pada waktu persalinan dengan 

meningkatnya ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat 

dan hipertrofi sel otot polos (Prawirohardjo, 2009; h.178). 

5) Sistem integument/kulit 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

kemerahann, kusam, dan kadang-kadang akan mengenai daerah 

payudara dan paha. Perubahan ini dihasilkan dari cadangan 

melanin pada daerah epidermal dan dermal. Estrogen dan 

progresteron memiliki peran dalam melanogenesis dan bisa 

disebut sebagai faktor pendorong (Prawirohardjo, 2009; h.179). 

6) Payudara/mammae 

Mammae akan membesar dan tegang akibat hormone 

somatomamotropin, estrogen, dan progesterone, akan tetapi 

belum mengeluarkan ASI. Estrogen menimbulkan hipertropi 

system saluran sedangkan progesterone menambah sel-sel 

asinus pada mammae. Rasa penuh, peningkatan sensitivitas, 

rasa geli dan rasa berat di payudara mulai timbul sejak minggu 

keenam kehamilan (Kusmiyati, 2010; h.56-57). 
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7) Sirkulasi darah/kardiovaskular  

Volume darah akan meningkat secara progresif mulai 

minggu ke 6 sampai minggu ke 8 kehamilan dan mencapai 

puncaknya pada minggu ke 32 sampai minggu ke 34 dengan 

perubahan kecil setelah minggu tersebut. Peningkatan volume 

plasma berkisar antara 40-45 % dipengaruhi oleh aksi 

progresteron dan estrogen pada ginjal yang didinisiasi oleh jalur 

renin-angiostensin dan aldosterone. Penambahan volume darah 

ini sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. 

Eritropin ginjal akan meningkatkan jumlah sel darah merah 

sebanyak 20-30%, tetapi tidak sebanding dengan peningkatan 

volume plasma sehingga mengakibatkan hemodilusi dan 

penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 g/dl menjadi 12,5 g/dl 

atau bisa juga mencapai dibawah 11 g/dl. Pada kehamilan lanjut 

kadar hemoglobin di bawah 11 g/dl merupakan hal yang 

abnormal dan biasanya lebih berhubungan dengan defisiensi zat 

besi dari pada dengan hipovolemia. Kebutuhan zat besi selama 

kehamilan kurang lebih 1.000 mg atau rata-rata 6 sampai 7 

mg/hari (Prawirohardjo, 2009;h.182-184). 

8) Traktus digestivus/pencernaan  

Perubahan rasa tidak enak di ulu hati disebabkan karena 

perubahan posisi lambung dan aliran balik asam lambung ke 

esophagus bagian bawah. Terjadi penurunan produksi asam 

lambung dan sering terjadi nausea serta mual muntah karena 

pengaruh HCG, tonus otot-otot traktus digestivus menurun 
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sehinggan motilitas trakrus digestivus menjadi berkurang 

(Kusmiyati, 2010; h.59-60). 

9) Traktus urinarius/ perkemihan 

Pada bulan pertama kehamilan kandun kemih akan 

tertekan sehingga sering timbul rasa ingin kencing. Pada 

kehamilan normal, fungsi ginjal akan mengalami banyak 

perubahan. Laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal 

meningkat pada kehamilan. Fungsi ginjal berubah karena adanya 

homon kehamilan, peningkatan volume darah, postur wanita, 

aktivitas fisik dan asupan makanan (Kusmiyati, 2010; h.59). 

h. Mendiagnosa Kehamilan 

1) Tanda Pasti kehamilan 

a) Terdengan denyut jantung janin (DJJ) 

b) Terasa gerakan janin. 

c) Pada pemeriksaan USG terlihat adanya kantong kehamilan, 

ada gambaran embrio. 

d) Pada pemeriksaan rontgen terlihat adanya kerangka janin (> 

16 minggu) 

2) Tanda Tidak Pasti 

a) Rahim membesar. 

b) Tanda hegar 

c) Tanda Chadwick, yaitu warna kebiruan pada seviks, vagina 

dan vulva.  

d) Tanda piskacek, yaitu pembesaran uterus ke salah satu arah 

sehingga menonjol jelas kearah pembesaran tersebut 
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e) Braxton hicks, yaitu bila uterus dirangsang (distimulasi dengan 

diraba) akan mudah berkontraksi. 

f) Ballottement, jika dilakukan pemeriksaan palpasi diperut ibu 

dengan cara menggoyang goyangkan disaah satu sisi, maka 

akan terasa pantulan disisi yang lain.  

g) Tes urine kehamilan (tes HCG) positif 

i. Tanda bahaya kehamilan 

Dalam masa kehamilan terdapat beberapa tanda bahaya yang 

perlu diwaspadai. Tanda bahaya tersebut meliputi: 

1) Perdarahan pada kehamilan muda 

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda biasanya 

terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu. Perdarahan 

tersebut bisa disebabkan oleh: (Sumarni, 2011; h.190). 

2) Perdarahan pada kehamilan lanjut 

Biasanya terjadi pada usia kehamilan setelah 24 minggu. 

Perdarahan pada kehamilan lanjut dibagi menjadi 2 yaitu 

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

3) Hipertensi gravidarum 

Merupakan keadaan dengan tekanan darah sisitoloik dan 

diastolic lebih dari 140/90 mmHg. Pengukuran tekanan darah 

dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali selang 4 jam. Kenaikan 

tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan diastolic 

lebih dari 15 mmHg (Prawirohardjo, 2009; h.535). 
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4) Nyeri perut bagian bawah 

Nyeri perut yang bersifat menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat. Hal ini bisa berhubungan dengan apendiciti, 

kehamilan ekopik, aborsi, radang panggul, penyakit kantung 

empedu, uterus yang irritable, ISK atau abrupsio plasenta 

(Sumarni, 2011; h.191). 

5) Sakit kepala yang hebat 

Sakit kepala hebat, menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat disertai dengan pandangan kabur merupakan gejala 

preeklamsia (Sumarni, 2011; h.192). 

6) Pandangan kabur 

Pengaruh hormonal bisa mengacaukan pandangan pada 

ibu hamil. Gangguan visual yang dapat mengancam jiwa adalah 

beersifat mendadak, dan berbayang/ double vision (Sumarni, 

2011; h.192). 

7) Bengkak wajah dan jari-jari tangan 

Merupakan masalah yang serius apabila muncul pada 

muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan disertai 

dengan keluhan fisik lainnya. Hal ini bisa merupakan tanda-tanda 

anemia, gagal jantung dan pre eklamsi (Sumarni, 2011; h.192). 

8) Gerakan janin tidak terasa 

Secara normal ibu merasakan gerakan janin pada bulan ke 

5 atau ke 6 usia kehamilan. Jika bayi tidur gerakan janin 

melemah. Gerakan bayi sangat terasa pada saat ibu istirahat, 
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makan, minum dan berbaring. Biasanya bayi bergerak paling 

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

j. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar adalah 

sebagai berikut : 

1) Asam folat 

Menurut konsep evidence bahwa pemakaian asam folat pada 

masa pre dan perikonsepsi menurunkan resiko kerusakan 

otak,kelaianan neurel, spina bifida dan anensepalus, baik pada 

ibu hamil yang normal maupun berisiko.Asam folat juga berguna 

untuk membantu produksi sel darah merah,sintesis DNA pada 

janin dan pertumbuhan plasenta. 

2) Energi 

Diit pada ibu hamil tidak hanya difokuskan pada tinggi protein 

saja terapi pada susunan gizi seimbang energi dan juga protein. 

3) Zat besi (Fe) 

Pemberian suplemen tablet penambah darah atau zat besi 

secara rutin adalah untuk membangun cadangan besi, sintesa 

sel darah merah, dan sintesa darah otot. Setiap tablet besi 

mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 30 mg), minimal 90 tablet 

selama kehamilan. 

4) Kalsium 

Untuk pembetukan tulang dan gigi bayi. Kebutuhan kalsium ibu 

hamil adalah sebesar 500 mg sehari. 
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5) Pemberian suplemen vitamin D 

Pemberian vitamin D terutama paa kelompok berisiko penyakit 

seksual (IMS) dan dinegara dengan musim dingin yang panjang. 

6) Pemberian yodium pada daerah dengan endemik kretinisme 

( Yeyeh,2009;hal.82-83) 

k. Komplikasi pada masa kehamilan 

1) Hiperemesis gravidarum (mual dan muntah). 

Mual dan muntah adalah gejala yang wajar dan sering di 

dapatkan pada kehamilan trimester I. Gejala ini kurang lebih 

terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan 

berlangsung selama kurang lebih 10 minggu (Wiknjosastro, 

2007; h.275-276). 

Pencegahan terhadap hyperemesis gravidarum perlu 

dilaksanakan dengan memberikan keyakinan bahwa mual dan 

muntah merupakan gejala yang fisiologik pada kehamilan muda 

dan akan hilang setelah kehamilan 4 bulan, menganjurkan 

mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah 

kecil tetapi lebih sering (Wiknjosastro, 2007; h.278). 

2) Preeklamsi dan eklamsi  

Preeklamsia merupakan penyakit dengan gejala hiertensi, 

oedem, dan proteinuria karena kehamilan. Secara umum 

Penyakit ini muncul pada triwulan ke 3 kehamilan. Untuk 

menegakkan diagnosa preeklamsi, kenaikan tekanan sistolik 

harus 30 mmHg atau lebih di atas tekanan biasanya atau 

mencapai 140 mmHg atau lebih (Wiknjosastro, 2007; h.282). 
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Pengobatan preklamsi yang tepat yaitu dengan pengakhiran 

kehamilan karena tindakan dapat mencegah terjadinya eklamsi 

dengan bayi yang masih prematur, penundaan pengakhiran 

kehamilan mungkin dapat menyebabkan eklamsi atau kematian 

janin (Wiknjosastro, 2007; h.281-282, h.290-292). 

3) Perdarahan antepartum   

Merupakan perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan. 

Perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada perdarahan jalan 

lahir setelah kehamilan 22 minggu.Perdarahan antepartum yang 

berbahaya umumnya bersumber pada kelaina plasenta. 

Klasifikasi klinis perdarahan antepartum dibagi menjadi 3 yaitu 

Plasenta previa, Solusio plasenta, dan Perdarahan yang belum 

jelas sumbernya (Wiknjosastro, 2007; h.362-363). 

l. Malpresentasi pada Kehamilan 

1) Pengertian Presentasi bokong pada kehamilan 

Letak sungsang adalah letak memanjang dengan bokong 

sebagai bagian yang terendah atau presentasi bokong (Rukiyah, 

2010; h. 238). 

Letak sungsang adalah janin terletak memanjang dengan 

kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah kavum uteri. 

Pada letk sungsang, berturut – turut lahir bagian – bagian yang 

makin lama makin besar dimulai dari lahirnya bokong, bahu 

kemudian kepala (Sukarni, 2013; h. 259). 

Presentasi bokong diartikan sebagai bagian terendah 

janin adalah bokong. Presentasi bokong merupakan suatu 
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keadaan dimana janin dalam posisi membujur atau memanjang, 

kepala berada pada fundus sedangkan bagian terendah adalah 

bokong (Sumarah,2009; h.122). 

2) Etiologi pada presentasi bokong dapat diketahui dari masa 

kehamilan yaitu : 

Multiparitas, prematuritas, kehamilan ganda, hidramnion, 

anensefalus, plasenta previa, panggul sempit, kelainan uterus 

dan kelainan bentuk uterus, implantasi plasenta di kornus fundus 

uteri (Sukarni, 2013; h. 259). 

Penyebab dari letak sungsang antara lain adalah 

prematuritas karena bentuk rahim relatif kurang lonjong, air 

ketuban masih banyak, dan kepala relatif besar, hidramnion 

karena anak mudah bergerak, plasenta previa karena karena 

menghalangi turunnya kepala ke dalam pintu atas panggul; 

Bentuk rahim yang abnormal, kelainan bentuk kepala seperti 

anensefalus dan hidrosefalus (Rukiyah, 2010; h. 241). 

Penyebab adanya letak sungsang dari sudut ibu adalah 

Keadaan rahim (Rahim arkuatus, septum pada rahim, uterus 

dupleks, mioma bersama kehamilan) keadaan plasenta (plasenta 

letak rendah, plasenta previa) Keadaan jalan lahir (Kesempitan 

panggul, deformitas tulang panggul, dalam panggul terdapat 

tumor). Sedangkan penyebab letak sungsang dari sudut bayi 

adalah tali pusat pendek atau lilitan tali pusat, Hidrosefalus, 

anensefalus,kehamilan kembar, hidramnion, oligohidramnion, 

dan prematuritas (Manuaba, 2010; h.492). 
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Kehamilan kembar dapat menyebabkan terjadinya letak 

sungsang karena adanya lebih dari satu janin dalam rahim 

menyebabkan terjadinya persaingan tempat. Setiap janin 

berusaha mencari tempat yang nyaman sehingga ada 

kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar (yaitu bokong janin) 

berada di bagian bawah rahim.Pada Mutiparitas dapat terjadi 

letak sungsang diakibatkan karena rahim telah melahirkan 

beberapa anak sehingga lebih elastis dan janin mempunyai 

peluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan 

seterusnya. Pada Hidramnion volume air ketuban yang melebihi 

normal menyebabkan janin lebih leluasa dalam bergerak 

meskipun sudah memasuki Trimester tiga sehingga 

memungkinkan bagian terbawah janin adalah bokong atau selain 

kepala. Selain itu kesempitan panggul dapat menyebabkan letak 

sungsang karena janin terdorong untuk mengubah posisinya. 

Hidrosefalus yaitu besarnya ukuran kepala akibat kelebihan 

cairan sehingga membuat janin mencari tempat yang lebih luas 

yaitu di bagian atas rahim. Plasenta previa dapat menyebabkan 

letak sungsang karena plasenta yang menutupi jalan lahir dapat 

mengurangi luas ruangan dalam rahim, akibatnya janin berusaha 

mencari tempat yang lebih luas yaitu di bagian atas rahim 

(Jamaan, 2013; h.50-51). 
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3) Deteksi dini presentasi bokong melalui ANC (Diagnosis) 

Pada masa kehamilan letak sungsang dapat di deteksi 

melalui pemeriksaan ANC yang teratur, tanda – tanda terjadinya 

letak sungsang dapat diperkirakan melalui: 

a) Anamnesa : Pergerakan anak teraba oleh ibu di bagian perut 

bawah, ibu sering merasa ada benda keras (kepala) yang 

mendesak tulang iga dan rasa nyeri pada daerah tulang Iga 

karena kepala janin (Rukiyah,2013;h. 240-241). 

b) Di dalam anamnesa perlu dilakukan pengkajian pada pasien 

tentang faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

presentasi bokong : 

(1) Multiparitas : Semakin banyak seseorang yang 

melahirkan sehingga rahim sangat elastis dan 

memungkinkan janin untuk bergarak dan berputar hingga 

minggu ke-37 (Jamaan, 2013;h.50). 

(2) Riwayat Persalinan Prematur : Karena dapat berulang di 

kehamilan selanjutnya, pada kelahiran prematur bentuk 

rahim relatif kurang lonjong, air ketuban banyak (Yeyeh, 

2010; h. 241). 

(3) Tinggi badan < 145 cm yang berhubungan dengan 

panggul sempit. Panggul sempit mendorong janin 

mengubah posisi menjag sungsang. (Jamaan,2013;h.51). 

(4) Riwayat Hamil Kembar 

(5) Pada kehamilan kembar sering terjadi kesalahan 

presentasi dan posisi kedua janin. Begitu pula letak janin 
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kedua dapat berubah setelah bayi lahir, misalnya dari 

letak lintang berubah jadi letak sungsang atau letak 

kepala. Berbagai kombinasi letak, presentasi dan posisi 

bisa terjadi, yang paling sering dijumpai adalah : Kedua 

janin dalam letak membujur presentasi kepala, letak 

membujur presentasi kepala bokong, keduanya 

presentasi bokong, letak lintang dan presentasi kepala, 

letak lintang dan presentasi bokong, duu-duanya letak 

lintang, letak “69” adalah letak yang berbahaya karena 

dapat terjadi kunci mengunci (Mochtar, 2011; h.181). 

(6) Palpasi : teraba bagian keras, bulat melenting pada 

fundus. Punggung dapat diraba pada salah satu sisi 

perut, bagian kecil pada sisi yang berlawanan, diatas 

simpisis teraba bagian yang kurang bundar dan lunak. 

(7) Auskultasi 

(8) Denyut jantung janin (DJJ) sepusat atau DJJ ditemukan 

paling jelas pada tempat yang lebih tinggi  (sejajar atau 

lebih tinggi dari pusat). 

(9) Vaginal Toucher : terbagi 3 tonjolan tulang yaitu kedua 

tubera ossisischii dan ujung os.sacrum, anus, genetalia 

anak jika edema tidak terlalu besar dapat 

diraba.Perbedaan antara letak sungsang dan kepala pada 

pemeriksaan dalam jika anus posisi terendah maka akan 

teraba lubang kecil, tidak ada tulang, tidak menghisap, 

keluar mekonium, jika presentasi kaki maka akan teraba 
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tumit dengan sudut 900 , terasa jari – jari, pada presentasi 

lutut akan terasa patella dan poplitea. Pada presentasi 

mulut maka akan terasa hisapan pada jari, teraba rahang 

dan lidah. Presentasi tangan siku : terasa jari panjang dan 

tidak rata (Rukiyah, 2013; h. 240-241). 

2. PERSALINAN 

a. Definisi persalinan  

Persalinan dan kelahiran merupakan suatu kejadian 

fisiologis yang normal. Kelahiran seorang bayi yang merupakan 

peristiwa sosial ibu dan kelarga menantikannya selama 9 bulan 

(Sulistyawati,2010;h.19). 

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran 

janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir 

spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 

dalam 18 jam tanpa adanya komplikasi baik pada ibu maupun pada 

janin (Prawirohardjo,2009;h.100). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

persalinan merupakan suatu kejadian fisiologis yang normal dengan 

kehamilan cukup bulan antara 37-40 minggu lahir spontan tanpa 

dibarengi adanya komplikasi baik pada ibu maupun janin. 

Sedangkan menurut Saefudin (2008;h.668) persalinan yang 

berlangsung pada umur kehamilan 20-37 minggu dihitung dari haid 

pertama haid terakhir termasuk dalam persalinan normal. 
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b. Teori yang memungkinkan terjadinya proses persalinan : 

1) Teori Keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam 

batas tertentu. Setelah melewati batas waktu tertentu terjadi 

kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai.Keadaan uterus 

yang terus membesar dan menjadi tegang mengakibatkan 

iskemia otot – otot uterus. Hal ini mungkin merupakan faktor 

yang dapat mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga 

plasenta mengalami degenerasi. Pada kehamilan ganda 

seringkali terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, 

sehingga menimbulkan proses persalinan. 

2) Teori penurunan progesteron 

Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 

28 minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh 

darah mengalami penyempitan dan buntu. Villi Koriales 

mengalami perubahan – perubahan dan produksi progesteron 

mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif 

terhadap oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi 

setelah tercapai tingka t penurunan progesteron tertentu. 

3) Teori Oksitosin Internal 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofise parst 

posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron 

dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi 

kontraksi braxton hicks. Menurunnya konsentrasi progesteron 
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akibat tuanya kehamilan maka oksitosin dapat meningkatkan 

aktivitas, sehingga persalinan dimulai. 

4) Teori prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur 

kehamilan 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. 

Pemberian prostaglandin pada saat hamil dapat menibulkan 

kontraksi otot rahim sehingga terjadi proses persalinan. 

Prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. 

5) Teori Hipotalamus-pituitari dan glandula suprarenalis 

Teori ini menunjukan pada kehamilan dengan 

anensefalus sering terjadi keterlambatan persalinan karena 

tidak terbentuk hipotalamus. Teori ini dikemukakan oleh 

(Linggin 1973). Malpar tahun 1933 mengangkat otak kelinci 

percobaan, hasilnya kehamilan kelinci lebih lama. Pemberian 

kortikosteroid yang dapat menyebabkab maturitas janin, induksi 

persalinan. Dari beberapa pecobaan tersebut disimpulkan ada 

hubungan antara hipotalamus pituitari dengan mulainnya 

persalina. Glandula Suprarenal merupakan pemicu terjadinya 

persalinan. 

6) Teori berkurangnya Nutrisi 

Berkurangya nutrisi janin dikemukakan oleh Hipokrates 

untuk pertama kalinya. Bila nutrisi pada janin berkurang maka 

hasil konsepsi akan segara dikeluarkan. 
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7) Faktor Lain 

Tekanan pada ganglion servikale dari pleksus 

frankenhauser yang terletak di belakang serviks. Bila ganglion 

ini tertekan, maka kontraksi uterus dapat 

dibangkitkan.(Sumarah, 2009; h. 3-4 ) 

Untuk menuju  persalinan ada beberapa tanda – tanda 

akan dimulainya persalinan. Tanda – tanda persalinan ada dua 

macam yaitu tanda persalinan sesungguhnya dan tanda 

persalinan semu atau palsu. Tanda persalinan semu terjadi 

beberapa hari atau beberapa minggu sebelum permulaan 

persalinan sesungguhnya. Ada karakteristik atau ciri – ciri 

tertentu yang digunakan untuk membedakan antara tanda – 

tanda persalinan sesungguhnya dengan tanda – tanda 

persalinan semu yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Perbedaan Antara persalinan semu dengan persalinan 

sesungguhnya 

PERSALINAN SESUNGGUHNYA PERSALINAN SEMU 

Serviks menipis dan membuka Tidak ada perubahan pada serviks 

Rasa nyeri dan interval teratur Rasa nyeri tidak teratur 

Interval antara rasa nyeri yang 
secara perlahan semakin pendek 

Tidak ada perubahan interval antara rasa 
nyeri yang satu dengan yang lain 

Waktu dan kekuatan kontraksi 
semakin bertambah 

Tidak ada perubahan pada waktu dan 
kekuatan kontraksi 

Rasa nyeri teras di bagian belakang 
dan menyebar ke depan 

Kebanyakan rasa nyeri di bagian depan 

Dengan berjalan bertambah 
intensitas 

Tidak ada perubahan rasa nyeri dengan 
berjalan 

Ada hubungan antara tingkat 
kekuatan kontraksi dengan intensitas 

Tidak ada hubungan antar tingkat 
kekuatan kontraksi uterus dengan 
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nyeri intensitas rasa nyeri 

Lendir darah sangat nampak Tidak ada lendir darah 

Ada penurunan bagian kepala janin Tidak ada kemajuan penurunan bagian 
terendah janin 

Kepala janin sudah terfiksasi di PAP 
diantara kontraksi 

Kepala belum masuk PAP walaupun ada 
kontraksi 

Pemberian obat penenang tidak 
menghentikan proses persalinan 
sesungguhnya 

Pemberian obat penenang yang efisien 
menghentikan rasa nyeri pada persalinan 
semu 

(Sumarah, 2009; h. 22 ) 

c. Beberapa indikator yang dapat menyebabkan terjadinya persalinan 

preterm : 

1) Indikator Klinik 

Indikator klinik yang dapat dijumpai seperti timbulnya kontraksi 

dan pemendekan serviks (secara manual maupun 

ultrasonografi).  

2) Indikator Laboratorik 

Beberapa indikator laborik yang bermakna antara lain adalah 

jumlah leukosit dalam air ketuban (20/ml atau 

lebih),pemeriksaan CRP (>0,7mg/ml) dan pemeriksaan leukosit 

dalam serum ibu(>13.000/ml). 

d. Mekanisme Persalinan  

1) Mekanisme persalinan 

a) Engangement  terjadi 

Engangement terjadi jika diameter bipariental kepala 

melewati pintu atas panggul,kepala dinyatakan telah 

menancap (engaged) pada pintu atas panggul. 
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b)  Penurunan  

Penurunan yaitu jika gerakan bagian presentasi 

melewati panggul.  

c) Fleksi 

Fleksi terjadi jika kepala yang telah turun tertahan 

oleh seviks, dinding panggul / dasar panggul, dalam 

keadaan normal fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah 

dada janin. Dengan fleksi, supoksipobregmatika yang 

berdiameter lebih kecil (9,5cm) dapat masuk kedalam pintu 

bawah panggul.  

d) Putar paksi dalam 

Putaran paksi dalam terjadi jika kepala janin melalui 

pintu atas dan masuk kedalam panggul dengan posisi 

oksipitotransversa. Akan tetapi, bidang pintu bawah 

panggul yang terluas ialah diameter anteroposterior dan 

supaya dapat keluar kepala janin harus berotasi (berputar 

pada sumbunya). Putaran paksi dalam dimulai pada bidang 

setinggi spina isciadika, tetapi putaran ini belum selesai 

sampai bagian presentasi mencapai panggul bagian 

bawah.  

e) Ekstensi  

Ekstensi terjadi saatkepala janin mencapai perineum, 

kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-

mula oksiput melewati pemukaan bawah simfisis pubis, 

kemudian kepala muncul keluar akibat ekstensi.  
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f) Putar paksi luar 

Setelah kepala lahir, bayi berputar hingga mencapai 

posisi yang sama dengan saat ia memasuki pintu atas. 

Putaran paksi luar terjadi saat bahu engaged dan turun 

dengan gerakan kepala.  

g) Ekspulsi  

Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat 

keatas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan 

gerakan fleksi lateral kearah simfisis pubis. Ketika seluruh 

tubuh bayi keluar persalinan bayi telah selesai 

  (Bobak,2004;hal.152). 

2) Persalinan dibagi menjadi 4 kala sebagai berikut : 

a) Kala I ( Dimulai dari saat persalinan mulai sampai 

pembukaan lengkap). 

  Proses ini terbagi dalam 2 fase yaitu : 

(1) Fase Laten (8jam) serviks membuka sampai 3 cm 

(2) Fase Aktif (7jam) serviks membuka dari 3 samapai 10 

cm 

b) Kala II 

(1) Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi 

lahir. 

(2) Proses ini biasanya berlangasug 2jam pada primi dan 

1 jam pada multi. 
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c) Kala III 

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya 

plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. 

d) Kala IV 

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam 

pertama postpartum. 

(Wiknjosastro,2009,h;100-101). 

e. Tanda-tanda persalinan sebagai berikut : 

1) Ibu merasa ingin meneran 

2) Ibu merasa ada tekanan yang semakin meningkat pada rektum 

atau vaginanya. 

3) Perineum menonjol 

4) Vulva vagina dan sfinger anal membuka 

5) (Saifudin,2009;hal.341). 

f. Menurut APN (2008;h.77) langkah Asuhan persalinan normal 

adalah sebagai berikut : 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua. 

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

siap digunakan. Ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan 

tabung suntik steril sekali pakai. 

3) Mengenakan baju penutup. 

4) Melepaskan semua perhiasan, mencuci tangan dengan sabun 

dan air bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan 

handuk satu kali pakai. 

5) Memakai satu sarung tangan DTT unruk pemeriksaan dalam. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Septi Andriya Purwa, Kebidanan DIII UMP, 2014



39 
 

 
 

6) Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik, dan 

meletakan kembali di partus set. 

7) Membersihkan vulva dan perinium , menyeka dengan hati-hati 

dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang 

sudah di basahi air disinfeksi tingkat tinggi. Membuang sampah 

yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. 

8) Menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam 

untuk memastikan bahwa pembukaan servick sudah lengkap. 

Bila selaput ketuban belum pecah, sedangakan pembukaaa 

sudah lengkap maka lakukan amniotomi 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam 

larutan klorin. 

10) Memeriksa DJJ. 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan 

untuk meneran. 

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

letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan 

bayi. 

15) Meletakkan kain yang bersih di lipat 1/3 bagian, dibawah 

bokong ibu. 
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16) Membuka partus set. 

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

18) Saat kepala bayi membuka diameter 5-6 cm, lindungi perineum 

dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan 

yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan 

tidak menghambat kepala bayi, membiarkan kepala keluar 

perlahan-lahan, menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-

lahan. 

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

kain atau kasa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera 

proses kelahiran bayi. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua 

tanngan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu 

untuk meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut 

menariknya kearah bawah arcus pubis dan kemudian menarik 

ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai 

kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan. 

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati 

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga 
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tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior untuk 

mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya 

lahir. 

24) Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada 

di atas dari punggung kearah kaki bayi untuk menyangganya 

saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi 

dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 

25) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian 

meletakan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi 

sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, 

letakkan bayi ditemat yang memungkinkan). Bila bayi engalami 

asfiksia, lakukan resusitasi. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin/ i.m. 

27) Menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. 

Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kearah ibu 

dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah 

ibu). 

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

gunting dan memotong tali pusat antara dua klem tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang kering atau 

bersih, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat tetap 
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terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan nafas, ambil tindakan 

yang sesuai. 

30) Memberikan bayi kepaada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendaki. 

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi ke 

dua. 

32) Member tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 

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

oksitosin 10 unit IM di gluteus atau 1/3  atas paha kanan ibu 

bagian luar, setelah mngaspirasinya terlebih dahulu. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

35) Meletakan satu tangan diatas kain yang ada diperut ibu, tepat 

diatas tulangg pubis, dan mennggunakan tangan ini untuk 

melakukan palpasi kontrakksi dan menstabilkan uterus. 

Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. 

36) Menunggu uterus berkontraksi  dan kemudian melakukan 

peregangan kearah bawahh pada tali pusat dengan lembut. 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian baawah 

uterus dengan cara menekan uterus kearah atas dan belakang 

(dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu mencegah 

terjadinya penegangan tali pusat dan menunggu hingga 

kontraksi berikut mulai. (Jika uterus tidak berkontraksi, meminta 
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ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan 

rangsangan putting susu). 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

menarik tali pusat kea rah bawah dan kemudian kearah atas, 

mengikuti kurva jalan lahirr sambil meneruskan tekanan 

berlawanan arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10cm dari vulva. 

b) Jika plasenta tidak terlepas setelah melakukan penegangan 

talipusat selama 15 menit. 

c) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. 

d) Menilai kandung kemih dan dilakukan keteterisasi kandunng 

kemih dengan menggunakan teknik asptik jika perlu. 

e) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

f) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. (Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 

30 menit sejak kelahirkan bayi). 

38) Jika plasenta terlihat diintroitus vagina, melanjutnya kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang 

plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar 

plasenta hingga selaput ketuban trpilin. Dengan lembut 

perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. (Jika selaput 

ketuban robek, memakai sarung tangan disinfektan tingkat 

tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan 

seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forceps 
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disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan bagian 

selaput yang tertinggal). 

39) Segera setelah plasenta dan ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, meletakkan telapak tangan difundus dan melakukan 

masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga 

uterus berkontraksi (fundus menjadi keras). 

40) Memeriksa kedua isi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin da selaput ketubann untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan  utuh. Meletakkan 

plasenta didalam kantung plastic atau tempat khusus. (Jika 

uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 25 

detik mengambil tindakan yang sesuai). 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan 

baik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke 

dalam larutan klorin 0,5 %, membilas kedua tangan yng masih 

bersarung tngan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi 

dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. 

44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul 

mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 
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46) Melepaskan klem bedah dan meletakkan kedalam larutan klorin 

0,5 %. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48) Melanjutkan pemantuan kontraksi uterusdan perdarahan 

pervaginam : 

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

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan  yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia 

uteri. 

e) Jika ditemukan laserasi yang memrlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anastesi local dan menggunakan teknik 

yang sesuai. 

49) Mengajarkan pada ibu /keluarga bagaimana melakukan 

masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

50) Mengevaluasi kehilangan darah. 

51) Memeriksa tekanann darah, nadi, dan keadaan kandung kemih 

setiap 15 menit selama satu jam pertama pascapersalinan dan 

setiap 30 menit selama jam kedua pascapersalinan. 

a) Memeriksa temperature tubuh ibu setiap jam selama dua 

jam pertama pascapersalinan. 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang normal. 
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52) Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5% 

untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas 

peralatan setelah dekontaminasi. 

53) Membersihkan ibu dengan menggubakan air disinfeksi tingkat 

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. 

Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 

54) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan 

ASI .menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman 

dan makanan yang diinginkan. 

55) Mendekontaminasikan daerah yang digunakan untuk 

melahirkan dengan larutan klorin 0,5 % dan membilas dengan 

air bersih. 

56) Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5 %, 

membalikkan bagian dalam ke luar dan merndamnya dalam 

larutan klorin 0,5 % selama 10 menit. 

57) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

58) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang).  

3. BBL (Bayi Baru Lahir) 

a. Definisi  

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi 

belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat,pada usia 

kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan 

berat badan 2500-4000 gram, nilai APGAR> 7 dan tanpa cacat 

bawaan (Rukiyah,2013;h.2) 
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Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru mengalami 

proses persainan secara normal tanpa ada komplikasi apapun 

(Yulianti,2011;h.3) 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bayi baru 

lahir normal merupakan bayi yang baru saja lahir tanpa 

menggunakan alat bantu apa pun dengan usia kehamilan yang 

cukup tanpa mengalami komplikasi apapun. 

b. Tanda-tanda bayi baru lahir normal sebagai berikut : 

1) Appearance color(warna kulit) 

2) Seluruh tubuh kemerah-merahan 

3) Pulse( heart rate) atau frekuensi jantung >100x / menit, 

4) Grimance(reaksi terhadap rangsangan) 

5) Menangis 

6) Batuk / bersin 

7) Activity ( tonus otot) 

8) Gerakan aktif 

9) Respiration atau usaha menangis. 

 ( Yulianti,2013;h.2). 

c. Penampilan pada bayi baru lahir : 

1) Kesadaran dan reaksi terhadap sekelingnya,perlu dikurangi 

rangsangan terhadap reaksi terhadap rangsangan sakit, tau 

suara keras yang mengejutkan atau suara mainan. 

2) Keaktifan, bayi normal melakukan gerakan-gerakan tangan 

yang simetrispada waktu bangun. Adanya umor pada bibir, 

kakidan tanggan pada waktu menangis adalahnormal, tetapi 
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bila hal ini terjadi pada waktu tidur, kemungkinan gejala suatu 

kelainan yang perlu dilakukan pemriksaan lebih lanjut; 

3) Simetris, apakah secara keselurhan badan seimbang; kepala: 

apakah terlihat simetris, benjolan seperti tumor yang lunak di 

belakang atas yang menyebabkan kepala tampak lebih panjang 

disebabkan oleh proses kelahiran, benjolan pada kepala 

tersebut hanyaterdapat dibelahan kiri ataukanan saja, atau 

disisi kiri dan kanan dan kanan tetapi tidak melampaui garis 

tengah bujur kepala, penggukuran linkar kpala dapat ditunda 

sampai kondisi benjol (caput sucsedenaum) dikepala hilang 

dan jika terjadi moulase, tunggu hingga kepala bayi kembali 

pada bentuknya semula. 

4) Muka wajah: bayi tampak ekspresi; mata:perhatikan 

kesimetrisan antara mata kanan dan kiri,perhatikan adanya 

tanda-tanda perdarahan berupa bercak merah yang 

akanmenghilang dalamwaktu 6 minggu; 

5) Mulut: penampilannya harus simetris, mulut tidak mencucu 

seperti mulut ikan, tidak ada tanda kebiruan pada mulut bayi, 

saliva tidak terdapat pada bayi normal, bilaterdapat secret yang 

berlebhan, kmungkinan ada kelainan bawaan saluran cerna; 

6) Leher, dada, abdomen: melihat adanya cedera akibat 

persalinan; perhatikan adatidaknya kelainan pada pernapasan 

bayi, karena bayi biasanya bayi masih adapernapasan perut; 

7) Punggung; adanya benjolan atau tumor atau tulangpunggung 

dengan lekukan yang kurang sempurna; bahu, tangan, sendi, 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Septi Andriya Purwa, Kebidanan DIII UMP, 2014



49 
 

 
 

tngkai: perlu diperhatikan bentuk, gerakannya,faktur (bila 

ekstremitas lunglai/kurang gerak), farices ; 

8) Kulit dan kuku: dalam keadaan normal kulit berwarna 

kemeahan,kadang-kadang didapatkan kulit yang mengelupas 

ringgan,pengelupasan yang berlbihan harusdipikirkan 

kemungkinan adanya kelainan, waspada timbulnya kulit engan 

warna yag ta rata (“cutis marmorata”)ini dapat disebabkan 

karena temperatur dingin, telapak tanggan, telapak kaki atau 

kuku yang menjadi biru kulit menjadi pucat dan kuning, bercak-

bercak biru yang sering terdapat diekitar bokong(Monggolian 

spot)akan menghilang pada umur 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun; 

9) Kelancaran menghisap dan pencernaan: harus diperhatikan: 

tinja dan kemih: diharapkan keluar dalam 24 jampertama. 

Waspada bila  terjadi perutyang tiba-tiba membesar, tanpa 

keluarnya tinja,disertai muntah, dan mungkin dengan kulit 

kebiruan, harap segera konsultasi untuk pemeriksaan lebih 

lanjut, untuk kemungkinan Hirschprug/Congenital Megacolon; 

10) Refeks: refleks rooting, bayi menoleh keara benda yang 

menyentuh pipi;Refleks isap, terjadi apabila terdapatbenda 

menyentuh bibir, yang disertai refleks menelan Refleks Morro 

islsh timbulnya pergerakan tangan yang simetris seperti 

merangkul apabila kepala tiba-tiba digerakan; Refleks 

mengeluarkan lidah terjadi apabila diletakan benda didalam 

mulut yang sering ditafsirkan bayi menolak makanan/minuman. 
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11) Berat badan:sebaiknya tiap hari dipantau penurunan berat 

badan lebih dari 5% berat badan waktu lahir,menunjukan 

kekurangan cairan 

( Yulianti,2013,h.2-7). 

d. Penilaian 

Segera setelah lahir letakan bayi diatas kainbersih dan kering 

yang disiapkan diatas perutibu (bila tidak memungkinkan, letakkan 

didekat ibu misalnya diantaa kedua kaki ibu atau disebelah ibu) 

pastikan area tersebut bersih dan kering keringkan bayi tertama 

muka dan permukaan tubuh dan kain kering, hangat dan bersih. 

Kemudian langkah ke 2 penilaian awalsebagai berikut: (a) Apakah 

menangis kuat dan/atau bernapas tanpa kesulitan?; (b) Apakah 

bergerak dengan aktif atau lemas?; Jika bayi tidak bernafasatau 

megap-megap, atau lemah maka segera lakukan resusitasi bayi 

baru lahir(JNPK-KR,2007). 

Tabel 2.3 Nilai Apgar 

Skor 0 1 2 
Appearence color  
(warna kulit) 
 
Pulse (heart rate) atau 
frekuensi jantung  
 
Grimace (reaksi terhadap 
rangsangan) 
 
Activity (tonus otot) 
 
 
Respiration (usaa nafas) 

Pucat 
 
 
Tidak 
ada 
 
 
Tidak 
ada 
 
 
Lumpuh 
 
 
Tidak 
ada 
 

Badan merah, 
ekstremitas biru 
 
<100 x/menit 
 
 
 
Sedikitgerakan 
mimik 
 
 
Ekstremitas dalam 
fleksi sedikit 
 
Lemah, tidak teratur 

Seluruh tubuh 
kemerah-merahan 
 
>100 x/menit 
 
 
 
Menagis,batuk/bersin 
 
 
Gerakan aktif 
 
 
Menagis kuat 
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e. Perawatan pada bayi baru lahir 

Setelah bayi lahir pertolongan yang dilakukan dapat 

membantu adaptasi bayi terhadap dunia di luar uteri meliputi yaitu 

sebagai berikut: 

1) Setelah bayi lahir nilai pernapasan secara tepat, letakkan bayi 

dengan handuk diatas perut ibu 

2) Melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan alat 

penjepit ataupun benang katun steril 

3) Membersihkan dengan kasa atau kain yang bersih dan kering 

bagian dari wajah bayi agar jalan udara tidak terhalang, periksa 

ulang pernapasan bayi, sebagian besar bayi akan menangis 

atau bernapas secara spontan dalam waktu 30 detik setelah 

lahir. 

4) Memberikan salep mata ( eritromisin 0,5%) atau tetrasiklin 1% ) 

untuk pencegahan penyakit mata akibat klamidia (penyakit 

menular seksual ) 

5) Melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada bayi, melakukan 

penimbangan berat badan serta pengukuran tubuh bayi untuk 

mengetahui adanya kelainan pada bayi. 

6) Melakukan perawatan lain sepert dalam waktu 24 jam dan 

sebelum ibu dan bayi dipulangkan kerumah diberikan imunisasi 

BCG, polio dan hepatitis B. 

7) Memberitahukan pada orang tua tanda – tanda bahaya bayi 

seperti sulit bernapas atau pernapasannya lebih dari 60 

kali/menit, terdapat warna kekuningan, kebiruan atau pucat 
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terutama pada 24 jam pertama pada kulit tubuh bayi, 

kemerahan pada tali pusat disertai bengkak, keluar nanah dan 

berbau busuk, serta menganjurkan orang tua untuk segera 

membawa bayi mereka kepetugas kesehatan apabila 

menemukan adanya tanda bahaya. 

8) Mengajarkan orang tua cara merawat bayi dan melakukan 

perawatan harian untuk bayi baru lahir, meliputi : 

9) Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam, mulai 

dari hari pertama secara teratur 

10) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat, dan kering serta 

menggantyi popok secara rutin untuk menjaga kenyamanan 

dan kesehatan bayi 

11) Menjaga tali pusat agar tetap dalam keadaan bersih dan kering 

untuk menghindari infeksi 

(Sondakh, 2013; h.159-161) 

f. Mekanisme Kehilangan Panas 

a. Keringkan bayi segera setelah bayi lahir untkmencegah 

terjadna evaporasi dengan menggunakan handuk atau kain 

(menyeka tubuh bayi juga termasuk rangsangan taktil 

untukmembantu mulai pernapasan). 

b. Selimuti tubuh bayi dengan kain bersihdan hangat segera 

setelah mengeringan tubuh bayi dan memotong tali pusat. 

Sebelumnya ganti handuk atau kain yang telah digunakan 

untuk mengeringkan tubuh bayi.kain basah didekat bayi dapat 

menyerap panas tbuhbayi melalui radiasi. 
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c. Selimut bagian kepaa karena keala merupakan permukaan 

tubuh yang relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan 

panas jika tidak ditutupi. 

d. Anjurkan ibu untuk memeluk dan mnyusui bayinya. Sebaiknya 

pemberan ASI hars dalam waktu 1 jam pertama kelahiran. 

e. Tematkan bayi dilingkungan yang hangat, yang paling ideal 

adalah bersama ibunya agarmenjaga kehangatan tubuh bayi, 

mendorong ibu agar segera menyusui bayinya, dan mencegah 

paparan infeksi pada bayi. 

f. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. 

g. Sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahuu selmuti 

bayidengan kain yang kering dan bersih. 

h. Berat badan bayi dapat dinilai dari selisih berat bayi dikurangi 

dengan kain selimut bayi yangdigunakan. Bayi sebaiknya 

dimandikan sedikitnya 6 jam setelah lahir. 

i.  Sebelum dimandikan periksa bahwa suhu tubuh bayi stabil 

(suhu aksila antara 36,5oC-37,5oC,jika suhu tubuh bayi masih 

dibawah batas noral maka selimuti tubuh bayi dengan longgar, 

tutupi bagan kpala, tempatkan bersama dengan ibunya (skinto 

skin), tunda Mmemandikan bayi sampai suhu tubuhnya stabil 

dalam waktu satu jam. Tunda juga untukmemandikan bayi jika 

mengalami gangguan pernapasan. Ruangan untuk 

memandikan bayi harus hangat dan tidak ada tiupan angin. 

Mandikan bayi secara cepat dengan airbersih dan hangat. 

Setelah bayi dimandikan, segera keringan dan selimuti kembali 
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bai, kemudian berikan kepada ibunya untuk disusui dengan 

ASI(Rukiyah,2011,h;10-11). 

g. Manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir : 

Langkah I  :  Pengkajian Data 

  Melakukan pengkajian dengan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan bayi 

baru lahir. Pengkajian pada bayi baru lahir dibagi 

dalam 2 bagian yaitu pengkajian segera setelah bayi 

lahir, dan pengkajian keadaan fisik untuk memastikan 

bayi dalamkeadaan normal atau mengalami 

komplikasi. 

Langkah II  :  Diagnosa, Masalah dan Kebutuhan Bayi Baru Lahir 

  Melakukan identifikasi secara benar terhadap 

diagnosa, maslah dan kebutuhan bayi baru lahir 

berdasarkan data-data yang elah dilakukan. Contoh 

diagnosa misalnya bayi cukup buan sesuai masa 

kehamilan dengan asfiksia, atau bayickupbulan kecil 

masa kehamilan dengan hipotermia. Sedangkan 

masalah misalnya ibu kurang informasi, ibu tidak 

PNC, ibu post section sesarea, gangguanmaternal 

lainnya.untuk kebutuhan sepertijagalah agar bayi 

tetap kering dan hangat, usahakan agar ada kontak 

kulit antara ibu dan bayi sesegara mungkin. 
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Langkah III :  MengidentifikasiDiagnosa dan Potensial Masalah. 

  Mengidentifikasi diagnosa atau masalahpotensial 

yang mungkin terjadi berdasarkan masalah atau 

diagnosa yang sudah teridentifikasi. Misalnya untuk 

diagnosa potensial yaitu hipotermi potensial 

menyebabkan gangguan pernapasan, hipoksia 

potensial menyebabkan asidosis, atau hipoglikemi 

potenial menyebabkan hipotermi. 

Langkah IV :  Identifkasi Tindakan Segera. 

  Mengidentifikasi perlunyatindakan segera oleh bidan 

atau dokter atau untuk dikonsultasikan atau ditangani 

bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain 

sesuai dengan kondisi bayi. Isalnya bila bayi tidak 

bernapas dalam waktu 30 detik, segera cari bantuan 

dan mulailah langkah-langkah resusitasi pada bayi 

tersebut. 

Langkah V  :  Merencanakan Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir. 

  Merencanakan asuhan yang menyeluruh yang 

rasional dan sesuai dengan temuan dari langkah 

sebelumnya. 

Langkah VI  : Implementasi Asuhan Bayi Bar Lahir. 

  Melaksanakan rencana asuhan pada bayi baru lahir 

secara efsien dan aman, yaitumisalnya : 

  Mempertahankan suhu tubuh bayi agar tetap 

hangat,dengan memastikan bayi tetap hangat dan 
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terjadi kontak antara kulit bayi dan ibu, gantilah kain 

dan handuk yang basah dan bungkus dengan selimut 

yang kering dan bersih. 

Langkah VII: Evaluasi. 

  Melakukan efaluasi keefektifandari asuhan yang 

dibrikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan 

bantuan, apakah benar-benar telah terpengarhi 

sesuai dengan kebutuhan bayi baru 

lahirsebagaimanatelah diidentifikasididalam diagnosa 

dan masalah (Yulianti,2010;h.16) 

4. NIFAS 

a. Definisi 

Masa nifas ( puerperineum) adalah masa pulih kembali, 

mulai dari persalinan selesai hingga alat-alat kandungan kembali 

seperti prahamil. Lama masa nifas ini, yaitu 6-8 minggu 

(Bahiyatun,2009;h.2) 

Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran 

plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil, Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 

minggu(Saleha,2009;h.14). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan masa 

nifas adalah masa pemulihan setelah persalinan selama kurang 

lebih 6-8 minggu. 
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b. Nifas dibagi menjadi 3 periode yaitu sebagai berikut : 

1) Puerperium dini yaitu kepulihan ketika ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan. 

2) Puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat 

genetal 

3) Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih 

dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu 

persalinan mempunyai komplikasi 

(Bahiyatun,2009;h.2). 

c. Perubahan fisiologis masa nifas 

1) Uterus 

Perubahan pada uterus segera setelah kelahiran bayi, 

plasenta, dan selaput janin, beratnya sekitar 1000 gram. Berat 

uterus menurun sekitar 500 gram pada akhir minggu pertama 

pascapartum dan kembali pada berat yang biasanya pada saat 

tidak hamil yaitu 70 gram pada minggu kedelapan 

pascapartum. Proses perubahan pada uterus ini dikarenakan 

adanya involusi yaitu penurunan uterus dari rongga perut ke 

rongga panggul. Segera setelah ibu selesai proses persalinan, 

tinggi fundus uteri (TFU) terletak sekitar dua per tiga hingga tiga 

per empat bagian atas antara simpisis pubis dan umbilikus. 

Letak TFU kemudian naik, sejajar dengan umbilikus dalam 

beberapa jam, TFU terletak tetap kira – kira sejajar (satu ruas 

jari dibawah) umbilikus selama satu atau dua hari dan secara 

bertahap selama satu atau dua hari dan secara bertahap turun 
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kedalam panggul sehingga tidak dapat dipalpasi kembali diatas 

simpisis pubis setelah hari kesepuluh pascapartum. (Varney, 

2006; h. 959) 

Tabel 2.4 Perubahan Ukuran dan berat uterus 

Involusi TFU Berat uterus 

Bayi lahir Setinggi pusat, 2 jari 
dibawah pusat 

1000 gr 

1 minggu Pertengahan pusat 
simfisis 

750 gr 

2 minggu Tidak teraba diatas 
simfisis 

500 gr 

6 minggu Normal  50 gr 
8 minggu Normal tapi sebelum 

hamil 
30 gr 

 

2) Lochea 

Lochea adalah istilah dari cairan atau sekret dari uterus 

yang keluar melalui vagina selama masa puerperium atau 

masa nifas, macam – macam lokia tersebut adalah : 

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

dan desidua. Lokia rubra merupakan lokia yang pertama kali 

keluar segera setelah persalinan, lokia rubra mulai keluar 

hingga dua sampai tiga hari pertama pascapartum. (Varney, 

2006; h. 960) 

b) Lochea sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah dan 

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

persalinan. (Siti saleha, 2009;h.54 - 58) 

c) Lochea serosa mulai terjadi sebagai bentuk yang lebih pucat  

dari lokia rubra, serosa, dan merah muda. Lochea ini 

berhenti sekitar tujuh hingga delapan hari kemudian dengan 
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warna merah muda, kuning, atau putih hingga transisi 

menjadi lokia alba. Pada lokia serosa terutama mengandung 

cairan serosa, jaringan desidua, leukosit dan eritrosit. 

(Varney, 2006; h. 960) 

d) Lochea alba mulai terjadi sekitar hari kesepuluh 

pascapartum dan hilang sekitar periode dua hingga empat 

minggu. Warna Lochea alba putih krem dan terutama 

mengandung leukosit dan sel desidua. 

Pada Lochea yang dikeluarkan oleh ibu selama masa nifas 

mempunyai karakteristik khas yaitu baunya, Lochea dengan 

bau tajam adalah Lochea serosa. Pada ibu nifas mengeluarkan 

Lochea sedikit saat berbaring dan mengeluarkan darah lebih 

banyak atau mengeluarkan bekuan darah yang kecil saat 

bangkit dari tempat tidur. Terjadinya pengeluaran darah yang 

banyak karena  adanya penggumpaln darah di forniks vagina 

atas saat ibu mengambil posisi rekumben. (Varney, 2006; h. 

960). 

3) Endometrium 

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya trombosis, 

degenerasi dan nekrosis di tempat implantasi plasenta. Pada 

hari pertama tebal endometrium 2,5 mm, mempunyai 

permukaan yang kasar akibat pelepasan desidua dan selaput 

janin. Setelah tiga hari mulai rata, sehingga tidak ada 

pembentukan jaringan parut pada bekas implantasi plasenta. 
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4) Serviks 

Pasca persalinan serviks menjadi sangat lembek, kendur, 

dan terkulai. Serviks tersebut bisa melepuh dan lecet, terutama 

dibagian anterior. Serviks akan terlihat padat yang 

mencerminkan vaskularitasnya yang tinggi, lubang serviks 

lambat laun mengecil,. Rongga leher serviks bagian luar akan 

membentuk seperti keadaan sebelum hamil pada saat empat 

minggu postpartum. 

5) Vagina 

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerpurium 

merupakan suatu saluran yang luas berdinding tipis. Secara 

berangsur – angsur luasnya berkurang, tetapi jarang sekali 

kembali seperti ukuran seorang nulipara. Rugae timbul kembali 

pada minggu ketiga. Himen tampak sebagai tonjolan jaringan 

yang kecil, yang dalam proses pembentukan berubah menjadi 

karunkulae mitiformis yang khas bagi wanita multipara.  

6) Payudara atau mammae 

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses laktasi 

terjadi secara alami. Proses menyusui mempunyai dua 

mekanisme fisiologis yaitu produksi susu dan sekresi susu atau 

let down. Sampai hari ketiga setelah melahirkan efek prolaktin 

pada payudara mulai bisa dirasakan. Pembuluh darah 

payudara menjadi bengkak terisi darah, sehingga timbul rasa 

hangat, bengkak, dan rasa sakit. Sel – sel acini yang 

memproduksi ASI juga mulai berfungsi. Ketika bayi menghisap 
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puting, refleks saraf merangsang lobus posterior pituitari untuk 

menyekresi hormon oksitosin. Oksitosin merangsang refleks let 

down (mengalirkan), sehingga menyebabkan ejeksi ASI melalui 

sinus aktiferus payudara ke duktus yang terdapat pada puting. 

Isapan bayi yang dilakukan secara teratur dapat merangsang 

sel sel acini dalam menghasilkan ASI lebih banyak. (Siti saleha, 

2009;h.54 - 58) 

7) Sistem endokrin 

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat 

perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormon – 

hormon yang berperan dalam proses tersebut. 

a) Oksitosin 

Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang. 

Isapan bayi saat menyusui dapat merangsang produksi ASI 

dan sekresi oksitosin. Hal tersebut membantu uterus kembali 

kebentuk normal. 

b) Prolaktin 

Hormon ini berperan dalam pembesaran payudara untuk 

merangsang produksi susu. Pada wanita yang menyusui 

bayinya kadar prolaktin tetap tinggi dan pada permulaan ada 

rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. (Siti saleha, 

2009;h.60) 

c) Estrogen dan progesteron 

Pada wanita yang menyusui dan tidak menyusui akan 

mempengaruhi lama datangnya menstruasi. Seringkali 
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menstruasi pertama bersifat anovulasi yang dikarenakan 

rendahnya kadar estrogen dan progesteron. ( Eny Retna, 

2008;h.83). 

d. Tujuan asuhan masa nifas 

1) Memulihkan kesehatan umum penderita seperti : menyediakan 

makanan umum penderita, mengatasi anemia, dan mencegah 

infeksi. 

2) Mempertahankan kesehatan psikologis. 

3) Mencegah infeksi dan komplikasi. 

4) Memperlancar pembentukan air susu ibi (ASI) 

5) Mengajarkan ibu untuk melaksanakan perawatan mandiri 

sampai masa nifas selesai dan memelihara bayi dengan baik, 

sehingga bayi dapat mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal (Bayihatuan,2009;h.2-3). 

e. Peran dan tanggung jawab bidan sebagai berikut : 

1) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu nifas. 

2) Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada 

masa nifas. 

3) Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas 

masalah. 

4) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana. 

5) Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah 

diberikan. 

6) Membuat rencana tindak lanjut asuha kebidanan bersama klien 

( Bayihatun,2009;h.3) 
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f. Kebijakan program nasional masa nifas adalah sebagai berikut : 

1) Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan): 

Tujuan : 

a) Mencegah perdarahan masa nifas akibat atonia uteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan 

rujuk jika perdarahan berlanjut. 

c) Memberi konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga mengenai cara mencegah perdarahan masa nifas 

akibat atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Melakukan hubungan antara ibu dan  bayi baru lahir 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah 

hipotermia. 

g) Petugas kesehatan yang menolong persalinan harus 

mendampingi ibu dan bayi lahir selam 2 jam pertama 

setelah kelahian atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan 

stabil 

2) Kunjungan II ( 6 hari setelah persalinan) : 

Tujuan : 

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya demam 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat 
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d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada 

bayi,perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan 

merawat bayi sehari-hari 

3) Kunjungan III ( 2 minggu setelah persalinan) 

Tujuan :  

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal, tidak ada bau.  

b) adanya demam 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada 

bayi, perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan 

merawat bayi sehari-hari. 

4) Kunjungan IV ( 6 minggu setelah persalinan) 

Tujuan : 

a) Mengkaji tentang kemungkinan penyulit pada ibu. 

b) Memberi konseling keluarga beremcana (KB) secara dini. 

(Bahiyatun,2009,h;4) 
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5. KELUARGA BERENCANA (KB) 

a. Definisi  

Menurut WHO KB adalah tindakan yang membantu individu / 

pasutri untuk mendapatkan obyek-obyek tertentu, menghindari 

kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan keahiran yang tidak 

diingnkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan 

jumlah anak dalam keluarga (Anggraini,2011,h;47). 

KB adalah upaya untuk mencegah terjadi kehamilan yang 

bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen dan merupakan 

salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Saefudin, 

2009;h,55) 

Dari beberapa pengertian diatas KB adlah suatu upaya 

untuk mencegah terjadinya kehamilan dan dapat membantu 

menentukan jumlahanak. 

1) Tujuan KB antara lain adalah sebagai berikut : 

a) Tujuan KB secara umum 

adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan 

sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan 

kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 

sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

b) Tujuan KB berdasarkan Renstra 2005-2009 meliputi : 

(1) Keluarga dengan anak ideal. 

(2) Keluarga sehat 

(3) Keluarga berpendidikan. 

(4) Keluarga sejahtera. 
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(5) Keluarga bertahanan. 

(6) ( Anggraini,2011;h.48) 

2) Dampak program KB meliputi : 

a) Penurunan angka kematian ibu dan anak. 

b) Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 

c) Peningkatan kesejahteraan keluarga. 

d) Peningkatan derajat kesehatan. 

e) Peningkatan mutu dan pelayanan KB-KR. 

f) Peningkatan sistem pengolaan dan kapasitas SDM 

g) Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam 

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan 

lancar. 

(Angreani,2011;h.49). 

b. Macam-macam bentuk KB meliputi : 

1) Metode Kontrasepsi Alamiah meliputi : 

a) KB kalender ( Ogino Knaus) 

Kalender adalah salah satu alat kontrasepsi atau 

untuk menghindari proses kehamilan. KB kalender 

merupakan sejenis pil nyang h Marus diminum selama 30 

hari penuh, kemungkinan kehamilan akan terjadi. 

b) Metode Suhu Basal Tubuh. 

Suhu basal adalah suhu tubuh sebelum ada aktifitas 

apapun, basanya diambil pada saat bangun tidur dan 

belum meinggalkan tempat tidur. Suhu basal tubuh akan 
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meningkat setelah ovulasi dan pencatatan  suhu basal 

dilakukan setiap hari pada sebuah tabel / kertas grafik. 

c) Metode Lendir Serviks / Metode Ovulasi Billings ( MOB). 

Keluarga berencana alamiah (KBA) metode ovulasi 

billings (MOB ) adalah cara metode lendir seviks yang 

terjadi pada perubahan kadar estrogen (Varney 2007). 

2) Metode Symphhotermal. 

Metode ini menggabungkan kedua metode diatas. 

Selanjutnya wanita disuru h mencari tanda-tanda ovulasi 

lainnya yaitu nyeri perut ( cramps), spotting dan perubahan 

posisi serta konsistensi serviks (Angraeni,2011;h78-93). 

a) Kontrasepsi Hormonal meliputi : 

(1) Suntik 

Jenis-jenis: 

(a) Suntikan / bulan, contoh : cyclofem. 

(b) Suntikan / 3 bulan, contoh : depo provera, 

depogeston 

Obat injeksi beserta dosisnya meliputi : 

(a) Depo provera ( 3 ml/ 150 mg atau 1 ml/ 150 mg) 

yang diberikan setiap 3 bulan ( 12 minggu). 

(b) Noristeran ( 200 mg) deberikan setiap 2 bulan ( 8 

minggu) 

(c) Cyclofem  (25mg) medroksi progesteron asetat dan 

(5 mg)  estrogen sipionat diberikan setiap bulan. 

(Angreani,2012;h.133) 
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(2) Pil Oral  Kombinasi (POK) 

Pil oral kombinasi adalah pil kontrasepsi yang 

mencegah terjadinya ovulasi dan mempunyai efek lain 

terhadap traktus genetalis, seperti menimbulkan 

perubahan-perubahan pada lendir serviks, pada 

motilitas tuba fallapii dan uterus. 

Keuntungan : memilih efektifitas bila digunakan 

setiap hari , resiko terhada kesehatan sangat kecil ,tidak 

mengganggu hubungan seksual dan Siklus haid menjadi 

teratur, banyaknya darah haid berkurang 

Kerugian :mahal danmembosankan karena harus 

menggunakan setiap hari, mual terutama 3 bulan 

pertama, pusing, nyeri payudara (Angraeni,2012;h.142-

143). 

3) Metode Amenorea Laktasi ( MAL) 

Metode amenorea laktasi (Mal) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian air susu ibu( Asi). 

a) Keuntungan kontrasepsi: 

(1) Efektivitas tinggi ( keberhasilan 98% pada emam bulan 

pascapersalinan). 

(2) Segera efektif. 

(3) Tidak mengganggu senggama 

(4) Tidak ada efekn samping secara sistemik 

(5) Tidak perlu pengawasan medis 

(6) Tidak perlu obat atau alat 
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(7) Tanpa biaya 

b) Keuntungan non kontrasepsi 

Untuk bayi : 

(1) Mendapatkan kekebalan pasif ( mendapatkan antibodi 

perlindungan lewat ASI) 

(2) Sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk 

tumbuh kembang bayi yang optimal. 

(3) Terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari 

air, susu lain atau formula atau alat minum yang dipakai. 

Untuk ibu: 

(1) Mengurangiperdarahan pascapersalinan 

(2) Mengurangi risiko anemia 

(3) Meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi 

c) Kerugian : 

(1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30menit pasca persalinan 

(2) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi social 

(3) Tidak melindungi terhadap penyakit IMS termasuk virus 

hepatitis B/HBV dan HIV/AIDS 

d) Indikasi MAL : 

(1) Ibu yang menyusui secara eksklusif 

(2) Bayi berumur kurang dari 6 bulan 

(3) Ibu belum mendaatkan haid sejak melahirkan. 

e) Kontraindikasi MAL : 

(1) Sudah mendapat haid sejak setelah bersalin 
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(2) Tidak menyusui secara eksklusif 

(3) Bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan. 

(4) Bekerja dan terpisah dati bayi lebih lama dari 6 jam. 

f) Menurut Prawirohardjo (2010;h.1) metode Amenorea Laktasi 

( MAL) sebagai andalan cara kontrasepsi  

Metode amenorea laktasi (MAL) sangat efektif untuk 

mencegah kehamilan (pencegahan 98% jika dilkasanakan 

secara benar pada 6 bulan pertama pascapersalinan) : 

eklusif ASI ( lebih dari 8x sehari);pencegahan 93% jika 

dilaksanakan sampai 12 bulan pascapersalinan). 

Pada perpanjangan masa menyusui petugas kesehatan 

dapat meyakinkan bahwa wanita tersebut tidak akan hamil 

bila sampai 6 bulan pascpersalinan melaksanakan MAL 

dengan baik. Untuk klien yang akan memakai kontrasepsi 

jangka panjang (suntikan, AKDR) dan sudah lebih dari 6 

bulan pascapersalinan disarankan untuk dilakukakn 

pemeriksaan dalam guna menyingkirkan kehamilan.  

g) Instruksi kepada klien yang harus dilakukan : 

(1) Seberapa sering menyusui 

Bayi disusui secara on demand (kebutuhan bayi). 

Biarkan bayi menghisap dari satu payudara sebelum 

memberikan payudara lain,supaya bayi mendapatkan 

cukup banyak susu akhir (hind milk). Bayi hanya 

membutuhkan sedikit ASI dari payudara berikut atau 

sama sekali tidak memerlukan lagi. Ibu dapat memulai 
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dengan memberikan payudara lain pada waktu 

menyusui berikutnya sehingga kedua payudara 

memproduksi banyak susu. 

(2) Biarkan bayi menghisap sampai dia sendiri yang 

melepaskan hisapannya 

(3) Susui bayi ibu ibu juga pada malam hari karena 

menyusui waktu malam membantu mempertahankan 

kecukupan persediaan ASI. 

(4) Bayi terus disusukan walau ibu/bayi sedang sakit 

(5) ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin 

(6) Kapan mulai memberikan makanan padat sebagai 

makanan pendamping ASI. Selama bayi tumbuh dan 

berkembang dengan baik serta kenaikan berat badan 

cukup, bayi tidak memerlukan makanan selain ASI 

sampai dengan umur 6 bulan. 

(7) Apabila ibu menggantikan ASI dengan minuman atau 

makanan lain,bayi akan menghisap kurang sering dan 

akibatnya menyusui tidak lagi efektif sebagai metode 

kontrasepsi. 

(8) Haid 

Ketika ibu mulai dapat haid lagi, itu pertanda ibu 

sudah subur kembali dan harus segera mulai 

menggunakan metode KB lain. 

(Handayani,2010;h.67-70) 
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4) AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kuit) 

AKBK merupakan kontrasepsi jenis lain yang bersifat 

hormonal. 

a) Cara kerja AKBK : 

Lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses 

pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi 

implamantasi dan dapat menekan ovulasi. 

b) Keuntungan kerja AKBK : 

Daya guna tinggi,perlindungan jangka panjang ( sampai 5 

tahun), tidak memerlukan pemeriksaan dalam, dan tidak 

mengganggu ASI Ekonomis. 

c) Kerugian kerja AKBK : 

(1) Membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insersi 

dan pencabutan. 

(2) Dapat mempengaruhi baik penurunan maupun kenaikan 

berat badan 

(3) Nyeri kepala 

(4) Nyeri payudar 

(5) Pusing 

(6) Perasaan mual. 

     ( Angreani, 201h.193-200). 

d) Menurut Prawirohardjo (2010;h.13) prosedur penapisan klien 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 Prosedur Penapisan Klien 

 
 
 
 

B. PENERAPAN ASUHAN KEBIDANAN 

1. Data Subjektif 

a. Biodata 

1) Nama 

Identitas dimulai dengan Nama pasien, yang harus lengkap: 

Nama depan, Nama tengah (bila ada), Nama keluarga dan 

Nama panggilan akrab. (Matondang, 2009; h.4) 

2) Umur 

Penting dikaji karena salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

kondisi ibu. USIA ibu kurang dari 19 tahun dan USIA ibu lebih 

dari 35 tahun termasuk resiko tinggi dalam kehamilan 

(Manuaba, 2010; h.243) 

 

 

 

Prosedur KBA/MA
L 

Metode 
barier 
(kondom) 

Metode 
hormonal 
(pil  
kombinasi, 
pil progestin 
/suntikan/ 
implan) 

AKDR Kontap 
Wanita/ 
pria 

Penapisan 
Produksi 

Tidak Tidak Ya Ya Ya 

Seleksi ISR/IMS 
risiko tinggi 

Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan Tidak Tidak Tidak Ya - 
Wanita umum - - Tidak Ya Ya 
Abdomen - - Tidak Ya Ya 
Pemeriksaan 
Spekulum 

- Tidak Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan 
Dalam 

- Ya Tidak Ya Ya 

Pria(lipat paha,penis, 
testis,skrotum 

- Tidak - - Ya 
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3) Pendidikan 

Perlu dikaji untuk mengetahui tingkat pendidikan pasien dan 

memudahkan dalam pemberian informasi dan pedekatan 

selanjutnya yang berhubungan dengan kehamilan. 

4) Pekerjaan 

Perlu dikaji karena ibu yang bekerja cenderung lelah fisik atau 

stress, sehingga berpotensi mengalami persalinan preterm 

(Cuningham 2006 h.771).  

5) Suku bangsa  

Perlu dikaji karena prilaku seseorang tentang kesehatan dan 

penyakit sering berhubungan dengan agama dan suku bangsa 

(Matondang, 2009; h.6) 

6) Agama 

Kepercayaan dan tradisi dapat menghambat perilaku hidup 

sehat (Matondang, 2009; h.6) 

7) Alamat 

Perlu dikaji untuk mengetahui tentang keadaan dan kondisi 

tempat tinggalnya. (Varney, 2006; h.11) 

b. Alasan Datang 

Perlu dikaji untuk mengetahui alasan datang ke petugas kesehatan, 

(Davey, 2005 h.5) 

c. Keluhan Utama 

Perlu dikaji merupakan dasar utama untuk memulai evaluasi masalah 

pasien (Wlliams, 2005 h.23). 
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d. Riwayat Kesehatan 

1) Riwayat kesehatan dahulu 

  Data yang perlu dikaji adalah penyakit yang pernah di derita baik 

itu pada masa kanak-kanak  dan masa dewasa, penyakit Spesifik 

seperti diabetes mellitus, penyakit jantung dan penyakit menular 

HIV/AIDS, tuberkolosis. Yang dapat berakibat terjadinya resiko 

tinggi pada kehamilan (Varney,2006 h.32) 

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Data-data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya 

dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya 

pengaruh penyakit keluarga terhadap gangguan kesehatan pasien 

dan bayinya, apabila ada penyakit keluarga yang menyertainya. 

e. Riwayat  Obstetri 

1) Riwayat Haid  

Perlu dikaji untuk mengetahui tentang usia saat menarche, 

frekuensi, lamanya, sifat darah yang keluar, dismenorhe, HPHT 

dan HPL (Varney, 2006; h.33) Umur kehamilan dapat diketahui 

berdasarkan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) dan HPL 

digunakan untuk mengetahui perkiraan persalinan (Varney, 2006; 

h.790). 
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2) Riwayat Kehamilan,persalinan, nifas yang lalu 

Perlu dikaji untuk mengetahui keadaan kesehatan ibu selama 

hamil, ada atau tidaknya penyakit, upaya mengatasi penyakit 

tersebut. Pada persalinan penyulit dalam persalinan, 

caramelahirkan, siapa yang menolong dalam persalinan. Dan 

penyulit-penyulit dalam nifas (Matondang, 2009; h.13) 

3) Riwayat Kehamilan sekarang 

Perlu dikaji untuk mendeteksi komplikasi, beberapa ketidak 

nyamanan dan keluhan yang dialami pasien (Varney, 2006 h.525) 

f. Pola Kebutuhan Sehari- hari 

1) Nutrisi 

Untuk mengetahui pola makan dan minum selama hamil dan 

makanan apasaja yang dikonsumsi. Pada dasarnya dianjurkan 

mkan empat sehat Lima sempurna. Nilai gizi dapat ditentukan 

dengan bertambahnya berat badan 6,5 sampai 15 kg selam hamil. 

Karena bertambahnya berat badan terlalu besar dan kurang Akan 

berakibat terjadinya penyulit pada kehamilan (Manuaba, 2010; h 

117) 

2) Eliminasi 

Untuk mengetahui kebiasaan buang air kecil maupun buang 

air besar, Pada ibu hamil TM I dan TM III Akan terjadi sering 

kencing (Nekturia) karena semakin membesarnya uterus sehingga 

menekan kandung kemih (Varney, 2006 h.538). 
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3) Istirahat 

Perlu dikaji jadwal tidur dan istirahat, Karena istirahat dan 

tidur teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani 

untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan janin 

(Manuaba, 2010; h.122). 

4) Pola Aktifitas 

Perlu dikaji, Karena semakin tua kehamilan aktifitas bekerja 

harus makin dikurangi dan bekerjalah sesuai dengan kemampuan. 

(Manuaba, 2010; h.117).Olahraga saat hamil dianjurkan adalah 

jalan-jalan waktu pagi hari untuk ketenangan dan mendapatkan 

udara Segar (Manuaba 2010; h.120). 

5) Personal Hygiene 

Perlu Dikaji untuk menegtahui apakah ibu menjaga Personal 

hygiene atau tidak, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan ibu. 

(Varney 2006; h.646). 

Perlu pengawasan gigi saat hamil, karena sering terjadi 

karies gigi yang berkaitan dengan emesis-hiperemesis 

gravidarum, hopersalivasi dapat menimbulkan timbunan kalsium di 

sekitar gigi (Manuaba 2010; h.122). 

6) Hubungan seksual 

Perlu dikaji, Hamil bukan halangan untuk melakukan 

hubungan seksual.Hubungan seksual disarankan untuk dihentikan 

apabila ada indikasi (Manuaba 2010; h.120). 
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2. Data Obyektif 

a. Pemeriksaan Umum 

1) Keadaan umum 

Keadaan umum pasien dapat diketahui dengan Cara kesan 

keadaan sakit, posisi pasien, kesadaran dan kesan status gizi 

(Matondang, 2009; h.22). 

2) Tingkat Kesadaran 

Menilai kesdaran ibu yaitu dengan melihat 

Composmentis : Sadar penuh 

Apatis : Acuh tak acuh 

Somnolen : Selalu ingin tidur, mengantuk tetapi dapat 

mengikuti perintah sederhana ketika 

dirangsang. 

Delirium : Kesadaran menurun serta kacau motoric, 

berontak, teriak. 

Sopor : Sangat sulit untuk dibangunkan, tidak 

konsisiten. 

Semikomatosa  : Reaksi terhadap nyeri saja, tidak mengikuti 

perintah atau tidak berbicara koheren. 

Koma : Kesadaran hilang dan tidak  berespon 

pada setiap stimulus (Matondang 2009; h.33). 
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3) Tanda-tanda Vital 

a) Nadi 

Pemeriksaan nadi sebaiknya dilakukan pada keempat 

ekstremitas. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup frekuensi 

atau laju nadi, irama, isi atau kualitas dan ekualitas nadi. 

b) Tekanan darah 

Ideal pengukuran tekanan darah pada pasienyaitu pada 

keempat ekstremitas. Pengukuran pada satu ekstremitas 

dibenarkan apabila pada palpasi teraba denyut nadi yang 

normal. Keadaan pasien pada waktu pengukuran tekanan 

darah dapat mempengaruhi hasil dan penilaiannya. 

c) Pernapasan 

d) Suhu tubu 

4) Berat Badan 

Untuk mengetahui penambahan berat badan ibu. Pada wanita hamil 

normalnya 6,5 kg sampai 15 kg (Manuaba,2010; h.117).  

5) Tinggi Badan 

Untuk Mengetahui tinggi badan pasien normal atau tidak, normalnya 

lebih dri 145 cm. Apabila ibu mempunyai tinggi badan kurang dari 

145 cm dapat dicurigai ibu memiliki panggul sempit (Manuaba,2008; 

h.30). 

6) LILA 

Ukuran normalnya adalah 23,5 cm atau lebih, perlu ditanyakan 

untuk mengetahui status gizi ibu. Apabila ibu mempunyai LILA 
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kurang dari 23,5 cm maka dapat dicurigai bahwa ibu mengalami 

kekurangan energy kronik (Matondang 2009; h.33). 

7) Status Present 

Bentuk kepala  : Untuk mengetahui bentuk kepala ibu mesochepal 

Muka : Pada ibu hamil biasanya akan muncul cloasma 

gravidarum (Sarwono 2008;h179). 

Mata : Untuk mengetahui keadaan sclera normal atau 

tidak dan keadaan mata normal. 

Hidung : Untuk mengetahui keadaan dan bentuk hidung. 

Mulut : Melihat keadaan bibir, gigi dan gusi, lidah. Selama 

hamil sering terjadi karies berkaitan dengan 

emesis - hipergravidarum, hipersalivasi dapat 

menimbulkan timbunan kalsium disekitar gigi 

(Manuaba 2010; h.122). 

Telinga : Untuk mengetahui keadaan telinga luar, saluran   

telinga, gendang telinga, dan pendengaran, pada 

ibu hamil TM III 

Leher : Untuk mengetahui adan pembesaran kelenjar 

thyroid atau tidak, 

Payudara : Pada kehamilan payudara akan membesar dan  

tegang dan tampak lebih kehitaman, areola hiper 

pigmentasi, glandula montgomeri tampak lebih 

jelas, putting susu menonjol (Kusmiyati et al, 2009; 

h.57). 
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Abdomen : Untuk mengetahui ada strie gravidarum dan linea 

nigra. Melihat bentuk membesarnya uterus apakah 

sesuai dengan usia kehamilan.Serta menentukan 

TFU pada ibu hamil TM III (Kusmiyati et al, 2009; 

h.67). 

Genetalia : Melihat bentuk, warna, pembengkakan, luka, 

varises, pengeluaran cairan (warna, konsistensi, 

jumlah).  Pada kehamilan TM III keadaan 

genetalia normal (Kusmiyati et al, 2009; h.57). 

Ekstermitas : Atas : Untuk melihat adanya oedem pada jari. 

  Bawah : Untukmelihat adanya oedem pada 

pergelangan kaki, refleks tendon dalam kuadrisep 

(kedutan lutut), Varises dan tanda homans jika 

ada indikasi (Varney, 2006; h.530). 

8) Status Obstetri 

Proses observasi untuk mengetahui bagian tubuh untuk mendeteksi 

karakteristik normal atau tanda fisik yang signifikan dan palpasi 

untuk menyentuh bagian tubuh untuk membuat suatu pengukuran 

(Mutaqin, 2011, h; 12-14). Observasi atau palpasi untuk merasakan 

gerakan janin, mengukur TFU dan menentukan letak, presentasi, 

posisi (Varney, 2006; h.527). 

TFU 

TFU memberi manfaat untuk mengukur tinggi janin dan memberikan 

informasi tentang pertumbuhan progesif janin dan untuk mendeteksi 

masalah yang terkait dengan tinggi fundus (Varney, 2006; h.527). 
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Memperkirakan usia kehamilan dengan menggunakan Mc.Donald 

(Manuaba, 2008; h.163). 

a) Palpasi 

Leopold I  : Untuk menentukan tinggi fundus uteri, bagian janin 

dalam fundus, letak kepala atau bokong dengan 

satu tangan difundus dan tangan lain di atas 

simfisis. 

Leopold II : Untuk menentukan bagian apa yang berada 

disamping, punggung teraba rata seperti papan, 

ektermitas teraba kecil-kecil. 

Leopold III : Untuk Menentukan bagian terbawah janin apakah 

sudah masuk atau masih bisa digoyang. 

Leopold IV : Untuk mementukan bagian terbawah janin dan 

berapa jauh janin sudah masuk pintu atas panggul 

 (Manuaba, 2010; h.116-117). 

b) Auskultasi 

Untuk mendengarkan denyut jantung janin, normalnya 120 

sampai 160 detak permenit (Prawirohardjo, 2009; h.95). 

c) Taksiran Berat Janin 

Janin aterm saat usia kehamilan 36 minggu sampai 42 mingggu 

dan memiliki berat janin normal sekitar 2500 sampai 3000 gram. 

(Manuaba, 2010; h.100). Jika berat janin kurang dari 2500 

termasuk berat badan lahir rendah/premature (Varney, 2006; 

h.523). 
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d) Umur Kehamilan 

Untuk menentukan usia kehamilan dapat dilakukan dengan 

menghitung hari pertama haid terakhir dengan rumus naegle, 

menghitung dengan TFU, menghitung gerakan janin pertama kali 

dirasakan, mendengarkan denyut jantung janin, 

memperhitungkaan masuknya kepala ke pintu atas panggul dan  

mempergunakan USG (Manuaba, 2010; h.128). 

9) Pemeriksaan Penunjang 

a) Darah Hb 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, 

yaitu pada trimester I dan trimester III. Dengan pertimbangan 

bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia. Hasil 

pemeriksaan darah dengan Hb sahli dapat digolongkan sebagai 

berikut: Hasil Pemeriksaan 

Hb Sahli Hb  11 gr % tidak anemia 

9- 10 gr % anemia ringan 

7- 8 gr % anemia sedang 

<7 gr % anemia berat 

 (Manuaba, 2010; h.239). 

b) Pemeriksaan Urine 

Untuk mengetahui kandungan protein atau glukosa di dalamnya 

(Varney, 2006; h.531). Pada pemeriksaan urin menggunakan 

reagen dipstick jika ditemukan hasil positif maka itu menandakan 

terjadi pre eklmapsi sedangka pemeriksaan glukosa di lakukan 
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untuk mendiagnosa adanya diabetes pada kehammilan (Walsh , 

2007; h.133). 

c) Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 

Pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnostic dengan 

menggunakan gelombang ultrasonic untuk mempelajari fungsi 

dan morfologi suatu organ. Pada kehamilan TM I digunakan untuk 

penentuan adanya kehamilan intrauterine, penentuan adanya 

denyut jantung janin, pepentuan usai kehamilan, penentuan 

kehamilan kembar, terduga kehamilan mola. Pemeriksaan USG 

pada TM II dan TM III yaitu untuk Penentuan usia 

kehamilan,evaluasi pertumbuhan janin dan kesejahteraasn janin, 

terduga kelainan volume cairan amnion, ketuban pecah  dini atua 

persalinanpreterm, terduga solusio plasenta atau plasenta previa. 

Pemeriksaan USG diagnostic Cara scanning bersifat aman dan 

noninvasive. Sejauh ini tidka ada kontraindikasi untuk 

pemeriksaan USG dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2009; h.252). 

3. Assessment  

Diagnosa kebidanan dari data dasar hasil analisis dan interpretasi 

dari data subjektif dan objektif yang akan diproses menjadi masalah 

atau diagnosis.(Varney 2006; h.27) NY_G_P_A umur_tahun, 

hamil_minggu janin tunggal hidup intrauterine letak memanjang dalam 

kehamilan cukup bulan. 

1) Masalah 

2) Diagnosa Potensial 
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Untuk mengetahui komplikasi yang dapat di alai seorang wanita hamil 

TM II yaitu terjdai persalinan preterm, kehamilan ganda, perdarahan 

pervaginam, perdarahan solutis plasenta, kehamilan dengan 

ketubanpecah dini, kehamilan dengan preklampsi-eklampsi 

(Manuaba, 2009; h 93-108). 

3) Identifikasi Kebutuhna Akan Tindakan Segera Atau Kolaborasi dan 

Konsultasi 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan dokter sesuai 

dengan kondisi klien (Varney, 2006; h.27). 

4. Planning  

Menurut Varney (2006; h.531) pengembangan rencana asuhan yang 

komprehensif pada ibu hamil mencakup komponen berikut: 

a. Penentuan kebutuhan untuk melakukan tes laboratorium atau tes 

penunjang lain untuk menyingkirkan, atau membedakan antara 

berbagai komplikasi yang mungkin timbul. 

b. Penentuan kebutuhan untuk melakukan konsultasi dengan dokter. 

c. Menentukan tindakan intruksional untuk memenuhi kebutuhan 

pembelajaran. 

d. Penentuan kebutuhan untuk mengatasi ketidaknyamanan atau upaya 

terapi lain. 

e. Penentuan kebutuhan pengobatan. 

f. Penentuan untuk melakukan konseling 

g. Penentuan tindakan intruksional untuk memenuhi kebutuhan 

pembelajaran. 
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h. Penjadwalan kunjungan ulang berikutnya.  

5. Implementasi 

Menurut Varney (2006; h.513) Langkah-langkah penatalaksanaan 

bergantung pada data dasar yang di peroleh dan assessment. Pada 

proses penatalaksanaan mencakup hal-hal berikut: 

a. Menentukan normal tidaknya kondisi kehamilan dari data yang 

diperoleh. 

b. Membedakan antara ketidaknyamanan yang umum dialami pada saat 

hamil dan komplikasi yang mungkin terjadi. 

c. Mengidentifikasi tanda dan gejala penyimpangan yang mungkin dari 

kondisi normal atau komplikasi. 

6. Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses tahap akhir dari rangkaian proses asuhan 

kebidanan Menurut Varney. Pada langkah ini untuk memeriksa apakah 

rencana asuhan yang dilakukan benar-benar mencapai tujuan. Yaitu 

memenuhi kebutuhan ibu, seperti yang diidentifikasi pada diagnosis 

(Varney, 2006; h.27). 
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