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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUN TEORI 

1. KEHAMILAN  

a. Definisi Kehamilan 

 Kehamilan adalah dimulai konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 

hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamialan dibagi 

dalam tiga triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi 

sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulanke empat smapai 6 bulan, 

triwulan ketiga dari bulan ketujuh samapai 9 bulan (Saifuddin, 2009; 

h. 89).  

 Menurut Mochtar, masa kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan 

(minggu) atau 10 bulan. Kehamilan dibagi atas tiga triwulan, triwulan 

pertama antara 0-12 minggu, triwulan kedua antara 12-28 minggu, 

dan triwulan ketiga 28-40 minggu. 

b. Menurut Mochtar (2012; h.35 – 37) tanda dan gejala kehamilan yaitu  

1) Tanda-tanda presumptif. 

(a) Amenorea (tidak mendapat haid) 

Wanita harus mengetahui tanggal hari tertama haid terakhir 

(HT) supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan taksiran 

tanggal persalinan (TTP), yang dihitung dengan 
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menggunakan rumus dari Neagele: TTP=(hari HT+7) dan 

(bulan HT-3) dan (tahun HT+1). 

(b) Mual dan muntah. 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan. 

Karena sering terjadi pada pagi hari, disebut morning 

sickness (sakit pagi). Apabila timbul mual dan muntah 

berlebihan karena kehamilan, disebut hiperemesis 

gravidaru.  

(c) Mengidam. 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu 

pada bulan-bulan triwulan pertama.  

(d) Pingsan. 

Jika berada ditempat-tempat ramai dan sesak wanita hamil 

dapat pingsan. 

(e) Tidak ada selera makan. 

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, 

kemudian nafsu makan timbul kembali. 

(f) Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri. 

Disebabkan pengaruh esterogen dan progesteron yang 

merangsang duktus dan alveoli payudara. 

2) Tanda-tanda kemungkinan hamil. 

(a) Perut membesar. 

(b) Uterus membesar, terjadi dalam perubahan besar dan 

konsistensi rahim. 
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(c) Tanda hegar, ditemukan servik dan uteri yang lunak pada 

pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4 sampai 6 

minggu. 

(d) Tanda chadwick, perubahan warna menjadi kebiruan yang 

terlihat diporsio, vagina dan labia. 

(e) Tanda piskacek, pembesaran dan pelunakan rahim kesalah 

satu sisi rahim yang berdekatan dengan tuba uterina, 

biasanya tanda ini ditemukan di usia kehamilan 7-8 minggu. 

(f) Kontraksi-kontraksi kecil uterus jika dirangsang. 

(g) Teraba ballotement. 

(h) Reaksi kehamilan positif. 

3) Tanda pasti hamil. 

(a) Gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa dan diraba, juga 

bagian-bagian janin. 

(b) Denyut jantung janin dapat didengar dengan stetoskope 

dan dopler. 

(c) Terlihat tulang-tulang janin dalam foto ronsen. 

c. Perubahan fisiologis menurut Mochtar (2012; h.29). 

1) Perubahan pada sistem reproduksi  

a) Uterus  

b) Ukuran uterus pada kehamilan cukup bulan 30 X 25 X 20 cm 

dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. 

c) Berat uterus naik secara luar biasa, dari 30 gram menjadi 

1000 gram pada akhir kehamilan (40 pekan). 
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d) Bentuk dan konsistensi pada bulan-bulan pertama 

kehamilan, bentuk rahim seperti buah alpukat, pada 

kehamilan 4 bulan rahim berbentuk bulut, dan pada akhir 

kehamilan berbentuk seperti bujur telur.  

e) Posisi rahim dalam kehamilan: 

Pada 4 bulan kehamilan rahim tetap barada dalam rongga 

pelvis. 

Setelah itu mulai memasuki rongga perut yang dalam 

pembesarannya dapat mencapai batas hati.  

2) Indung telur (ovarium). 

a) Ovulasi terhenti. 

b) Masih terdapat korpus luteum graviditas sampai 

terbentuknya uri yang mengambil alih pengeluaran 

estrogen dan progesteron. 

c) Vagina dan vulva  

Karena pengarus estrogen terjadi perubahan pada vagina 

dan vulva akibat hipervaskularisasi, vagina dan vulva 

terlihat lebih merah atau kebiruan. Wana livid pada vagina 

dan porsio servik disebut tanda chadwick. 

d) Dinding perut 

Pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan 

menyebabkan robrknya serabut elastis dibawah kulit 

sehingga timbul stiae gravidarum. Jika terjadi peregangan 

yang hebat, misalnya pada hidramion dan kehamilan 
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ganda dapat terjadi hernia. Kulit perut pada linea alba 

bertambah pigmentasinya dan disebut linea nigra. 

d. Perubahan pada organ dan sistem lainnya  

1) Sistem sirkulasi darah  

 Volume darah total dan plasma darah naik pesat sejak trimester 

pertama. Volume darah akan bertambah banyak kira-kira 25 %, 

dengan puncaknya pada kehamilan 32 minggu, diikuti 

pertumbuhan curah jantung yang meningkat sebanyak ± 30 % 

(Mochtar, 2012; h. 30). 

2) Protein darah gambaran dalam serum berubah, jumlah protein, 

hemoglobin, dan albumin menurut dalam triwulan pertama dan 

meningkat secara bertahap pada akhir kehamilan (Mochtar, 

2012; h. 30). 

3) Hitung jenis dan hemoglobin hematokrit cenderung menurun 

karena kenaikan relatif volume plasma darah. Jumlah eritrosit 

cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan transpor o ² 

yang sangat diperlukan selama kehamilan (Mochtar, 2012; h. 30-

31). 

4) Nadi dan tekanan darah. Tekanan darah arteri cenderung 

menurun, kemudian akan naik lagi sperti pra-hamil. Tekanan 

vena dalam batas-batas normal pada ekstremitas atas dan 

bawah, cenderung naik setelah trimester pertama. Nadi biasanya 

naik, nilai rata-ratanya 84 per menit (Mochtar, 2012; h. 31). 
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5) Jantung. Pompa jantung mulai naik kira-kira 30 % setelah 

kehamilan 3 bulan, dan menurun lagi pada minggu-minggu 

terakhir kehamilan (Mochtar, 2012; h. 31). 

6) Sistem pernapasan.  

 Wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak dan pendek 

napas. Hal itu disebabkan oleh usus yang tertekan kearah 

diafragma akibat pembesaran rahim. Kapasitas vital paru sedikit 

meningkat selama hamil. Seorang wanita hamil selalu bernapas 

lebih dalam. Yang lebih menonjol adalah pernafasan dada 

(Mochtar, 2012; h. 31). 

7) Saluran pencernaan.  

 Pada trimester pertama timbul keluhan mual muntah. 

Tonus otot dan saluran pencernaan melemah sehingga motilitas 

dan makanan akan lebih lama berada dalam saluran makanan. 

Resorpsi makanan baik, tetapi akan timbul obstipasi. Gejala 

muntah biasanya sering terjadi pada pagi hari (Mochtar, 2012; h. 

31). 

e. Tanda bahaya kehamilan  

Menurut (KemenKes, 2013; h. 31) Tanda-tanda bahaya yang perlu 

diwaspadai adalah : 

1) Sakit kepala lebih dari biasa  

2) Perdarahan pervaginam 

3) Gangguan penglihatan  

4) Pembengkakan pada wajag/tangan 
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5) Nyeri abdomen 

6) Mual dan muntah berlebihan 

7) Demam 

8) Janin tidak bergerak sebanyak biasanya  

f. Ketidaknyamanan kehamilan 

1. Trimester I  

a) Nausea 

 Nausea metupakan masalah umum yang dialam oleh lebih 

dari sebagian hingga tiga perempat wanita hamil. Pada 

kenyataannya nausea dan muntah menjadi salah satu tanda 

praduga kehamilan. Jumlah puncak nausea pada wanita 

hamil adalah pada usia kandungan 11 minggu dengan rata-

rata antara lima hingga enam minggu (Varney, 2006; h. 536). 

b) Salivasi berlebihan  

Dapat disebebkan oleh peningkatan keasaman didalam 

mulut. Pada wanita yang mengalami saliva biasanya juga 

mengalami mual, kondisi ini berlangsung terus-menerus dan 

menjadi suatu siklus karena bukan saja saliva yang 

berlebihan untuk menghindari nausea juga mengakibatkan 

mereka menelan lebih sedikit makanan sehingga jumlah 

saliva didalam mulut meningkat (Varney, 2006; h. 537). 

c) Keletihan 

Keletihan merupakan ketidaknyaman yang terbatas dan 

hilang  pada akhir trimester pertama. Keletihan  
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diakibatkan oleh penurunan drastis laju metabolisme dasar 

pada awal kehamilan, tetapi alasan hal ini terjadi masih 

belum jelas. Dugaan lain adalah bahwa peningkatan 

progesteron memiliki efek menyebabkan tidur (Varney, 2006; 

h. 537-538). 

d) Nyeri punggung bagian atas 

Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester 

pertama akibat peningkatan ukuran payudara, yang 

membuat payudara menjadi berat. Hal ini merupakan salah 

satu tanda praduga kehamilan (Varney, 2006; h. 538). 

e) Leokorea  

Leokorea adalah sekresi vagina dalam jumlah besar, 

dengan konsistensi kental atau cair yang dimulai pada 

trimrster pertama. Sekresi ini bersifat asam akibat 

pengubahan sejumlah besar glikogen pada sel epitel vagina 

menjadi asam akibat perubahan laktat. Meski hasil ini 

berfungsi melindungi ibu dan janin dari kemungkinan infeksi 

yang mengancam, tetapi hasil ini merupakan medium yang 

dapat mempercepat pertumbuhan organisme yang 

bertangungjawab terdapat terjadinya vaginitis (Varnaey, 

2006; h. 538). 

f) Peningkatan frekuensi berkemih  

Meningkatnya frekuensi berkemih selama trimester 

pertama terjadi akibat peningkatan berat pada fundus uterus. 
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Peningkatan berat pada fundus uterus ini membuat istmus 

menjadi lunak ( tanda hegar menyebabkan antefleksi pada 

uterus yang membesar (Varney, 2006; h. 538). 

2. Trimester II  

a) Nyeri ulu hati  

 Merupakan ketidaknyamanan yang mulai timbul menjelang 

akhir trimester kedua dan bertahan hingga trimester ketiga. 

Penyebab ulu hati yaitu relaksasi sfingter jantung pada 

lambung akibat pengaruh yang ditimbulkan peringatan 

jumlah progesteron, penurunan motilitas gastrointestinal 

yang terjadi akibat relaksasi otot halus yang kemungkinan 

disebabkan peningkatan jumlah progesteron dan tekanan 

uterus, dan tidak ada ruang fungsional untuk lambung akibat 

perubahan temapat dan penekanan oleh uterus yang 

membesar (Varney, 2006; h. 538). 

b) Konstipasi  

 Konstipasi dapat terjadi pada ibu hamil trimester ke dua 

atau ke tiga. Konstiasi diduga terjadi akibat penurunan 

peristaltis yang disebabkan relaksasi otot polos pada usus 

besar ketika terjadi peningkatan jumlah progesteron (Varney, 

2006; h. 539). 

c) Hemoroid  

 Hemoroid sering didahului oleh konstipasi. Oleh karena itu, 

semua penyebab konstipasi berpotensi menyebabkan 
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hemoroid. Progesteron juga menyebabkan relaksasi dinding 

vena dan usus besar. Pembesaran uterus juga 

mengakibatkan peningkatan tekanan, secara spesifik juga 

secara umumpada vena hemoroid (Varney, 2006; h. 539). 

d) Kram tungkai 

 Disebabkan oleh uterus yang membesar memberi tekanan 

baik dari sembuluh darah panggul, sehingga mengganggu 

pada sirkulasi, atau pada saraf sementara saraf ini melewati 

foramen obturator dalam perjalanan menuju ekstremitas 

bagian bawah (Varney, 2006; h. 540). 

e) Varises  

 Varises dapat disebebkan oleh gangguan sirkulasi vena 

dan peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian 

bawah. Perubahan ini diakibatkan penekanan uterus yang 

membesar pada vena panggul saat wanita tersebut duduk 

atau berdiri dan penekanan pada vena kava inferior saat ibu 

hamil berbaring (Varney, 2006; h. 540). 

f) Insomnia  

 Insomnia pada wanita hamil maupun tidak hamil dapat 

disebabkan oleh sejumlah penyebab, seperti kekhawatiran, 

kecemasan, terlalu gembira menyambut acara keesokan 

hari. Bagaimanapun wanita hamil, memiliki tambahan alasan 

fisik sebagai penyebab insomnia. Hal ini meliputi 

ketidknyamanan akibat uterus yang membesar, 
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ketidaknyamanan selma kehamilan , dan pergeraan janin, 

terutama jika janin tersebut aktif (Varney, 2006; h. 541).  

3. Trimester III 

a) Sesak napas 

 Merupakan ketidaknyamanan yang terbesar yang dialami 

pada trimester ketiga . Selama periode ini uterus akan 

mengalami pembesaran hingga terjadi penekanan diafragma 

(Varney, 2006; h. 543). 

b) Kesemutan  

 Gejala ini biasanya dimulai pada trimester kedua dan 

ketiga, gejala-gejala ini biasanya terjadi pada malam hari dan 

akan berakhir dengan sendirinya dua minggu pascapartum. 

Penatalaksanaan dirancang untuk meringankan gejala dan 

dilakukan dengan membuat pergelangan tangan untuk 

mempertahankannya pada posisi netral dan tetap digunakan 

saat tidur (Varney, 2006; h. 543). 

g. Jadwal pemeriksaan kehamilan menurut Mochtar (2012; h. 38). 

1) Pemeriksaan pertama kali yang ideal adalah sedinimungkin 

ketika haid terlambat satu bulan. 

2) Periksa ulang 1 X sebulan sampai kehamilan 7 bulan. 

3) Periksa 2 X sebulan sampai kehamilan 9 bulan. 

4) Periksa ulang setiap minggu sesudah kehamilan 9 bulan. 

5) Periksa khusus jika ada keluahn-keluhan yang lain. 
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h. Tujuan asuhan antenatal 

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan 

ibu dan tumbuh kembang bayinya. 

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, 

dan sosial ibu dan bayi. 

3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi 

yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit 

secara umum, kebidanan dan pembedahan. 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal 

mungkin. 

5) Mempersiapkan ibu agar nifas berjalan normal dan pemberian 

ASI eksklusif. 

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

i. Pelayanan/ asuahan standar minimal termasuk ‟10 T‟  

1) Timbang berat badan. 

2) Ukur tekanan darah. 

3) Nilai status gizi (ukur LILA). 

4) Ukur tinggi fundus uteri. 

5) Tentukan presentasi janin dan DJJ. 

6) Pemberian imunisasi tetanus teksoid (TT) lengkap. 

7) Pemberian tamblet zat besi, minimum 90 tablet selama 

kehamilan. 
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8) Pemeriksaan laboratorium (rutin dan khusus) 

9) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. 

10) Tatalaksana penanganan khusus. 

(KEMENKES RI, 2012). 

j. Komplikasi dalam kehamilan  

1) Mola Hidatidosa 

Kehamilan mola adalah suatu kehamilan yang ditandai 

dengan hasil konsepsi yang tidak berkembang menjadi embrio 

setelah fertilisasi (Yulaikhah, 2009; h. 90). 

2) Hyperemesis Gravidarum 

Hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah 

berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan 

sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk karena 

terjadi dehidrasi. (Mochtar, 2011; h.141). 

3) Preeklamsia  

Preeklamsia dan eklamsia adalah kumpulan gejala yang 

timbul pada ibu hamil, bersalin, dan selama masa nifas, yang 

terdiri atas trias gejala yaitu hipertensi, proteinuria, dan edema, 

kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma. (Yulaikhah, 2009; 

h.95). 

4) Abortus 

Keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup diluar kandungan (Mochtar, 2011;h.150).  
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Menurut Mochtar (2011; h.151) abortus dibagi menjadi 5,   

diantaranya yaitu : 

a) Abortus imminens 

 Menurut Mochtar (2011; h.151) abortus imminens adalah 

keguguran mengancam,keguguran belum terjadi sehingga 

kehamilan dapat dipertahankan. 

b) Abortus insipien 

 Menurut Mochtar (2011; h. 151-152) abortus insipien 

adalah proses keguguran yang sedang berlangsung. 

Sedangkan menurut Prawiroharjo (2009; h. 496) abortus 

abortus insipiens adalah abortus yang sedang mengancam 

yang ditandai dengan servik mendatar dan ostium uteri 

membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih berada dikavum 

uteri dan dalam proses pengeluaran.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa abortus 

insipiens adalah proses keguguran yang sedang berlangsung 

dengan ditandai adanya serviks mendatar dan ostium uteri 

membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih berada di kavum 

uteri. 

c) Abortus inkompletu 

 Menurut Prawiroharjo (2009; h.496) abortus inkompletu 

adalah sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri 

dan masih ada yang tertinggal. Sedangkan menurut Mochtar 

(2011; h. 152) abortus inkompletus adalah hanya sebagian 
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dari hasil konsepsi yang dikeluarkan, yang tertinggal adalah 

desidua atau plasenta. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa abortus inkompletus adalah pengeluarah sebagian 

hasil konsepsi dan plasenta masih tertinggal. 

d) Abortus kompletus 

 Menurut Prawiroharjo (2009; h. 496) abortus kompletus 

adalah seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri 

pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin 

kurang dari 500 gram. Sedangkan menurut Mochtar (2011; h. 

152). 

 Abortus kompletus adalahseluruh hasil konsepsi telah 

dikeluarkan (fetus dan desidua), sehingga rongga rahim 

kosong. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa abortus 

kompletus adalah seluruh hasil konsepsi (fetus dan desidua) 

telah keluar dari kavum uteri. 

5) Missed abortion 

Missed abortion adalah keadaan dimana janin yang telah 

mati masih berada di dalam rahim (Mochtar, 2011; h. 152). 

6) Plasenta Previa 

Plasenta previa adalah plasenta dengan implantasi di 

sekitar segmen bawah Rahim sehingga dapat menutupi 

sebagian atau seluruh ostium uteri internum (Yulaikhah, 2009; h 

109). 
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7) Solusio Plasenta 

Solusio Plasenta adalah terlepasnya plasenta sebelum 

waktunya dengan implantasi normal pada kehamilan lebi dari 28 

minggu (Yulaikhah, 2009; hal. 113). 

8) Ketuban Pecah Dini (KPD) 

KPD adalah pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda 

persalinan, dan setelah ditunggu satu jam belum ada tanda 

persalinan. Waktu sejak pecah ketuban sampai terjadi kontraksi 

Rahim disebut periode laten (Yulaikhah, 2009;  h. 116). 

k. Asuhan kehamilan  

Asuhan antenatal adalah upaya preventif program pelayanan 

kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal 

melalui serangkaian kegiatan pemantuan rutin selama kehamilan 

(Prawirohardjo, 2011; h. 278). 

l. Tujuan Pemeriksaan dan Pengawasan Ibu Hamil 

Tujuan secara umum dari pemeriksaan dan pengawasan ibu hamil 

adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak 

selama dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, sehingga 

didapatkan ibu dan anak yang sehat (Mochtar, 2012; h. 38). 

Tujuan khusus dari pemeriksaan dan pengawasan ibu hamil adalah:  

1) Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin 

dijumpai dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. 
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2) Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin 

diderita sedini mungkin. 

3) Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. 

4) Memberikan nasehat-nasehat tentang pola hidup sehari-hari dan 

keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas dan laktasi 

(Mochtar, 2012; h. 38). 

m. Pemeriksaan Ibu Hamil (Varney) 

1) Anamnesa 

Anamnesa identitas dan suami : nama, umur, agama, 

pekerjaan, alamat dan sebagainya. 

Anamnesa umum:Tentang keluhan-keluhan, nafsu makan, tidur, 

miksi, defekasi, perkawinan dan sebagainya.Tentang haid, 

kapan mendapat haid terakhir (HPHT). Tentang kehamilan, 

persalinan, keguguran dan kehamilan ektopik atau kehamilan 

mola sebelumnya. 

2) Inspeksi dan Pemeriksaan Fisik Diagnostik 

Pemeriksaan seluruh tubuh secara baik meliputi: tekanan 

darah,nadi,suhu,pernapasan,jantung,paru paru, dan sebagainya. 

3) Perkusi 

Tidak begitu banyak artinya, kecuali bila ada suatu indikasi. 

4) Palpasi 

Ibu hamil disuruh berbaring terlentang, kepala dan bahu 

sedikit lebih tinggi dengan memakai bantal. Pemeriksa berdiri di 

sebelah kanan ibu hamil. Dengan sikap hormat lakukanlah 
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palpasi bimanual terutama pada pemeriksaan perut dan 

payudara. Palpasi perut untuk menentukan. Besar dan 

konsistensi rahim, bagian-bagian janin, letak dan presentasi, 

Gerakan janin, Kontraksi rahim Braxton-Hicks dan his. Manuver 

Palpasi Menurut Leopold : 

(a) Leopold I: 

Menentukan letak kepala atau bokong, satu tangan di fundus 

dan tangan yang lain diatas simfisis. 

(b) Leopold II: 

Menentukan letak punggung, dengan satu tangan menekan 

di fundus. 

(c) Leopold III: 

Menentukan bagian terbawah janin.Menentukan letak 

punggung, dengan pinggir tangan kiri diletakkan tegak di 

tengah perut. 

(d) Leopold IV: 

Menentukan bagian terbawah janin apa dan berapa jauh 

sudah masuk pintu atas panggul ( PAP ) (Mochtar, 2012; h. 

340). 

5) Auskultasi 

Monoaural (stetoskop obstetrik) untuk mendengarkan denyut 

jantung janin (DJJ). Yang kita dengarkan adalah :  

(a) Dari janin: Djj pada bulan 4-5 normalnya 120-160x/menit, 

Bising tali pusat, Gerakan dan tendangan janin 
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(b) Dari Ibu: Bising rahim (uterine souffle), Bising aorta, 

Peristaltik usus 

2.  Persalinan  

a. Definisi Persalinan  

 Menurut Mochtar, suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin 

dan uri) yang dapat hidup ke dunia luar, dari hamil melalui jalan lahir 

atau dengan jalan lain. Persalinan 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 komplikasi baik pada ibu maupun 

pada janin Menurut Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung persalinan adalah 

serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang 

cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan plasenta dan 

selaput janin dari tubuh ibu (Prawirohardjo Sarwono, 2006; h. 100). 

b. Tanda-tanda permulaan persalinan  

1) Lightening yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul, 

terutama pada primigravida, pada multipara haltersebut tidak 

begitu jelas. 

2) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 

3) Sering buang air kencing atau sulit berkemih karena kandung 

kemih tertekan oleh bagian bawah janin. 

4) Perasaan nyeri diperut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-

kontraksi lemah uterus. 
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5) Servik menjadi lembek, mulai mendatar dan sekresinya 

bertambah, mungkin bercampur darah (Mochtar, 2002; hal. 70). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan  

Menurut Manuaba (2010; h. 169) faktor-faktor yang berperan 

dalam persalinan meliputi : Power (His/kontraksi otot rahim, 

kontraksi otot dinding perut, kontraksi diafragma pelvis atau 

kekuatan mengejan, keregangan dan kontraksi ligamentum 

rotundum), passenger (janin dan plasenta), passage (jalan lahir 

lunak dan jalan lahir tulang), psikis. 

d. Teori Terjadinya Persalinan 

1) Teori keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam 

batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi 

sehingga persalinan dimulai (Manuaba, 2010; h. 168). 

2) Teori penurunan hormon 

Hormon progesteron menurun menjadikan otot rahim 

sensitif terhadap oksitosin, akibatnya otot rahim mulai 

berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron 

(Manuaba, 2010; h. 168). 

Menurut mochtar 2012, 1-2 minggu sebelum partus mulai 

terjadpenurunan kadar hormon esterogen dan progesteron. 

Progesteron bekerja sebagai penenang otot otot rahim, karena 

itu maka dari itu akan terjadi kekejangan pembuluh darah yang 

menimbulkan his pada saat progrsteron turun. 
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3) Teori oksitosin 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior, 

perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat 

mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi 

kontraksi. Dengan menurunnya konsentrasi progesteron akibat 

tuanya kehamilan maka oksitosin dapat meningkatkan 

aktivitasnya sehingga persalinan dapat mulai (Manuaba, 2010; h. 

168). 

4) Teori pengaruh prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningkat pada usia kehamilan 

15 minggu yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian 

prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim 

sehingga hasil konsepsi dikeluarkan dan dapat dianggap pemicu 

terjadinya persalinan (Manuaba, 2010; h. 168). 

5) Teori Hipotalamus hipofisis dan glandula suprarenalis  

Teori ini sering menunjukkan kelambanan persalinan 

karena tidak terbentuk hipotalamus, pemberian kartokosteroid 

dapat menyebabkan maturitas janin, induksi persalinan. Dari 

percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara 

hipotalamus-hipofisis dengan mulainya persalinan, serta 

glandula suprenalis merupakan pemicu terjadinya persalinan 

(Manuaba, 2010; h. 168). 
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6) Teori plasenta menjadi tua 

Penuaan plasenta akan menyebabkan turunya kadar 

esterogen dan progesteron  sehingga terjadi kekejangan 

pembuluh darah. Hal ini akan mengakibatkan kontraksi rahim 

(Mochtar, 2012; h. 70). 

7) Induksi Partus 

Partus dapat ditimbulkan dengan gagang laminaria yang 

dimasukkan bertujuan untuk merangsang pleksus franken 

hauser, dapat juga dengan amniotomi/ pemecahan ketuban 

serta dapat dengan tetesan oksitosin melalui pemberian infus 

(Mochtar, 2012; h. 70). 

e. Tahapan persalinan  

Fase persalinan terdiri dari 4 kala  

Kala 1 waktu untuk pembukaan servik smapai dengan pembukaan 

lengkap, kala 2 pengeluaran janin yaitu sewaktu uterus dengan 

kekuatan his ditambah kekuatan mengedan mendorong janin keluar 

hingga lahir, kala 3 waktu untuk pelepasan dan pengeluaran uri, dan 

kala 4 yaitu mulai dari lahirnya uri, selama 1-2 jam (Mochtar, 2002; 

h. 71). 

1) Kala 1 (kala pembukaan) 

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir 

bercampur darah karana servik mulai membuka dan mendatar. 

Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler di sekitar 
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kanalis servik akibat prgeseran ketika servik mendata dan 

membuka (Mochtar, 2002; h. 71). 

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase  

(a) Fase laten adalah pembukaan servik yang berlangsung 

lambat sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam. 

(b) Fase aktif adalah berlangsung selama 6 jam, dan dibagi 

menjadi 3 subfase yaitu : 

(c) Periode akselerasi, berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 

4 cm. 

(d) Periode dilatasi maksimal selam 2 jam, pembukaan 

berlangsung cepat menjadi 9 cm. 

(e) Periode deselerasi berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10 cm (Mochtar, 2002; h. 71). 

2) Kala II (kala pengeluaran janin) 

Pada kala pengeluaran janin, his terkoordinasi, kuat, cepat 

dan lebih lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah 

turun dan masuk keruang panggul sehingga terjadilah tekanan 

pada otot-otot dasar panggul yang melalui lengkung reflek dan 

menimbulkan rasa mengedan. Karena tekanan pada rektum, ibu 

merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus 

terbuka. Pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan, vulva 

membuka dan perineum meregang. Dengan his dan 

mengedannya yang terpimpin, akan lahir kepala dan di ikuti 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Silvia Sulistyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2016



35 
 

 
 

seluruh badan janin. Kala II pada primi berlangsung selama 2 ½ 

jam dan pada multi 1/2 – 1 jam (Mochtar, 2002;h. 73). 

3) Kala III (kala pengeluaran uri) 

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim beristirahat sebentar. 

Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat, dan 

berisi plasenta yang dua kali lebih tebal dari sebelumnya. 

Beberapa saat kemudian, timbul his dan pelepasan pengeluaran 

uri. Dalam waktu 5-10 menit, seluruh plasenta terlepas, 

terdorong kedalam vagina, dan akan lahir spontan atau dengan 

sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. Seluruh 

proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. 

Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-

kira 100-200cc  (Mochtar, 2002; h. 73). 

4) Kala IV 

Kala IV adalah pengewasan 1 jam setelah bayi lahir dan 

uri lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap 

bahaya perdarahan postpsrtum. Lama persalinan pada primi 

kala I yaitu 13 jam, kala II 1 jam, kala III ½ jam, dan lama 

persalinan 14 jam. Sedangkan pada multi lama kala I 7 jam, kala 

II ½ jam,kala III ¼ jam, dan lama persalinan 7 ¾ jam (Mochtar, 

2002; h. 73). 
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f. Mekanisme persalinan  

1) Engagement 

Pada minggu-minggu akhir kehamilan atau pada saat 

persalinan dimulai kepala masuk PAP,umumnya dengan 

presentasi bipariental (Hidayat, 2010; h.23). 

2) Desent 

Penurunan kepala janin, kepala turun kedalam rongga 

panggul, akibat dari his didaerah fundus kearah bokong,tekanan 

dari cairan amnion, kontraksi otot dinding perut dan diafragma 

(mengejan), dan badan janin terjadi ekstensi dan 

tegang(Hidayat, 2010; h.24). 

3) Fleksi 

Pada umumnya terjadi fleksi sempurna sehingga sumbu 

panjang kepala sejajar sumbu panggul. Fleksi adalah kepala 

janin fleksi, dagu menempel ketoraks, posisi kepala berubah dari 

oksipito-frontalis (puncak kepala) menjadi diameter suboksipito-

bregmatikus (belakang kepala) (Hidayat, 2010; h.24). 

4) Rotaksi internal 

Putar paksi dalam selalu disertai turunnya kepala, putaran 

ubun-ubun kecil kearah depan (kebawah simfisis pubis) 

membawa kepala melewati distansia spinarum dengan diameter 

biparientalis (Hidayat, 2010; h.26). 

5) Ekstensi. 

6) Rotasi eksternal. 
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Setelah seluruh kepala sudah lahir terjadi putaran kepala 

keposisi pada saat engagement (Hidayat, 2010; h.27). 

7) Ekspulsi 

Setelah putar paksi luar, bahu depan diawah simfisis 

menjadi hipoklomion kelahiran bahu blakang, bahu depan dan 

diikuti seluruh badan (Hidayat, 2010; h.31). 

Ada lima benang marah yang penting dan saling terkait dalam 

asuhan persalinan yang bersih dan aman yaitu : 

a) Membuat keputusan klinik 

Membuat keputusan klinik merupakan proses yang 

menentukan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan 

asuhan yang diperlukan oleh pasien. Keputusan itu harus 

akurat, komperhensif dan aman, baik bagi pasien dan 

keluarganya maupun petugas yang memberikan pertolongan 

(JNPK, 2008). 

b) Asuhan sayang ibu. 

Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai 

budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu. Cara yang 

paling mudah membayangkan mengenai asuhan asuhan 

sayang ibu adalah dengan menanyakan pada ibu 

diperhatikan dan diberi dukungan selama persalinan dan 

kelahiran bayi serta mengetahui dengan baikmengenai 

proses persalinan yang akan mereka terima, mereka akan 
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mendapatkan rasa aman dan hasil yang lebih baik (JNPK, 

2008). 

c) Penceghan infeksi 

Tindakan pencegahan infeksi tidak terpisah dari 

komponen-komponen lain dalam asuhan selama persalinan 

dan kelahiran bayi. Tindakan ini harus diterapkan dalam 

setiap aspek asuhan untuk melindungi ibu, bayi baru lahir, 

keluarga, penolong persalinan dan tenaga kesehatan lainnya 

dengan mengurangi infeksi karena bakteri, virus dan jamur. 

Dilakukan pula upaya untuk penurunan resiko penularan 

penyaki-penyakit berbahaya yang hingga kini belum 

ditemukn pengonatannya, seperti misalnya Hepatitis dan HIV 

/ AIDS (JNPK, 2008). 

d) Pencatatan 

Catat semua asuahan yang diberikan kepada ibu dan/ 

bayinya. Jika asuhan tidak dicatat, dapat dianggap bahwa hal 

tersebut tidak dilakukan. Pencatatan adalah bagian penting 

dari proses membuat keputusan klinik karena memungkinkan 

penolong persalinan untuk terus menerus memperhatikan 

asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan 

kelahiran bayi. Mengkaji ulang catatan memungkinkan untuk 

menganalisa data yang telah dikumpulkan dan dapat lebih 

efektif dalam merumuskan suatu diagnosis dan membuat 

rencana asuhan atau perawatan bagi ibu atau bayinya. 
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Partograf adalah bagian terpenting dari proses pencatatan 

selama persalinan (JNPK, 2008). 

e) Rujukan 

Rujukan dalam kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas 

rujukan atau kefasilitas yang memiliki sarana yang lebih 

lengkap, diharapkan mampu mampu menyelamatkan jiwa 

para ibu dan bayi baru lahir. Meskipun sebagian besar ibu 

akan mengalami persalinan normal namun sekitar 10-15% 

diantaranya akan mengalami masalah selama proses 

persalinan dan keahiran bayi sehingga perlu dirujuk ke 

fasilitas kesehatan rujukan. Sanagat sulit menduga kapan 

penyulit akan terjadi sehingga kesiapan untuk merujuk ibu 

dan/ abayinya ke fasilitas kesehatan rujukan secara optimal 

dan tepat waktu ( jika penyulit terjadi) menjadi syarat 

keberhasilan uapaya penyelamatan. Setiap penolong 

persalinan harus mengetahui lokasi fasilitas rujukan yang 

mampu menatalaksana kasus gawatdarurat obstetri dan bayi 

baru lahir (JNPK, 2008). 

g. Asuahan Kebidanan pada ibu bersalin  

Terdapat 60 angkah asuahan persalinan antara lain: mengamati 

tanda-tanda persalinan kala II yaitu ibu memiliki keinginan untuk 

meneran, ibu merasa ada tekanan yang semakin meningkat pada 

rectum atau vaginanya, perineum menonjol, vulva dan sfingter ani 

membuka. 
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Asuhan persalinan normal merupakan standar asuhan yang harus 

dimiliki oleh seorang bidan dalam menjalankan peran dan 

wewenangnya sebagai tenaga kesehatan menurut (Prawirohardjo, 

2010; h. 341). 

a. Asuhan Kala I  

1) Pemeriksaan detak jantung janin 

2) Pemeriksaan kontraksi uterus 

3) Pemeriksaan nadi 

4) Pemeriksaan dalam 

5) Pemeriksaan penurunan terbawah janin 

6) Pemeriksaan tekanan darah dan temperatur tubuh 

b. Asuhan Kala II 

Melihat tanda dan gejala kala II  

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II  

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada 

rectum dan vaginanya  

c) Perineum menonjol 

d) Vulva vagina dan sfingter anal membuka 

Menyiapkan pertolongan persalinan  

2) Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial 

siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai dalam partus 

set. 
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3) Mengenakan baju penutup atau clemek plastik yang bersih. 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan aiar bersih yang 

mengalir dengan mengeringkan tangan dengan handuk satu 

kali pakai/ pribadi yang bersih. 

5) Memakai satu sarung tangan dengan DTT atau steril untuk 

semua pemeriksaan dalam. 

6) Mengisiap oksitosin 10 unit kedalam lubang suntik (dengan 

memakai sarung tangan disenfeksi tingkat tinggi atau steril) 

dan meletakkan kembali di partus set/wadah disenfeksi 

tingkat tinggi atau steril tanpa mengontaminasi tabung 

suntik. 

Memastikan pembukaan lengkap 

7) Membersihakan vulva dan perineum, menyekanya dengan 

hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan 

kapas atau kassa yang sudah dibasahi air disenfeksi tingkat 

tinggi. jika mulut vagina, perineum, atau anus terkontaminasi 

oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama 

dengan cara menyeka dari depan kebelakang. Membuang 

kapas atau kassa yang terkontaminasi dalam wadah yang 

benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi dalam 

wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika 

terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan tersebut 

dengan benar didalam larutan dekontaminasi). 
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8) Dengan menggunakan tehnik aseptik, melakukan 

pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan 

sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, 

sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara 

mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan 

kotor ke dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit. 

Mencuci kedua tangan. 

10) Memeriksa Denyut Jantung Jnin (DJJ) setelah kontraksi 

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 

(100-180x/menit). 

a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, 

DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan 

lainnya pada partograf. 

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses Pimpinan  

Meneran  

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin baik. Mambantu ibu berada lama posisi yang nyaman 

sesuai dengan keinginannya. 

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk 

meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan 

kenyamanan ibu serta janian sesuai dengan pedoman 
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persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-

temuan. 

b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana 

dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu 

saat ibu mulai meneran. 

12) Menimta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

untuk meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi 

setengah duduk dan pastikan merasa nyaman). 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai 

dorongan yang kuat untuk meneran:  

a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu 

untuk meneran. 

c) Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman 

sesuai dengan pilihannya (tidak meminta ibu berbaring 

terlentang). 

d) Menganjurkan ibu beristirahat diantara kontraksi. 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat kepada ibu. 

f) Menganjurkan asupan cairan per oral. 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit. 

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan 

terjadi segera dalam waktu 120menit (2 jam) meneran 
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untuk primipara atau 60 menit (1 jam) untuk ibu 

multipara, merujuk segera,. Jika ibu tidak mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau 

mengambil posis yang aman. Jika ibu belum ingin 

meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai 

meneran pada puncak kontraksi-kontraksitersebut dan 

beristirahat diantara kontraksi. 

Persiapan pertolongan kelahiran bayi  

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 dilipat 1/3 bagian, bidawah 

bokong ibu. 

16) Membuka partus set. 

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

18) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi lain tadi, 

letakkan tangan yang lain dikepala bayi dan lakukan tekanan 

yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, 

membiarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan. 

Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau 

bernapas cepat saat kepala lahir.  
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19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, hidung bayi dengan 

kain atau kassa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segara 

proses kelahiran bayi. 

a) Jika tali pusat melilit leher dengan longgar,lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, 

mengklemnya didua tempat dan memotongnya. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

Lahir bahu 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan 

kedua tangan dimasing-masing sisi muka bayi. 

Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. 

Dengan lembut menariknya kearah bawah dan ke arah luar 

hingga bahu anterior muncul dibawah arkus pubis dan 

kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah 

luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu diilahirkan, menelusurkan tangan mulai 

kepala bayi yang berada dibagian bawah kearah perineum, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan 

tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat 

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

anterior (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan tangan 

anterior bayi saat keduanya lahir. 

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, meluruskan tangan yang ada 

diatas (anterior) daripunggung kearah kaki bayi untuk 

menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua 

mata kaki bayi dengan hati-hati membentu kelahiran kaki. 

Penanganan Bayi Baru Lahir  

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

meletakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala 

sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlaulu 

pendek, letakkan bayi ditempat yang memungkinkan). Bila 

bayi mengalami asfiksia lakukan resusitasi. 

26) Segera membungkus kepala bayi dan badan bayi dengan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan 

penyuntikan oksitosin/IM. 

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 diantara dua klem 

tersebut. 
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29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kaian atau selimut yang bersih dan 

lering, menutupi bagian kepala, memberiakan tali pusat 

terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas, ambil 

tindakan yang sesuai. 

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu 

untuk memeluk bayinya dan memualai pemberian ASI jika 

menghendakinya. 

c. Asuahan Kala III 

Oksitosin 

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi 

kedua. 

32) Memberitahu kepada ibu bahwa ibu akan disuntik. 

33) Dalam waktu 20 menit setelah kelahiran bayi, berikan 

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

kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih 

dahulu. 

Penegangan Tali Pusat Trekendali  

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

35) Meletakkan satu tangan diatas kain yang ada diperut ibu, 

tepat diatas tulang pubis, dan menggunakan tangan lain 

untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. 

Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Silvia Sulistyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2016



48 
 

 
 

36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penanganan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah 

uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan 

belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu 

mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir 

30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu 

hingga kontraksi berikut mulai. 

a) Jika uterus tidak berkontraksi, meninta ibu atau seorang 

anggota keluraga untuk melakukan rangsangan puting  

susu. 

Mengeluarkan plasenta  

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran 

sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke 

arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan 

tekanan berlawanan arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem 

hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari kurva. 

b) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan 

penegangan tali pusat selama 15 menit: 

(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan katerisasi 

kandung kemih dengan menggunakan tehnik aseptik 

jika perlu. 
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(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(4) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

(5) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 

menit sejak kelahiran bayi. 

38) Jika plasenta di introitus vafina, melanjutkan kelahiran 

palsenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang 

palsenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar 

plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut 

perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. 

a) Jika selaput ketuban robek, mamakai sarung tanga 

desinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa 

vagina dan servik ibu dengan seksama. Menggunakan 

jari-jari tangan atau klem atau forseps disinfeksi tingkat 

tinggi atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang 

tertinggal. 

Pemijatan Uterus  

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

massase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan 

melakukan massase dengan gerakan melingkar dengan 

lembut hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras). 
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d. Asuhan Kala IV 

Menilai perdarahan 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan 

plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. 

a) Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan 

massase selama 15 detik mengambil tindakan yang 

sesuai. 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum 

dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan 

aktif. 

Melakukan Prosedur Pasca Persalinan  

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

dengan baik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan 

kedalam larutan klorin 0,5 , membilas kedua tangan yang 

masih bersarung tanga 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 disifeksi tingkat tinggi dengan 

simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 
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45) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya kedalam 

larutan klorin 0,5 %.  

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

49) Menganjurkan memantau kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginanm: 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. 

b) Setiap 15 menit pertama pada 1 jam pertama pasca 

persalinan. 

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

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksnakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia 

uteri. 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukan penjahitan dengan anastesi lokal dan 

menggunakan tehnik yang sesuai. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

massase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung 

kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama pasca 
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persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca 

persalin 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam 

selama dua jam pertama pasca persalinan. 

b) Melakukan tindakan yang sesuai dengan temua yang 

tidak normal. 

Kebersihan dan Keamanan 

53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5 % 

untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas 

peralatan setelah terkontaminasi. 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam 

tempat smapah yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi 

tingkat tinggi. membersihkan cairan ketuban, lendir, dan 

darah. Membentu ibu memakaiakan pakaian yang bersih 

dan kering. 

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan 

ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberiatahu ibu minum 

dan makan yang diinginkan. 

57) Mendokumentasi daerah yang digunakan untuk melahirkan 

dengan larutan klorin 0,5 % dan membilas dengan air bersih. 

58) Menvelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 

0,5 %, membalikkan bagian dalam ke luar dan 

merendamnya dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit. 
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59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 

Dokumentasi. 

60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang). 

h. Indikasi-indikasi untuk melakukan tindakan atau Rujuakan Segara 

selama Kala Satu Persalinan 

Tabel 2.1 Indikasi melakukan tindakan atau rujukan Kala I 

Temuan-temuan anamesis atau pemeriksaan 
atau pemeriksaan  

Rencana untuk asuhan atau 
perawatan  

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

Perdarahan pervaginan selain lendir 
bercampur darah 

Jangan melakukan pemeriksaan 
dalam : baringkan ibu ke sisi kiri, 
pasang infus menggunakan jarum 
berdiameter besar (ukuran 16 
atau 18) dan berikan RL, 
memeiliki kemampuan untuk 
melakukan bedah sesar, dampingi 
ibu ketempat rujukan. 

Kurang dari 37 minggu (persalinan kurang 
bulan) 

Segera rujuk ibu kefasilitas yang 
memiliki kemampuan 
kegawatdaruratan obstetri dan 
bayi baru lahir, dampingi ibu 
ketempat rujukan, berikan 
dukungan dan semangat. 

Ketuban pecah disertai dengan keluarnya 
mekonium kental  

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

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

Segera rujuk ibu kefasilitas yang 
memiliki kemapuan 
penatalaksanna 
kegawatdaruratan obstetri, 
dampingi ibu ketempat rujukan 
dan berikan dukungan serta 
semangat. 

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

Baringkan ibu miring kiri, pasang 
infus menggunakan jarum 
berdiameter besar (ukuran 16 
atau 18) dan berikan RL atau 
gram fisiologis (NS) dengan 
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tetesan 125 cc/jam, segera rujuk 
ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
kegawatdaruratan obstetri dan 
bayi baru lahir, dampingi ibu 
ketempat rujuakan, berikan 
semngat dan dukungan. 

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

Baringkan ibu miring ke kiri, 
pasang infus menggunakan jarum 
berdiameter besar (ukuran 16 
atau 18) adan berikan RL atau 
gram fisiologis (NS), berikan 
MgSO4 50% (5 GR im pada 
bokong kiri dan kanan) segera 
rujuk ibu kefasilitas yang memiliki 
kemampuan kegawatdaruratan 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat rujuka, 
berikan dukungan dan semangat. 

Tinggi fundus 40 cm atau lebih  Segera rujuk ibu ke fasilitas yang 
memiliki kemampuan 
kegawatdaruratan obstetri dan 
bayi baru lahir, dampingi ibu ke 
tempat rujukan, bariakan 
dukungan dan semngat. 

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

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

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

Beringkan ibu miring ke kiri, 
segera rujuk ibu kefasilitas  yang 
memeiliki kemampuan 
penatalaksanaan 
kegawatdaruratan obstetri dan 
bayi baru lahir, dampingi ibu 
ketempat rujukan dan berikan 
semangat dan dukungan. 

Presentasi bukan kepala belakang 
(sungsang, letak lintang, dll) 

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

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

Baringkan ibu miring ke kiri, 
segera rujuk ibu ke fasilitas yang 
memiliki kemampuan 
penatalksanaan gawatdarurat 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ke tempat rujukan, 
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berikan dukungan dan semangat. 
Tali pusat menumbung Gunakan sarung tangan 

desinfeksi tingkat tinggi, telakkan 
satu tangan di vagina dan jauhkan 
kepala janin dari tali pisat yang 
menumbung, segera rujuk ibu 
kefasilitas yang memiliki 
kemempuan kegawatdaruratan 
obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu tempat rujukan, 
berikan dukungan dan semangat. 

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

Baringkan ibu miring ke kiri, 
segera rujuk ibu kefasilitas yang 
memiliki kemempuan 
penatalaksanaan 
gawatdaruratobstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat 
rujukan, berikan dukungan dan 
semnagat. 

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

Segera rujuk ibu kefasilitas yang 
memiliki kemempuan 
penatalaksanaan 
gawatdaruratobstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat 
rujukan, berikan dukungan dan 
semnagat. 

Tanda dan gejala belum infartu : frekuensi 
kontraksi kurang dari 2 kali dalam 10 menit 
dan lamanya <20 detik, tidak ada perubahan 
pada servik dalam waktu 1 hingga 2 jam. 

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

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

Segera rujuk ibu kefasilitas yang 
memiliki kemempuan 
penatalaksanaan 
gawatdaruratobstetri dan bayi 
baru lahir, dampingi ibu ke tempat 
rujukan, berikan dukungan dan 
semnagat. 

(Sumber JNPK-KR, 2008; h. 48-51). 
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Tabel 2.2  indikasi untuk tindakan dan rujukan segera selama 

persalinan Kala II 

Penialaian   Temuanpenialain 
pemeriksaan  

Rencana asuhan atau perawatan  

Nadi, tekanan 
darah,pernapasan 

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

Baringkan ibu miring kiri, naikkan 
kedua kaki untuk meningkatkan aliran 
darah kejantung, segera rujuk 
kefasilitas yang memiliki 
kemampuanpenatalaksanaan gawat 
darurat obstetri dan bayi baru lahir, 
dampingi ibu ketempat rujuakn. 

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

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

Nadi, suhu cairan vagina, 
kondisi secara umum   

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

Baringkan ibu miring ke kiri, pasang 
infus menggunakan jarum diameter 
(ukuran 16 atau 18) dan berikan RL 
atau NS Anjurkan ibu untuk minum, 
nilai ulang setiap 30 menit (menurut 
pedoman di partograf) jika kondisinya 
tidak membaik dalam waktu satu jam, 
pasang infusn diameter besar 
(ukuran 16 atau 18) dan berikan RL 
atau ns 125 ml/jam, berikan 
Amoxcilin 2 gr per oral, segera rujuk 
ibu ke fasilitas yang memiliki 
kemampuan penatalaksanaan 
gawatdarurat obstetri dan bayi baru 
lahir, dampingi ibu ketempat rujukan. 

Tekanan daraha urine, 
keluahnsubyektif,kesadaran 

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

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

Kejang  Tanda atau 
gejala 
preeklamsia 
berat atau 
eklamsia : 
tekanan darah 
diastolik 110 
mmHg atau lebih 
tekanan darah 

Baringkan ibu miring kiri,pasang 
invus menggunakan jarum diameter 
besar (ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 ML/jam, 
berikan dosis awal 4 G MgSO4 40 5 
IV dengan kecepatan 1 G/menit, 
berikan dosis pemeliharaan mgSO4 
40% 6 G dalam 6 jam, segera rujuk 
ibu kefasilitas yang lebih memadai. 
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diastolik 90 
mmHg atau lebih 
dengan kejang 
nyeri kepala, 
gangguan 
penglihatan, 
kejang 
(eklamsia) 

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

Anjurkan ibu untuk mengubah posisi 
dan berjalan-jalan untuk minum, jika 
selaput ketuban masih utuh dan 
pembukaan diatas 6 cm maka 
pecahkan (gunakan setengan kocher 
DTT), stimulasi puting susu, anjurkan 
ibu untuk mengkosongkan kandung 
kemih, jika bayi tidak lahir setelah 2 
jam (primigravida) atau 1 jam 
(multrigravida), segera rujuk ibu 
kevasilitas yang memadai. 

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

Baringkan ibu miring kiri, nilai ualang 
DJJ setelah 5 menit : jika DJJ normal, 
minta ibu meneran dan pantau DJJ 
setelah setiap kontraksi pastikan ibu 
tidak berbaring terlentang dan tidak 
menahan napasnya saat meneran, 
jika DJJ abnormal, rujuk ibu 
kefasilitas yang lebih memadai. 

Penurunan kepala bayi  Kepala bayi tidak 
turun 

Anjurkan meneran sambil jongkok 
atau berdiri, jika grafik penurunan 
kepala pada partograf melewati garis 
waspada sedangkan pembukaan 
servik dan kontraksi memuaskan 
maka pasien dirujuk ke fasilitas yang 
lebih memadai. 

Lahirnya bahu  Tanda-tanda 
distosia bahu 

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

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

Nilai DJJ : jika DJJ normal minta 
ibukembali nemeran dan pantau DJJ 
setelah setiap kontraksi dan pastikan 
ibu tidak tidak terlentang dan tidak 
menahan napasnya saat neneran, 
jika DJJ tidak normal tangani sebagai 
gawat janin (lihat diatas), setelah 
kepala bayi lahir, lakukan penilaian 
segera dan bila bayi tidak bernapas 
maka hisap lendir di mulut kemudian 
hidung bayi dengan penghisap lendir 
Dee Lee atau bola karet penghisap. 

Tidak pucat  Tanda-tanda tali 
pusat 
menumbung : tali 
pusat teraba 
atau terlihat saat 

Nilai DJJ jika ada segera rujuk ibu ke 
fasilitas yang 
memilikikemampuanpenatalaksanaan 
gawatdarurat obstetri dan bayi baru 
lahir, dampingi ibu ketempat rujukan, 
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periksa dalam  baringkan miring kiri dengan pinggul 
agak naik, dengan memakai sarung 
tangan DTT, dengan memakai 
sarung tangan di dalam vagina untuk 
menahan kepala bayi agar tidak 
menekan tali pusat dan tangan lain 
dibadomen untuk menahan bayi 
diposisinya (keluarga dapat 
membantunya), atau ganjal bokong 
ibu agar lebih tinggi dari kepalanya, 
dengan menggunakan sarung tangan 
kedalam vagina untuk menahan 
kepala bayi agar tak menekan tali 
pusat, jika tidak ada DJJ, beritahukan 
ibu dan keluarganya, lahirkan bayi 
dengan cara yang aman. 

 Tanda-tanda 
lilitan tali pusat : 
tali pusat melilit 
leher bayi 

Jika tali pusat melilit longgar dileher 
bayi, lepaskan melewati kepala bayi, 
jika tali pusat melilit erat di leher bayi 
lakukan penjepitan tali pusat dengan 
klem di dua tempat kemudian potong 
diantaranya kemudian lahirkan bayi 
dengan segera. 

Untuk kehamilan kembar 
tak terdeteksi  

Kehamilan 
kembar tak 
terdeteksi 

Nilai DJJ, jika bayi kedua dengan 
presentasi kepala segera turun, 
biarkan lahiran berlangsung seperti 
pertama, jika kondisi tersebut tidak 
terpenuhi, baringkan ibu miring kiri, 
segera rujuk ibu ke fasilitas yang 
memadai. 

(Sumber JNPK-KR, 2008; h. 92-96).  

Tabel 2.3 indikasi-indikasi untuk tindakan atau rujukan segera 

selama persalinan Kala III dan Kala IV 

Penilaian   Temuan 
penialaian 
pemeriksaan  

Rencana asuhan atau 
perawatan  

Plasenta  Tanda atau gejala 
retensio plasenta  

Jika plasenta terlihat 
lakukan penegangan tali 
pusat terkendali dengan 
lembut dan tekanan 
darso kranial pada uterus 
minta ibu meneran agar 
plasenta keluar, setelah 
plasenta lahir : lakukan 
massase pada uterus dan 
periksa plasenta. Atau 
jika plasenta masih 
didalam uterus dan 
perdarahan minimal, 
berikan oksitosin 10 unit 
IM, pasang infus 
menggunakan jarum 
besar (ukuran 16 atau 18) 
dan berikan RL atau NS, 
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segera rujuk ibu 
kefasilitas yang memadai. 

Plasenta, tali pusat  Tanda atau gejala 
evulusi (putus) : 
tali pusat putus 
atau plasenta 
tidak lahir  

Palpasi uterus untuk 
menilau kontraksi, minta 
ibu meneransetiap 
kontraksi, setiap plasenta 
terlepas lakukan periksa 
dalam hati-hati, jika 
mungkin cari tali pusat 
dan keluarkan plasenta 
dari vagina sambil 
melakukan tekanan dorso 
kranial, pada uterus 
setelah plasenta lahir, 
lakukan massase uterus 
dan periksa plasenta , 
jika plasenta uterus dan 
periksa plasenta, jika 
plasenta belum lahir 
dalam 30 menit tangani 
sebagai retensia 
plasenta. 

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

Lakukan pemeriksaan 
dalam, keluarkan selaput 
ketuban dan bekuan 
darah yang mungkin 
masih tertinggal, lakukan 
massase uterus, jika tidak 
ada perdarahan hebat, 
ikutilangkah-
langkahpenatalaksanaan 
atonia uteri. 

Perdarahan pasca persalinan  Tanda atau gejala 
atonia uteri : 
perdarahan pasca 
persalinan, uterus 
lembek dan tidak 
berkontraksi  

Ikuti langkah-lagkah 
penatalaksanaan atonia 
uteri  

Perdarahan pasca persalinan, 
vagina, perineum, servik 

Tanda atau gejala 
robekan vagina, 
perineum atau 
servik : 
perdarahan pasca 
persalinan, 
plasenta lengkap, 
uterus 
berkontraksi  

Lakukan pemeriksaan 
secara hati-hati, jika 
terjadi laserasi derajat 
satu atau dua lakukan 
penjahitan, jika terjadi 
derajat tiga atau empat 
atau robekan servik : 
segera rujuk pasien ke 
fasilitas yang lebih 
memadai. 

Nadi,tekanandarah,pernapasan, 
kesehatandankenyamanansecara 
keseluruhan, urine  

Tanda atau gejala 
syok : nadi cepat, 
lemah (110 
x/menit atau 
lebih), pucat, 
berkeringat atau 
dengin, kulit 
lembab, napas 
cepat (>30 

Baringkan ibu miring kiri, 
jika mungkin naikkan 
kedua tungkai untuk 
meningkatkan curah 
darah ke jantung, pasang 
infus jarum menggunakan 
jarum besar (ukuran 16-
18) dan berikan RL atau 
NS, infusan 1 L dalam 15 
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x/menit), cemas, 
kesadaran 
menurun atau 
tidak sadar, 
produksi urine 
sedikit (kurang 
dari 30 cc/jam) 

sampai 20 menit, jika 
mungkin infus 2 L dalam 
waktu satu jam pertama 
kemudian turunkan ke 
125 cc/jam, segera rujuk 
ke fasilitas yang lebih 
memadai. 

Nadi, urine, suhu tubuh Tanda atau gejala 
dehidrasi : 
meningkatnya 
nadi (100 x/menit 
atau lebih), suhu 
diatas 38 c, urine 
pekat, produksi 
urine sedikit (<30 
cc/jam). 

Anjurkan ibu untuk 
minum, nilai ulang ibu 
setiap 15 menit selama 1 
jam, pertama pasca 
persalinan, dan setiap 30 
menit selama jam kedua 
pasca persalinan, jika 
kondisinya tidak membaik 
pasang infus satu jam 
pasang infus dengan 
menggunkan jarum besar 
(ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 
cc/jam, jika suhu tetap 
tinggi, ikuti asuhan untuk 
infeksi, segera rujuk ibu 
kefasilitas yang lebih 
memadai. 

Nadi, suhu, cairan vagina, 
kesehtan dan kenyamanan ecara 
umum 

Tanda atau gejala 
infeksi : nadi cepat 
(100 x/menit atau 
lebih), suhu diatas 
38 c, cairan 
vagina berbau 
busuk  

Baringkan ibu miring kiri, 
pasang infus satu jam 
pasang infus dengan 
menggunkan jarum besar 
(ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 
cc/jam, berikan ampicilin 
2 gr atau amoxcili 2 gr 
per oral, segera rujuk ibu 
kefasitas yang lebih 
memadai. 

Tekana darah dan urine  Tanda atau gejala 
preeklamsia 
ringan :  tekanan 
darah diastolik 90-
110 mmHg, 
proteinuria 

Nilai ulang tekanan darah 
setiap 15 menit sekali 
(setiapa istirahat diantara 
kontraksi dan meneran), 
jika tekanan darah 110 
mmHg atau lebih pasang 
infus dengan 
menggunkan jarum besar 
(ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 
cc/jam, baringkan miring 
kiri, penatalaksanna 
preeklamsia  

Tekanan darah  Tanda atau gejala 
preeklamsia berat 
atau preeklamsia 
ringan : tekanan 
darah diastolik 
110 mmHg atau 
lebih dengan 
kejang 

Baringkan ibu miring ke 
kiri, pasang infus dengan 
menggunkan jarum besar 
(ukuran 16 atau 18) dan 
berikan RL atau NS 125 
cc/jam, berikan dosis 
awal 4 G mGsO4 40 5 IV 
dengan kecepatan 1 
G/menit, berikan dosis 
pemeliharaan mgSO4 6 
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G dalam 6 jam, sgera 
rujuk ibu ke fasilitas yang 
lebih memadai. 

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

Beritahu ibu untuk 
mengkosongkan kandung 
kemihnya, kemudian 
massase uterus hingga 
berkontraksi, jika ibu tidak 
dapat berkemih katerisasi 
kandung kemihnya 
dengan tehnik aseptik, 
jika ibu mengalami 
perdarahan, 
penatalaksanaan atonia 
uteri. 

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

3. Nifas  

a. Pengertian Nifas  

 Menurut Williams, masa nifas adalah suatu periode dalam minggu-

minggu pertama setelah kelahiran. Lamanya periode ini 4 sampai 6 

minggu. Walaupun merupakan masa yang relatif tidak kompleks 

dibandingkan dengan kehamilan, nifas ditandai oleh banyaknya 

perubahan fisiologis. Beberapa ibu mempunyai perasaan yang 

diabaikan setelah kelahiran, karena adanya perhatian baru yang 

terpusat pada bayi.  

Menurut Prawirohardjo, masa pascapersalinan adalah fase 

khusus dalam kehidupan ibu serta bayi. Bagi ibu yang mengalami 

persalinan untuk pertama kalinya, ibu menyadari terjadinya 

perubahan kehidupan yang sangat bermakna selama 

kehidupannya. Keadaan ini ditandai dengan perubahan emosional, 

perubahan fisik secara dramatis, hubungan keluarga dan aturan 

serta penyesuaian terhadap aturan yang baru.  
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Masa nifas adalah masa pemulihan kembali, mulai dari 

persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti 

prahamil (Mochtar Rustam, 2011; h. 87). 

b. Nifas dibagi dalam 3 periode menurut Mochtar  

1) Puerperium dini yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan.  

2) Puerperium intermediat yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat 

genetalia yang lamanya 6-8 minggu. 

3) Puerperium lanjut yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan 

kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau 

waktu persalinan timbul komplikasi.  

c. Perubahan fisiologi pada ibu nifas  

1) Uterus, secara berangsur-angsur menjadi kecil ( berinvolusi 

)hingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 

2) Bekas implantasi uri, mengecil karena kontraksi dan menonjol 

ke kavum uteri dengan diameter 7,5 cm. Sudah 2 minggu 

menjadi 3,5 cm, pada minggu keenam 2,4 cm dan akhirnya 

pulih. 

3) Luka-luka pada jahitan lahir jika tidak disertai infeksi akan 

sembuh dalam 6-7 hari. 

4)  Rasa nyeri, yang disebut after pains (mules-mule) disebabkan 

kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pasca 

persalinan. 
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5) Lokia adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan 

vagina dalam masa nifas. 

a) Lokia rubra (cruenta) berisi darah segar dan sisa-sisa 

selaput ketuban, sel-sel desidua, vernikkaseosa, lanugo 

dan mekoniu, selama 2 hari pascapersalinan. 

b) Lokia sanguinolenta berwarna merah kuning berisi lendir 

dan darah, hari ke 3-7 pascapersalinan. 

c) Lokia serosa berwarna kuning cairan tidak berdarah lagi, 

pada hari ke 7-14 pascapersalinan. 

d) Lokia alba cairan putih setelah 2 minggu. 

e) Lokia purulenta terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah 

berbau busuk. 

f) Lokiostasis lokia tidak lancar keluarnya. 

6) Servik. Setelah persalinan, bentuk servik agak menganga 

seperti corong, berwarna merah kehitaman. Konsistensinya 

lunak, kadang-kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. 

Setelah bayi lahir, tangan masih bisadimasukan kerongga rahi, 

setelah 2 jam, dapat dilalui oleh 2-3 jari, dan setelah 7 hari 

hanya dapat dilalui 1 jari.  

7) Ligamen-ligamen. Ligamen fascia dan diafragma pelvis yang 

meregang pada waktu persalinan, setelah bayi lahir, secara 

berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali.  
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d. Perawatan pasca persalinan  

1) Mobilisasi.  

 Karena lelah habis bersalin ibu harus istiraha, tidur 

terlentang selam 8 jam setelah pascapersalinan. Setelahnya 

ibu boleh miring-miring kekanan dan kekiri untuk mencegah 

terjadinya trombosis dan tromboemboli. Pada hari kedua, ibu 

diperbolehkan dudu, hari ketiga berjalan-jalan, dan hari 

keempat atau kelima sudah diperbolehkan pulang.  

2) Diet. 

 Makanan harus bermutu, bergizi, cukup kalori. Sebaiknya, 

makan makanan yang mengandung protein, banyak cairan, 

syur-sayuran dan buah-buahan. 

3) Miksi.  

 Buang air kecil dapat dilakukan sendiri secepatnya. 

Kadang-kadang wanita mengalami kesulitan berkemih karena 

sfingter uretra ditekan kepala janin akibat iritasi sfingter ani 

selama persalinan, apabila kandung kemih penuh dan wanita 

sulit berkemih, lakukan katerisasi. 

4) Defekasi. 

 Buang air besar harus diakukan 3-4 kali pascapersalinan. 

Apabila masih sulit buang air besar dan terjadi obstiopasi 

apalagi buang air besar keras, dapat diberikan obat laksatif per 

oral atau per erktal.  
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5) Perawatan payudara . 

Sudah dimulai sejak wanita hamil, supaya puting susu lemas, 

tidak keras, dan tidak kering untuk persiapan menyusui bayi. 

a) Laktasi. 

Untuk menghadapi laktasi sejak kehamilan sudah terjadi 

perubahan-perubahan pada kelenjar mamae, yaitu: 

(1) Proliferasi jaringan pada kelenjar-kelenjar, alveoli, dan  

 bertambahnya jaringan lemak. 

(2) Pengeluaran cairan susu jolong (kolostrum,yang 

berwarna kuni-putih susu). 

(3) Setelah persalinan, pengarus supresi estrogen dan 

progesteron hilang sehingga timbul pengaruh hormon 

laktogenetik atau prolaktin yang akan merangsang air 

susu. Disamping itu, pengaruh oksitosin menyebabkan 

mio-epitel kelenjar susu berkontraksi sehingga air susu 

keluar. Produksi akan banyak sesudah 2-3 hari 

pascapersalinan.  

e. Pemeriksaan postnatal antara lain meliputi : 

 Pemeriksaan umum: tekanan darah, nadi, keluhan, dan 

sebagainya; 

Keaadan umum: suhu badan, selera makan, dan lain-lain; Payudara: 

ASI, puting susu;Dinding perut, perineum, kandung kemih, rektum; 

Sekret yang keluar, misalnya lochia, fluor albus;, Keaadan alat-alat 

kandungan. 
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f. Nasihat untuk ibu postnatal 

 Fisioterapi post natal sangat baik diberikan, sebaiknya bayi 

disusui, lakuakan senam pascapersalinan, untuk kesehatan ibu, 

bayi, dan keluarga sebaiknya menggunakan KB untuk menjarangkan 

anak, bawalah bayi untuk memperoleh imunisasi. 

g. Komplikasi pada masa nifas  

1) Infeksi 

 Infeksi peradangan pada semua alat genitalia pada masa 

nifas  oleh sebab apapun dengan ketentuan meningkatnya 

suhu tubuh melebihi 38 ºC (Manuaba, 2010; h. 415). 

2) Perdarahan kala nifas sekunder 

 Perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama . 

Penyebab terjadinya perdarahan adalah terdapat sisa plasenta 

atau slaput ketuban,infeksi pada endometrium, dan inversio 

uteri (Manuaba, 2010; h. 418). 

3) Bendungan ASI 

 Terjadi karena sumbatan saluran ASI, tidak dikosongkan 

seluruhnya (Manuaba, 2010; h.418). 

h. Pogram dan kebijakan teknis 

 Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai 

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

menangani masalah-masalah yang terjadi. 
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Tabel 2.4 kunjungan nifas  

Kunjungan  Waktu  Tujuan  
1 6-8 jam setelah 

persalinan  
1. Mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 
2. Mendeteksi dan merawat penyebab 

lain perdarahan, rujuk bila perdarahan 
berlanjut. 

3. Memberikan konseling pada ibu atau 
salah satu anggota keluarga 
bagaimana mencegah 
perddarahanmasa nifas karena atonia 
uteri. 

4. Pemberian ASI awal. 
5. Melakukan hubungan antara ibu dan 

bayi baru lahir. 
6. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara 

mencegah hipotermia. 
   

2 6 hari setelah persalinan  1. Memastikan involusi uterus berjalan 
normal, uterus berkontraksi, fundus 
dibawah umbilikus, tidak ada 
perdarahan abnormal, tidak ada bau. 

2. Menilai adanya tanda-tanda demam, 
infeksi atau perdarahan abnormal. 

3. Memastikan ibu mendapatkan cukup 
makanan, caiaran dan istirahat. 

4. Memastikan ibu menyusui dengan baik 
dan tak memperlihatkan tanda-tanda 
penyulit. 

5. Memberikan konseling pada ibu 
mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, 
menjaga bayi tetap hangat dan 
merawat bayi sehari-hari. 

3 2 minggu setelah 
persalinan 

Sama seperti di atas ( 6 hari setelah 
persalinan ). 

4 6 minggu setelah 
persalinan  

1. Menanyakan pada ibu tentang 
penyulit-penyulit yang ia atau bayi 
alami. 

2. Memberikan konseling untuk KB 
secara dini.  

Sumber: Saifuddin (2009; h.132). 

4. Bayi Baru Lahir  

a. Pengertian  

Menurut Sondakh (2013; h. 150-160) bayi baru lahir yaitu  

1) Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 

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

gram. 
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2) Bayi lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38-42 

minggu dengan berat badan sekitar 2.500-3000 gram dan 

panjang badan sekitar 50-55 cm. 

b. Adaptasi Fisiologis BBL terhadap kehidupan di luar uterus menurut 

Sondakh  

1) Adaptasi pernapasan 

Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik, dan kimia. 

a) Faktor-faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk  

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang 

kolaps (misalnya, perubahan dalam gradien tekanan). 

b) Faktor-faktor sensorik, meliputi suhu, bunyi, cahaya, 

suara dan penurunan suhu. 

c) Faktor-faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah 

(misalnya, penurunan Ph) sebagai akibat asfiksia 

sementara selama kehamilan. 

d) Frekuensi pernafasan bayi baru lahir berkisar 30-60 

kali/ menit. 

e) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk 

dan muntah, terutama selama 12-18 jam pertama. 

f) Bayi baru lahir lazimnya bernafas melalui hidung. 

Respons refleks terhadap obstruksi nasal dan 

membuka mulut untuk mempertahankan jalan napas 

tidak ada pada sebagian besar pada bayi sampai 3 

minggu setelah kelahiran.Pernapasan pertama pada 
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bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik sesudah 

kalahiran.  

c. Adaptasi kardiovaskular  

1) Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir. 

Beberapa perubahan terjadi dengan cepat, dan sebagian lagi 

seiring dengan waktu. 

2) Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosisnosi (pada 

tangan, kaki dan sekitar mulut). 

3) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/ menit saat bangun dan 100 

kali/ menit saat tidur. 

4) Rata-rata tekanan tekanan darah adalah 80/40 mmHg dan 

bevariasi sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi. 

5) Perubahan termoregulasi dan metabolik  

6) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat, karena 

lingkungan eksternal lebih dingin dari pada lingkungan pada 

uterus. 

7) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan kulit 

yang dibandingkan dengan berat badan menyebabkan bayi 

mudah mengalami panas pada lingkungan. 

8) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan dingin terjadi 

melalui kunduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Trauma 

dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam hubungannya 

dengan asidosis metabolik dapat bersifat mematikan, bahkan 

pada bayi cukup bulan yang sehat. 
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d. Adaptasi neurologis  

1) Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. 

2) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang 

buruk, mudah terkejut,, dan treomor pada ekstremitas. 

3) Perkembangan neonatus terjadi cepat, saat bayi tumbuh, 

perilaku yang lebih kompleks (misalnya: kontrol kepala, 

tersenyum, dan meraih dengan tujuan akan berkembang). 

4) Reflek bayi baru lahir merupakan indikator penting 

perkembangan normal. 

Tabel 2.5 reflek pada bayi baru lahir  

Reflek  Respon normal  Respon abnormal  
Rooting dan mengisap  Bayi baru lahir menolehkan 

kepala ke arah stimulus, 
membuka mulut, dan mulai 
mengisap bila pipi, bibir, atau 
sudut mulut bayi disentuh 
dengan jari atau puting. 

Respon yang lemah atau 
tidak ada respon terjadi pada 
prematuritas, penurunan 
atau cedera neurologis, atau 
depresi sistem syaraf pusat. 

Menelan  Bayi baru lahir menelan 
berkoordinasi dengan 
mengisap bila cairan diatur 
dibelakang lidah. 

Muntah, batuk, atau 
regurgitasi cairan dapat 
terjadi, kemungkinan 
berhubungan dengan 
sianosis sekunder karena 
prematuritas, defisit, 
neurulogis, atau cidera 
terutama terlihat setelah 
laringoskopi. 

Ekstruksi  Bayi baru lahir menjulurkan 
lidah keluar bila ujung lidah 
disentuh dengan ujung jari 
atau puting. 

Ekstresi lidah secara kontinu 
atau menjulurkan lidah yang 
berulang-ulang terjadi pada 
kelainan sistem syaraf 
pusatdan kejang. 

Moro  Ekstensi simetris bilateral 
dan abduksi seluruh 
ekstremitas, dengan ibu jari 
dan jari telunjuk membentuk 
huruf „d‟ diikuti dengan 
adduksi ekstremitas dan 
kembali ke fleksi relaks jika 
posisi bayi berubah tiba-tiba 

Respons asimetris terlihat 
pada cedera syaraf perifer 
atau fraktur klavikula atau 
fraktur tulang panjang 
lengan atau kaki. 
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atau jika bayi diletakkan 
terlentang pada permukaan 
yang datar. 

Melangkah  Bayi akan melangkah dengan 
satu kaki dan kaki lainnya 
dengan gerakan berjalan bila 
satu kaki disentuh pada 
permukaan rata. 

Respons asimetris terlihat 
pada cedera syaraf sistem 
syaraf pusat atau perifer 
atau fraktur tulang panjang 
kaki. 

Merangkak  Bayi akan berusaha untuk 
merangkak ke depan dengan 
kedua tangan dan kaki bila 
diletakkan telungkup pada 
permukaan datar. 

Respon asimetris terlihat 
pada cidera syaraf sistem 
syaraf pusat dengan 
gangguan neurologis.  

Tonik leher atau fencing  Ekstremitas pada satu sisi 
dimana saat kepala 
ditolehkan akan ekstensi, dan 
eksremitas yang berlawanan 
akan fleksi bila kepala bayi 
ditolehkan ke satu sisi selagi 
beristirahat. 

Respon persisten setelah 
bulan keempat dapat 
menandakan cidera 
neurologis. Respon menetap 
tampak pada cedera sistem 
syaraf pusat dan gangguan 
neurologis.  

Terkejut  Bayi melakukan abduksi dan 
fleksi seluruh ekstremitas dan 
dapat mulia menangis bila 
mendapat gerakan 
mendadak atau suara keras. 

Tidak adanya respon dapat 
menandakan defisit 
neurologis atau cedera. 
Tidak adanya respon secara 
lengkap dan konsisten 
terhadap bunyi keras dapat 
menandakan ketulian. 
Respon dapat menjadi tidak 
ada atau berkurang selam 
tidur malam. 

Ekstensi silang  Kaki bayi yang berlawanan 
akan fleksi dan kemudian 
ekstensi dengan cepat 
seolah-olah berusaha untuk 
memindahkan stimulus 
kekaki yang lain bila 
diletakkan telentang, bayi 
akan mengekstensikan satu 
kaki sebagai respons 
terhadap stimulus pada 
telaak kaki. 

Respon yang lemah atau 
tidak ada respon pada 
cedera syaraf perifer atan 
fraktur tulang panjang. 

Glabellar “blink” Bayi akan berkedip bila 
dilakukan 4 atau 5 ketuk 
pertama pada batang hidug 
saat mata terbuka. 

Terus berkedip dan gagal 
untuk beredip menandakan 
kemungkinan gangguan 
neurologis. 

Palmar grasp Jari bayi akan melekuk 
disekeliling benda dan 
menggenggamnya seketika 
bila jari diletakkan ditangan 
bayi. 

Respon ini berkurang pada 
prematuritas. Asimetris 
terjadi pada kerusakan saraf 
perifer atau fraktur humerus. 
Tidak ada respon yang 
terjadi pada defisit 
neurologis yang berat. 

Plantar grasp Jari bayi akan melekuk 
disekeliling benda sekitar bila 
jari diletakkan ditelapak kaki 
bayi. 

Respon yang berkurang 
terjadi pada prematuritas. 
Tidak ada respon yang 
terjadi pada defisit 
neurologis yang berat. 

Tanda babinski  Jari-jari kaki bayi akan Tidak ada respon yang 
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hiperekstensi dan terpisah 
seperti kipas dari dorsofleksi 
ibu jari kaki bila satu sisi kaki 
digosok dari tumit ke atas 
melintasi bantalan kaki. 

terjadi pada defisit sistem 
saraf pusat. 

 Sumber: Sondakh, 2009; h.154-155  

e. Adaptasi gasrtointestinal  

1) Enzim-enzim digesif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

2) Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 

3) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai, 

pencernaan dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak 

adekuatnya enzim-enzim prankeas dan lipase. 

4) Kelenjar saliva imatur saat lahir, sedikit saliva diolah sampai 

bayi berusia 3 bulan.  

5) Pengeluaran mekonium, yaitu fases berwara hitam kehijauan, 

lengket dan mengandung darah samar, diekresikan dalam 24 

jam pada 90% bayi baru lahir yang normal. 

6) Variasi besar terjadi di antara bayi baru lahir tentang minat 

terhadap gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan yang ditelah 

pada saat pemberian makanan. 

7) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakkan pada 

payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk 

menyusu secara efektif. 
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8) Gerakan acaK tangan ke mulut dan mengisap jadi telah 

diamati di dalam uterus, tindakan ini berkembang baik pada 

saat lahir dan diperkuat pada saat lapar. 

f. Adaptasi ginjal  

1) Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerulus. 

2) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir 

yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk 

berespons terhadap stresor. 

3) Penurunan kemampuan untuk mengekresikan obat-obatan 

dan kehilangan cairan yang berlebihan mengakibatkan 

asidosis dan ketidakseimbangan cairan. 

4) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih 24 jam pertama 

setelah lahir, dan 2-6 sehari pada 1-2 hari pertama, setelah itu, 

bayi berkemih 5-20 kali dalam 24 jam. 

5) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat, noda 

kemerahan dapat diamati pada popok karena kristal asam 

urat. 

g. Adaptasi hati  

1) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentukan darah. 

2) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang esensial 

untuk pembekuan darah. 
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3) Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5 

bulan kehidupannya ekstrauterin, pada saat ini, bayi baru lahir 

menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi. 

4) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkunjugasi yang 

bersirkulasi, pigmen yang berasal dari hemoglobin dan 

dilepaskan bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah 

merah. 

5) Bilirubin tak berkonjugasi dapat meningkatkan sistem vaskular 

dan menenbus jaringan ekstravaskular lainnya. 

6) Pada stres dingin yang lama, glikolisis anaerobik terjadi, yang 

mengakibatkan produksi asam. 

h. Adaptasi imun 

1) Bayi baru lahir tidak dapat membetasi organisme penyerang 

dipintu masuk.  

2) Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan 

meningkatkan resiko infeksi pada bayi baru lahir.  

3) Infeksi merupakan penyebab utama morbilitas dan mortalitas 

selama periode neonatus.  

i. Perlindungan termal 

1) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara 

kulit bayi dengan kulit ibu. 

2) Gantilah handuk/ kain yang basah dan bungkus bayi tersebut 

dengan selimut serta jangan lupa mamastikan bahwa kepala 
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bayi telah terlindungi dengan baik untuk mencegah keluarnya 

panas tubuh. Pastikan bayi tetap hangat. 

3) Memperhatikan lingkungan termal netral. 

j. Pemeliharaan pernapasan  

Mempertahankan terbukanya jalan napas. Sedikan balon penghisab 

dari karet di tempat tidur bayi untuk mengisap lendir atau ASI dari 

mulut dengan cepat dalam upaya mempertahankan jalan napas 

yang bersih. 

1) Mekanisme kehilangan panas. 

Menurut Prawirohardjo (2009; h.367) bayi kehilangan penas 

melalui empat cara, yaitu: 

2) Konduksi 

Melalui benda-benda padat yang berkontak dengan kulit bayi. 

3) Konveksi 

Pendinginan melalui aliran udara disekitar bayi.  

4) Evaporasi 

Kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi yang 

basah. 

5) Radiasi 

Melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secraa 

langsung dengan kulit bayi. 

k. Pemotongan tali pusat  

 Pemotongan dan pengikatan tali pusat merupakan pemeriksaan 

fisik terakhir antara ibu dan bayi. Pemotongan sampai denyut nadi 
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tali pusat berhenti dapat dilakukan pada bayi normal, sedangkan 

pada bayi gawat dapat dilakukan pemotongan secepat mungkin agar 

dapat dilakukan resusitasi sebaik-baiknya. Tali pusat dijepit dengan 

kohort atau klem kira-kira 3 cm dan sekali lagi 1,5 cm dari pusat. 

Pemotongan dilakukan natara kedua klem tersebut. Kemuadian bayi 

diletakkan diatas kain bersih atau steril yang hangat. Setelah itu 

dilakukan pengikatan tali pusat dengan alat penjepit plastik atau pita 

dari nilon atau dapat juga benang katun steril. Untuk menghindari 

infeksi tali pusat yang dapat menyebabkan sepsis, meningitis, maka 

ditempat pemotongan dan dipngkal tali pusat, serta 2,5 cm di dekitar 

tali pusat dapat diberi antiseptik, selanjutnya tali pusat dirawat dalam 

keadaan steril/ bersih dan kering. 

l. Penilaian APGAR  

 Penilaian keadaan umum bayi dimulai semenit setelah lahir 

dengan menggunakan nilai APGAR. Penilaian berikutnya dilakukan 

pada menit kelima dan kesepulih. Penilaian ini untuk mengetahui 

apakah bayi ini asfiksia atau tidak. 

Tabel 2.6 penilaian keadaan bayi berdasarkan nilai APGAR  

 0 1 2 
Appearance 
(warna kulit) 

Pucat Badan merah 
ekstremitas biru  

Seluruh tubuh 
kemerah-merahan  

Pulse rate 
(frekuensi nadi) 

Tidak ada  Kurang dari 100  Lebih dari 100 

Grimace  Tida ada  Sedikit gerakan 
mimik (grimace) 

Batuk/ bersin 

Activity  Tidak ada  Ekstremitas dalam 
sedikit fleksi  

Gerakan aktif  

Respiration 
(pernapasan) 

Tidak ada  Lemah, tidak teratur  Baik/ menangis  

Menurut Sondhak ( 2009, h;  
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m. Perawatan bayi baru lahir  

1) Sambil menilai pernapasan secara cepat, letakkan bayi 

dengan handuk diatas perut ibu. 

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

darah atau lendir dari wajah bayi agar jalan uadara tidak 

terhalang. Periksa ulang pernapasan sebagian besar bayi 

akan menangis atau bernapas secara spontan dalam waktu 30 

detik setelah lahir.  

n. Perawatan mata  

 Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasikin 1% dianjurkan untuk 

pencegahan penyakit mata akibat klamidia (penyakit menular 

seksual). Obat perlu diberikan pada jam pertama setelah persalinan. 

Obat yang umum dipakai adalah neospirin yang langsung diteteskan 

pada mata bayi segera setelah bayi lahir 

o. Pemeriksaan fisik bayi  

Kepala : pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk sutura menutup/ 

melebar, adanya caput succedaneum, cepal hematoma, dan 

sebagainya. 

1) Mata : pemeriksaan terhadap perdarahan, subkonjungtiva, 

tanda-tanda infeksi. 

2) Hidung dan mulut : pemeriksaan terhadap labio skisis, 

labiopalatoskisis, dan reflek isap. 

3) Telingan : pemeriksaan terhadap kalaianan daun/ bentuk 

telinga. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Silvia Sulistyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2016



78 
 

 
 

4) Leher : pemeriksaan terhadap hematom . 

5) Dada : pemeriksaan bentuk, pembesaran buah dada, 

pernapasan, retraksi, merintih, pernapasan cuping hidung, 

serta bunyi paru-paru. 

6) Jantung : pemeriksaan terhadap palpasi, frekuensi bunyi 

jantung, kelahiran bunyi jantung.  

7) Abdomen : pemeriksaan terhadap membuncit ( pembesaran, 

hati, limpa, tumor ), ( kemungkinan bayi menderita diafragma/ 

atresia esofagus tanpa fistula ). 

8) Tali pusat : pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah 

pada tali pusat, warna dan besar tali pusat, hernia ditali pusat 

atau diselangkangan 

9) Alat kelamin : pemeriksaan terhadap testis apakah berada 

dalam skrotum, penis berlubang pada ujung ( pada bayi laki-

laki ), vagina berlubang, apakah labia mayora menutupi labia 

mainora ( pada bayi perempuan ). 

10) Lain-lain : mekonium harus keluar dalam 24 jam sudah lahir, 

bila tidak, harus waspada terhadap atresia ani atau obstruksi 

usus. Selain itu urin harus keluar dalam 24 jam. 

p. Kegawatdaruratan pada bayi 

1) Perdarahan tali pusat 

 Perdarahan tali pusat dapat disebabkan oleh trauma ikatan 

tali pusat yang longgar, robekan umbilicus,tersayatnya dinding 

umbilicus sewaktu seksio sesaria (Dewi, 2011; h.9). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Silvia Sulistyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2016



79 
 

 
 

2) Asfiksia neonatorum 

 Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi yang 

tidak dapatbernafas spontan dan teratur, sehingga 

menurunkan O2 dan meningkatkan CO2 (Manuaba, 2010; 

h.421). 

3) Kejang neonatus 

 Merupakan suatu gejala penting akan adanya penyakit lain 

sebagai penyebab kejang atau adanya kelainan susunan saraf 

pusat (Dewi, 2011; h.9). 

q. Kunjungan Bayi Baru Lahir 

Terdapat minimal 3 kali kunjungan ulang BBL yaitu: 

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

(a) Pastikan bayi tetap hangat dan jangan mandikan bayi 

higga 24 jam setelah persalinan. Jaga kontak kulit 

antara ibu dan bayi serta tutupi kepala bayi dengan topi. 

(b) Tanyakan pada ibu dan atau keluarga tentang masalah 

kesehatan pada ibu. 

(c) Lakukan pemeriksaan fisik. 

(d) Catat seluruh hasil pemeriksaan. Bila terdapat kelainan, 

lakukan rujukan sesuai pedoman Manajemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS). 

(e) Berikan ibu nasihat cara perawatan tali pusat. 

(f) Jika tetes mata antibiotik profilaksis belum diberikan, 

berikan sebelum 12 jam persalinan. 
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2) Pada usia 3-7 hari (Kunjungan neonatal 2) 

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

dan kebiasaan makan bayi. 

(b) Periksa tanda bahaya: Periiksa tanda infeksi-infeksi kulit 

superfisial, seperti nanah keluar dari umbilikus, umbilikus 

kemerahan, adanya lebih dari 10 pustula di kulit, 

pembengkakan, kemerahan dan pengerasan kulit.  

(c) Bila terdapat tanda bahaya atau infeksi, rujuk bayi ke 

fasilitas kesehatan. 

(d) Pastikan ibu memberikan ASI eksklusif. 

(e) Tingkatkan kebersihan dan rawat kulit, mata serta tali pusat 

dengan baik. 

(f) Ingatkan orangtua untuk mengurus akte kelahiran bayinya. 

(g) Berikan Imunisasi tepat waktu. 

(h) Jelaskan kepada orang tua untuk waspada terhadap tanda 

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

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

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

dan kebiasaan makan bayi. 

(b) Periksa tanda bahaya:  

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

keluar dari umbilikus, umbilikus kemerahan, adanya lebih 

dari 10 pustula di kulit, pembengkakan, kemerahan dan 

pengerasan kulit. 
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(d) Bila terdapat tanda bahaya atau infeksi, rujuk bayi ke 

fasilitas kesehatan. 

(e) Pastikan ibu memberikan ASI eksklusif. 

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

dengan baik. 

(g) Ingatkan orangtua untuk mengurus akte kelahiran bayinya. 

(h) Berikan Imunisasi tepat waktu. 

(i) Jelaskan kepada orang tua untuk waspada terhadap tanda 

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

5. Keluarga Berencana  (KB) 

a. Definisi 

 Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk 

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan 

dengan memakai kontrasepsi. Sedangkan kontrasepsi adalah 

cara, alat, atau obat-obatan untuk mencegah terjadinya konsepsi 

(Mochtar, 2011; h.195). 

b. Sasaran program KB 

 Sasaran dari program KB, yaitu para pasangan usia subur 

(PUS). Mereka diharapkan menjadi peserta  Keluarga Berencana 

Lestari sehingga memberikan efek langsung pada penurunan 

fertilitas (Mochtar, 2011; h.191). 
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c. Penapisan  

 Menurut Affandi (2012; h. U-9),tujuan utama penapisan 

klien adalah sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi 

(misalnya pil, suntik atau AKDR) adalah untuk mengetahui apakah 

ada : 

1) Kehamilan 

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

3) Masalah (misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien keadaan ini bisa diselesaikan 

dengan cara anamnesis terarah, sehingga masalah utama 

dapat dikenali atau kemungkinan hamil dapat disingkirkan. 

Sebagian besar cara kontrasepsi kecuali AKDR dan 

kontraepsi mantap tidak perlu pemeriksaan fisik maupun 

panggul. Pemeriksaan laboratorium untuk klien keluarga 

beencana atau klien baru umumnya tidak diperlukan karena : 

a) Sebagian besar klien keluarga berencana berusia muda (16-

35 tahun) dan umumnya sehat. 

b) Pada wanita, masalah kesehatan reproduksi yang 

membutuhkan perhatian (misalnya kanker genetalia dan 

payudara, fibroma uterus) jarang didapat pada umur sebelum 

35 atau 40 tahun. 

c) Pil kombinasi dosis rendah yang sekarang tersedia (berisi 

esterogen dan progesterone) lebih baik dariapada produk 
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sebelumnya karena efek samping lebih rendah jarang 

menimbulkan masalah medis. 

d) Pil progestin suntikan dan susuk bebas dari efek yang 

berhubungan dengan esterogen dan dosis progestin yang 

dikeluarkan perhari bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 

d. Jenis-jenis kontrasepsi 

1) Kontrasepsi Non-Hormonal 

a) Sanggama terputus (Koitus iterruptus) 

(1) Definisi 

Penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya 

ejakulasi ( Anwar, 2011; h.438). 

(2) Keuntungan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-15) keuntungan 

senggama terputus, yaitu: 

(a) Efektif bila dilaksanakan dengan benar 

(b) Tidak mengganggu produksi ASI 

(c) Tidak ada efek samping 

(d) Dapat digunakan setiap waktu 

(e) Tidak membutuhkan biaya 

(3) Kekurangan 

Menurut Manuaba (2010; h. 596) Kekurangan dari 

senggama terputus, yaitu: 

(a) Mengganggu kepuasan kedua belah pihak 

(b) Kegagalan hamil sekitar 30% sampai 35%. 
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b) Kondom 

(1) Definisi 

 Kondom merupakan selubung atau sarung karet 

yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya 

latek, plastik, atau bahan alami yang dipasang pada 

penis pada saat hubungan seksual (Affandi, 2012; 

MK-17). 

(2) Keuntungan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-18) keuntungan 

kondom, yaitu: 

(a) Efektif bila digunakan dengan benar. 

(b) Tidak menggangggu produksi ASI. 

(c) Tidak mengganggu kesehatan klien. 

(d) Murah dan dibeli secara umum. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-19) kekurangan 

senggama terputus, yaitu: 

(a) Agak mengganggu hubungan seksual. 

(b) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan. 

(c) Merepotkan menjelang hubungan hubungan 

senggrama (Manuaba, 2010; h. 597). 

(d) Dapat menimbulkan iritasi atau alergi (Manuaba, 

2010; h. 597). 
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c) Diafragma 

(1) Definisi 

 Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, 

terbuat  dari lateks (Karet) yang diinsersikan kedalam 

vagina sebelum berhubungan seksual dan menutupi 

serviks (Affandi, 2012; h. MK-1). 

(2) Keuntungan. 

Menurut Affandi (2012; h. MK-19-22) keuntungan 

diafragma, yaitu: 

(a) Efektif bila digunakan dengan benar. 

(b) Tidak menggangggu produksi ASI. 

(c) Tidak mengganggu kesehatan klien. 

(d) Tidak mengganggu hubungan seksual karena telah 

terpasang 6 jam sebelumnya. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-22) Kekurangan 

diafragma, yaitu: 

(a) Keberhasilan kontrasepsi bergantung kepada 

kepatuhan mengikuti cara penggunaan. 

(b) Evektivitas sedang. 

(c) Pada 6 jam pascahubungan seksual, alat harus 

berada didalam posisinya. 
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2) Kontrasepsi hormonal 

a) Pil kontrasepsi kombinasi 

(1) Definisi 

Pil kontrasepsi kombinasi adalah pil kontrasepsi yang 

berisi estrogen dan progesteron (Mochtar, 2011; 

h.204). 

(2) Keuntungan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-31) keuntungan pil 

kombinasi, yaitu: 

(a) Memiliki efektivitas yang tinggi. 

(b) Resiko terhadap kesehatan sanagt kecil. 

(c) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

(d) Dapat digunakan dalam jangka panjang selama 

perempuan masih ingin menggunakannya untuk 

mencegah kehamilan. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-32) keterbatasan pil 

kombinasi, yaitu: 

(a) Mahal dan membosankan karena harus digunakan 

tiap hari. 

(b) Berat badan naik sedikit. 

(c) Tidak boleh diberikan kepada perempuan menyusui 

karena mengurangi produksi ASI. 

(d) Pusing dan nyeri payudara. 
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b) Pil mini (Mini pil) 

(1) Definisi  

 Pil mini adalah pil kontrasepsi yang hanya terdiri 

dari progesteron dalam dosis rendah (0,5 mg atau 

kurang) dan diberikan secara terus menerus tanpa 

berhenti (Mochtar, 2011; h.208). 

(2) Keuntungan. 

Menurut Affandi (2012; h. MK-51) keuntungan mini pil, 

yaitu: 

(a) Sangat efektif (98,5) bila digunakan dengan benar. 

(b) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

(c) Tidak mempengaruhi ASI. 

(d) Nyaman dan mudah digunakan 

(e) Dapat dihentikan setiap saat. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-51) kekurangan mini pil, 

yaitu: 

(a) Hampir 30-60% mengalami haid. 

(b) Peningkatan/penurunan berat badan. 

(c) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang 

sama. 

(d) Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih 

besar. 
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c) Suntikan kombinasi 

(1) Definisi 

 Suntikan tiap bulan yang mengandung dua macam 

hormon, hormon progestin dan hormon estrogen 

seperti hormon alami pada tubuh perempuan (Anwar, 

2011; h.450). 

(2) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-36) keuntungan suntikan 

kombinasi, yaitu: 

(a) Resiko terhadap kesehatan kecil. 

(b) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. 

(c) Jangka panjang. 

(d) Efek samping sangat kecil. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-36) kekurangan suntikan 

kombinasi, yaitu: 

(a) Terjadi perubahan kola haid, seperti tidak teratur, 

perdarahan bercak. 

(b) Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan 

setelah penghentian pemakaian. 

(c) Penambahan berat badan. 

(d) Suntikan progestin 
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(1) Definisi 

Kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung hormon 

progestin (Affandi, 2012; h. MK-43). 

(2) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-44) keuntungan suntikan 

progetin, yaitu: 

(a) Sangat efektif. 

(b) Tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri. 

(c) Tidak berpengaruh terhadap ASI. 

(d) Menurunkan kejadian penyakit kanker payudara. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-44) kekurangan suntikan 

progestin, yaitu: 

(a) Siklus haid menjadi memendek atau memanjang. 

(b) Tidak haid. 

(c) Haid yang banyak atau sedikit. 

(d) Terlambatnya kesuburan setelah penghentian 

pemakaian. 

d) Kontrasepsi implan 

(1) Definisi 

 Implan adalah kontrasepsi hormonal yang 

efektif,tidak permanen dan dapat mencegah kehamilan 

antara 3 sampai 5 tahun (Affandi, 2012; h. MK-55). 
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(2) Keuntungan: 

(a) Kesuburan akan cepat kembali pulih 

(Affandi,2012; h. MK-61). 

(b) Dipasang selama 5 tahun (Manuaba,2010; h. 

603). 

(c) Biaya murah (Manuaba,2010; h. 603). 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-62) kekurangan implan, 

yaitu: 

(a) Perdarahan yang lama selama beberapa bulan 

pemakaian pertama. 

(b) Tidak haid 

(c) Berat badan bertambah (Manuaba,2010; h.603). 

(d) Liang senggrama terasa kering(Manuaba, 2010; 

h.603). 

e) AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 

(1) Definisi 

 Memasukan benda atau alat kedalam uterus untuk 

tujuan mencegah terjadinya kehamilan (Anwar, 2011; 

h. 451). 

(2) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-81) keuntungan AKDR, 

yaitu: 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Silvia Sulistyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2016



91 
 

 
 

(a) Efektivitasannya tinggi\ 

(b) Efektivitasannya segera setelah pemasangan. 

(c) Metode kontrasepsi jangka panjang yakni 10 

tahun. 

(d) Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

(3) Kekurangan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-44) kekurangan AKDR, 

yaitu: 

(a) Terjadinya perubahan siklus haid yakni haid 

lebih lama dan banyak. 

(b) Saat haid lebih sakit. 

(c) Merasakan sakit dan kejang selama 3 sampai 5 

hari setelah pemasangan. 

(d) Kontrasepsi mantap. 

f) Tubektomi 

(1) Definisi 

 Metode kontrasepsi untuk perempuan yang tidak 

ingin anak lagi (Affandi,2012; h.MK-89). Tubektomi 

adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan 

fertilitas seorang perempuan. Jadi Tubektomi adalah 

metode kontrasepsi perempuan dengan prosedur 

pembedahan untuk menghentikan fertilitas. 
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(2) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-92) keuntungan 

tubektomi, yaitu: 

(a) Sangat efektif 

(b) Tidak mempengaruhi proses menyusui. 

(c) Tidak bergantung pada faktor sanggrama. 

(d) Pembedahan sederhana,dapat dilakukan dengan 

anastesi lokal. 

(3) Kekurangan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-44) kekurangan 

tubektomi, yaitu: 

(a) Harus di pertimbangkan mengenai sifat 

permanennya. 

(b) Klien dapat menyesal dikemudian hari 

(c) Rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. 

g) Fasektomi  

(1) Definisi 

 Metode kontrasepsi untuk laki-laki yang tidak ingin 

anak lagi. Metode ini membuat sperma tidak dapat 

mencapai vesikula seminalis (Affandi,2012; h.MK-95). 

(2) Keuntungan 

Menurut Affandi (2012; h. MK-98) keuntungan 

vasektomi, yaitu: 
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(a) Sangat evektif. 

(b) Tindakan bedah yang aman dan sederhana. 

(c) Efektif setelah 20 kali ejakulasi atau 3 bulan. 

(3) Kekurangan  

Menurut Affandi (2012; h. MK-96) kekurangan 

tubektomi, yaitu: 

(a) Permanen 

(b) Bila tidak siap ada penyesalan dikemudian hari 

(c) Ada nyeri pascabedah 

(d) Perlu pengosongan depot sperma. 

B. Konsep Dasar Manajemen Kebidanan 

1. Manajemen 7 langkah varney 

Dalam membuat karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan 

 manajemen 7 langkah varney yaitu: 

a) Pengkajian 

Merupakan suatu pengumpulan data secara menyeluruh 

untuk mengevaluasi keadaan ibu dan bayi baru lahir 

(Varney,2006;h.27). Validitas dan akurasi data akan sangat 

membantu dalam memberi pelayanan untuk melakukan analisis 

dan akhirnya digunakan untuk membuat keputusan klinik yang 

tepat, data tersebut meliputi data subyektif dan data obyektif 

(JNPK, 2008; h. 8). 
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(1) Data Subyektiif 

  Merupakan informasi yang diceritakan ibu tentang apa 

yang dirasakannya serta apa yang sedang dan telah 

dialaminya. Selain itu data subyektif merupakan data 

informasi tambahan yang diceritakan oleh anggota keluarga 

tentang status ibu, terutama jika ibu merasa nyeri atau sangat 

sakit. 

(2) Data Obyektif 

 Merupakan informasi yang dikumpulkan berdasarkan 

pemeriksaan atau pengamatan terhadap ibu dan bayi baru 

lahir, hasil pemeriksaan berupa pemeriksaan fisik yang 

meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan 

pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan 

laboraturium, USG, rontgen dsb. 

b) Interpretasi Data 

 Diagnosa kebidanan mengacu pada data utama, analisis 

data subyektif dan obyektif yang diperoleh. Masalah dapat 

memiliki dimensi yang lebih luas dan mungkin berada di luar 

kontek kebidanan sehingga batasannya menjadi tidak jelas  untuk 

diagnosa kebidanan yang akan dibuat dibuat sehingga sulit untuk 

segera diselesaikan (JNPK,2008;h.9). 
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c) Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial 

 Dianalogikan dengan proses membuat diagnosis kerja 

setelah mengembangkan berbagai kemungkinan daignosis 

banding (JNPK,2008;h.9). 

d) Identifikasi Kebutuhan tindakan Segera 

 Mengantisipasi masalah atau diagnosis yang akan terjadi 

lainnya, dapat menjadi tujuan yang diharapkan, karena telah ada 

masalah atau diagnosis yang teridentifiikasi (Varney,2006;h.26).  

e) Perencanaan 

 Langkah ini merupakan pengembangan masalah data 

diagnosis yang diidentifikasi baik pada saat ini maupuun yang 

dapat diantisipasi serta perawatan kesehatan yang dibutuhkan 

(Varney, 2006; h. 28). 

f) Pelaksanaan 

 Langkah ini adalah melaksanakan rencana perawatan 

secara menyeluruh, dapat dilaksanakan oleh bidan atau dilakukan 

sebagian oleh  ibu atau orang tua, bidan, atau anggota tim 

kesehatan (Varney, 2006; h. 28). 

g) Evaluasi 

 Merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana 

perawatan yang dilakukan benar- benar telah mencapai tujuan, 

yaitu memenuhi kebutuhan ibu (Varney, 2006; h. 28). 
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(1) Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP. 

 Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil 

pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan diagnosik lain. 

Informasi dari keluarga Menurut Mangkuji (2013; h.8) 

pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP, 

yaitu: 

(2) Subyektif 

 Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui 

anamnesis. Berhubungan dengan masalah dari sudut 

pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan 

keluhannya). 

(3) Obyektif 

 Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil 

pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan diagnostik lain. 

Informasi dari keluarga atau orang lain. 

(4) Assesment 

 Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi 

(kesimpulan) data subyektif dan data obyektif. 

(5) Planning 

 Pendokumentasian tindakan dan evaluasi meliputi: asuhan 

mandiri, kolaborasi, tes diagnostik/laboratorium, konseling dan 

tindakan lanjut. 
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C. Landasan Hukum Kewenangan Bidan Dan Kompetensi Bidan 

1. Landasan hukum kewenangan bidan 

 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

1464/MENKES/PER/X/2010 yang berisi tentang izin dan penyelenggara 

praktik bidan. Pada pasal 9 disebutkan bahwa bidan dalam 

menyelenggarakan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan 

yang meliputi: pelayanan kesehatan ibu yang diberikan pada masa 

prahamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan 

masa antara kedua kehamilan. Kemudian pelayanan kesehatan anak 

yang diberikan pada bayi baru lahir,kesehatan reproduksi perempuan 

dan keluarga berencana dengan memberikan penyuluhan dan konseling 

kesehatan repsoduksi perempuan dan keluarga berencana. 

 Bidan dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pencatatan 

dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kemudian 

ditunjukan ke puskesmas wilayah tempat praktek, dikecualikan untuk 

bidan yang bekerja difasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Kompetensi bidan  

a) Kompetensi ke 1 

Bidan berperilaku profesional, bermoral, dan memiliki etika dalam 

tanggap terhadap, menyikapi atau mencermati issue etik maupun 

aspek legal dalam praktik kebidanan yang berorientasi pada 

keselamatan perempuan dan masyarakat. 
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b) Kompetensi ke 2 

Bidan mampu bertukar informasi secara verbal dan non-verbal 

dengan pasien atau perempuan, keluarganya, masyarakat di 

lingkungan perempuan, sesama profesi, antar profesi kesehatan, dan 

stakeholder. 

c) Kompetensi ke 3 

Bidan mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan 

ilmu dan teknologi terkini, serta menyadari keterbatasan diri berkaitan 

dengan praktik kebidanan serta menjunjung tinggi komitmen terhadap 

profesi bidan. 

d) Kompetensi ke 4 

Bidan memiliki pengetahuan tentang ilmu kebidanan, neonatologi, 

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

asuhan yang tepat untuk perempuan, bayi yang baru lahir, 

“childbearing women”, dan keluarga. 

e) Kompetensi ke 5 

Bidan memiliki pengetahuan tentang ilmu kebidanan, neonatologi, 

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

asuhan yang tepat untuk perempuan, bayi yang baru lahir, 

“childbearing women”, dan keluarga . 

f)   Kompetensi ke 6 

Bidan melakukan promosi kesehatan dan konseling mengenai 

kesehatan masyarakat pada umumnya, dan kesehatan perempuan 

sesuai dengan tahap perkembangan siklus reproduksinya. 
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g) Kompetensi ke 7 

Bidan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dibawah 

tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif sumber 

daya di wilayah kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK untuk 

menghasilkan langkah-langkah strategis pengembangan organisasi 

(Ditjen Dikti Kemdikbud, 2011; h. 16-40). 
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